
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TERRITORIO FEDERAL DO AMAPÁ 

DIARIO OFICIAL 
Decreto n' 1 de 24 de Julho de 1964 

N94136 Macapá, 12 de Março de 1984 - 2l;I-Feira 

Governador do Terri tório 
Comte. ANNIBAL BARCELLOS 

Chef e de Gabinete do Governador 
HeLIO GUARANY DE SOUZA PENNAFORT 

SECRETARIADO 
Secretário de Administ ração 

Dr. AUGUSTO MONTE DE ALMEIDA 

Secre t ário de Finanças 
RUBENS ANTONIO ALBUQUERQUE 

Secretário de Planejamento e Coordenação 
Dr . ANTERO DUARTE DIAS PIRES LOPES 

Secretário de Promoção Social 
Dr~. MARIA DA GLORIA OLIVEIRA AMORIM 

Secretári o de Obras e Serviços Públicos 
Dr. PEDRO CARLOS DE SOUZA CAMPOS 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (N) N9 003 de 29 de fevereiro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo a r tigo 18, Ítem II, 
do Decre to- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Adotar na Penitenciá r ia Ag r {cola do Terr itó 
rio Federal do Amapá , o Regimento Interno da Peni tenciá riã 
de Araraquara- SP , até que sej a aprovado um Regimento p r~ 
prio. 

Art. 29- Revogam-se as di sposições em contrár io . 

Palác i o do Setentrião , em Macapá ,29 de fevereiro de 1984 1 
959 da República e 419 da Criação do Te r ritório Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove r nador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) NQ 0298 de 27 de fevereiro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que l he são conferidas pel o ar t igo 18 , ítem li , 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art . I '? - Designar ANT~RO DUARTE DIAS PIRES LOPES ,- Se 
cretário de Planejamento e Coordenação do Governo des t e Ter 
ritório , para viajar de Hacapá , sede de suas ativ idades ,ate 
a cidade de Belém - PA , a f im de representar o Governo do 
AmaJ>á na Reunião do Conselho Deliberativo da SUDAH, no dia 29 
de fevereiro do cor rente ano. 

Secretário de Educação e Cultura 
Prof. FRANCISCO DE ASSIS GURGEL MEDEIROS 

Secretário de Agricultura 
Dr. LUIZ IRAÇU GUIMARÃES COLARES 

Secre tário de Segurança Pública 
Dr. EDMUNDO EVELIM COELHO 

Secretár io de Saúde 
Dr. Jose CABRAL DE CASTRO 

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

Palácio do Se tentrião, em Macapá,27 de fevereiro de 1984, 
959 da RepÚblica e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0303 de 07 de narçc de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribui çÕes que lhe são conferidas pe l o artigo 18, Ítem li, 
do Decr eto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista os t ermos do Ofício número 017/84- PROG, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Conceder dispensa a ELOISA ELENA LOPES CAVAL 
CANTE , ocupante do emprego de Agente Administrat i vo , CÓdigÕ 
LT-SA- 7011Classe "C" , Referência NM-27 , da Tabela Per manen
te do Governo deste Território , lotada na Procuradoria Ge 
ral-PROG , da função de Secretár i o Administrativo, Cod 1go 
DAI- 201.2 , da Procuradoria Geral, a contar da presente data. 

Ar t . 29 - Revogam- se as disposiçÕes em cont r ário , 

Pa l ác i o do Setent rião, em H'lt:'lpá, 07 de março de 1984
1 

959 d11 Rerníbl i c11 e 41 Q da C.r i ac;ão do Territóri o Fedet"'ll do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINIST~RIO DO I NTERIOR 

Terr itór i o Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0304 de 07 de março de 1984 

O Governador do Terri tório Federa l do Amapá ,usando das 
atr i buiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , í tem II , 



Macapá, 12-03-84 DIÁRIO OFICIAL Pág. 2 

do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista os termos do OfÍcio número 017/84-PROG , 

RESOLVE: 

Art . 19 - Remover, a servidora ELOISA ELENA LOPES CA 
VALCANTE, ocupante do emprego de Agente Administrativo ,CódT 
go LT-SA-701, Classe "C", Referência NN-27, da Tabela Perma 
nente do Governo deste Território, lotada na Erocuradoria Ge 
ral-PROG, para o Gabinete do Governador-GABI, a contar da 
presente data. 

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

Palácio do Setentrião ,em Macapá, 07 de mar ço de 1984, 
959 da República e 4 í9 da Criação do Território Federal üo 
Amapá . 

Al'll'TIEAL BA...'lCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Terr itório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0308 de 07 de março 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 28730.000289/84-SEFIN, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Conceder a MARIA LUCID~A PASSOS VILLETTE,ocu 
pante do cargo de Técnico de Contabilidade , CÓdigo NH- 817.B-;
Classe "B", Referência NH- 27 , (Cadastro n9 01766), do Qua 
dro Permanente do Governo deste Território, lotada na Secre 
taria de Finanças- SEFIN, seis (06) meses de Licença Espe 
cial, contados no período de 08 de ma r ço a 07 de setembro 
de 1984, nos termos do art i go 116, da Lei n9 1711, de 28 de 
outubro de 1952 , regulamentado pelo Decreto n9 38 . 204 ,de 03 
de novembro de 1955, em virtude da referida servi dora haver 
completado um (0 1) decênio de efetivo exercício , compreendi
do no período de 13 de abril de 1971 a 13 de abril de 1981 . 

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

Palácio do Setentrião , em Hacapá, 07 de março de 1984, 
959 da RepÚblica e 419 da Criação do Terr itório Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Cover:1ador 

~!INIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0309 de 07 de março de 1984 

O Governador do Terri tório Federal do Amapá,usando das 
atribuições que lhe são confcriuas pelo artigo 18, Ítem li, 

do Decreto- Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Parecer n9 009/84- PROG, incluso na Co 
missão de Sindicância, instituída através da Portaria n9 
301/83- SESA, de 01 de novemb ro de 1983, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Aplicar a ~ena de suspensão por quinze ( 15) 
dias1 na forma do artigo 474 1 da Consolidação das Leis do 
Trabalho-CLT, a contar da data de publicacão des te Decreto 
no Diário Of i cial do Terr itório1 o servidores REHI IVAN GA~ 
CIA DA CONCEIÇÃO e VERA CRUZ IDALINO SACRA}ffiNTO, ocupantes 
do emprego de Agente Sanitário, Código LT- NH- 805, Classe "A", 
Referência NH- 4 , da Tabela Especial de Empregos do Governo 
deste Território, lotados na Secretaria de Saúde-SESA. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 07 de março de 1984, 
959 da RepÚblica e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Terri tório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 03 10 de 07 de março de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que l he são conferidas pelo artigo 18, Í tem li, 
do Decreto- Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista os termos do OfÍcio número 0770/84- SEEC, 

RESOLVE : 

Art. 19 - Designar FRANCISCO DE ASSIS GURGEL ~ffiDEIROS, 
Secretário de Educação e Cultura do Governo deste Territó
rio, para viajar de Macapá, s ede de suas atividades, até a 
cidade de Bel ém- PA, a fim de tratar de assuntos de interes 
se da Administração amapaense, j unto à Delegacia do ~ffiC e Ca 
sa do Estudante Amapaense , nos dias 29 de fevereiro e 01 de 
março do corrente ano. 

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

Palácio do Setentrião, em Nacapá, 07 de março de 1984 
959 da RepÚbl i ca e 419 da Criação do Território Federal d~ 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

,....----------DIARIO OFICIAL--"'"""""'"""""""--.....,.,."""=""'"""""-~ 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL----------'""""~ 

Território Federal do Amapá 
DIRETOR 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 

ORIGINAIS 
* Os textos enviados ã publicação deverão ser 

datilografados e acompanhados de ofíc io ou 
memorando. 

O Diário Oficial do T. F. do Amapá poderá 
ser encontrado 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 - cent í metros ~e 

coluna .................... . . Cr$ 1. 680,00 

PREÇOS- ASSINATURAS 

* Hacapâ .......... . ....... . .. . 
*Outras Cidades ............. . 
* As assinaturas sao seme s -

trais e vencíveis em 30 de 
junho a 31 de dezembro. 

Preço do Exemplar . .... . .... . . . 

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

RECLAMAÇOES 

Cr$ 1 2. 600, 00 
Cr$ 33 . 600,00 

Cr $ 120,00 

Cr$ 150,00 

* Deverão ser dirigidas por esc rito ao Dire
t o r do Departamento de Imprensa Oficial do 
T.F . do Amapá, até 8 dias apósapublicação . 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1< Rua Cândido Mendes 1r Macapé Território Federal do Amapé 1< Telefones 222·0444 1r Ramais 176 - 177 - 178 
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PKOCURADORI A GERAL 

CONTRATO N9 016/84 - PROG 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRA}! O GOVERNO DO TERRI TÓRIO 
FEDERAL DO ANAPÁ E A CONPANHIA DE DESENVOLVDIENTO DO ANAPÁ
CODEASA, C0:-1 A I NTERVENIÊNCI A DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
VISru~DO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA ~ 
TIVIDADE : LEVANTAHENTO E PESQUI SA DE RECURSOS NI NERAI S. 

O Governo do Terri tór io Federal do Amapá, neste a to re 
presentado por seu Governador , Senhor ANNIBAL BARCELLOS, d~ 
qui em di ante denominado s impl esmente GOVERNO e a Companhia 
de Desenvo lvi ment o de Amapá - CODEASA , representada pe l o seu 
Di retor-Pr es idente , Economi s t a HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SAN 
TOS , do ravant e denominado simplesmente CODEASA, com a i nte'f 
veniência da Secr et aria de Agricultu r a represent ada pe l o se-;;
titular Engenhe i ro Agrônomo LUIZ IRAÇÚ GUU!ARÃE S COLARES , do 
ravan tc denominada simplesmente SEAG, resolvem de comum a~ 
co rdo firmar o pres ente Cont rato , consoant e as Cl áusula s e 
condições s eguint es: 

CLÁUSULA PRHIEIRA - FUNDA!-IENTO LEGAL : 0 presente Con -
trato foi elabor ado com f undamento no que prece itua o Ar ti
go 18 , ítem XVI I do Decreto- l ei n9 411 , de 08 de janei ro de 
1969, de acordo com a a línea " f " do § 29 do Artigo 126 do 
Decreto- lei n9 200, de 25 de feverei ro de 1967 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVO: O presente Cont ra to t em 
como obj etivo a prestação de serv iços de execução fi nancei
ra da At ividade : Levaltament o e Pesqu i sa de Recursos Mi ne -
r a i s . 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRI GAÇÕES : 

I - DO GOVERNO 

a) Transferi r à CODEASA os recur sos da ocdem de Cr$:-
15 .000 . 000 , 00 (Qui nze Hi lhôes de Cruzeiros) pa ra a t ender 
aos obje t ivos da Cl áusul a es pecifica de ste instr ument o ; 

b) Proceder o i ndispensável acompanhamento e fiscaliza 
çao da execução do pcesente Contrato , através da SEAG ; -

c ) Assegurar a CODEASA a remuneração de 5% (c inco po r 
cento ) sobre o valor do Cont r ato pe l os serviços mencionados 
na Cláusu l a Segunda deste instrument o. 

II - DA CODEASA 

a) Aplicar os r ecursos de que 
acordo com os Pl anos de Apl icação , 
des apresentadas pela SEAG; 

trata es t e Cont ra t o de 
or i entaçÕe s e necessida-

b) Obser var , obr igator iamente , o prazo de prestação de 
cont as dos recursos t ransfer i dos e estipulados em Cliusula 
própria deste inst rumento; 

c ) Env i a r a SEAG, mensa lmente , ou quando sol icitado,bo 
letim demonstrativo da execução f i nance i ra do presente Con~ 
L rato; 

d) Prestar conta dos recursos recebi dos à Secret a ria 
de Fi nanças a travis de documentos hábeis , comprobató r ios das 
despesas rea l izadas de acordo com as no rmas estabel ec idas 
pe l o GOVERNO; 

e ) ~!an te r pessoal especial1zados para a execução <lo pr:e 
sente Contrato, sem qualque r víncul o empr egat ício com o GO 
VERNO . 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO : A despesa decorrent e da as
s inatura deste Contrato , no va l or: de Cr$:1 5. 000 . 000 ,00 (Quin 
zc Milhbes de Cruzeiros) , corre ri à conta do Fundo de Par t i 
cipação dos Estados , Dist r i to Federal e Territór ios , Progrã 
ma 04150881 .648 , Elemento de Despesa 4 .1 . 3. 0.07- Out ros Ser 
viços c Enca rgos , Atividade: Levantamento e Pesqu i sa de Re~ 
cursos ~!ine rais, consoante Not a de Empenho n9 951, emi tida 
em 17 de fevereiro de 1984. 

CLÁUSULA QUINTA - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS : Os recursos 
destinados à execução do presente Contra to serão l iber ados 
em 04 (quatro) parce l as sendo : a primeira no valor de Cr$:-
5 .030.000,00 (Cinco Milhbes e Trinta Mi l Cruzeiros) após a 
assinatura e a pub licação des te ato no Diári o Oficial do Ter 
r itóri o; a segunda no va l or de Cr$: 3. 530 .000 ,00 (Tr ês Mi -
l hbes , Qui nhentos e Trinta Mi l Cruzei ros ) ; a t erceira no 
va l or de Cr$: 2.200. 000 , 00 (Dois Mi l hÕes , Duzentos Mi l Cru
zeiros) e a quarta no va l or de Cr$ : 4 . 240 .000 ,00 (Quatro Mi 
l hÔes , Duzentos e Quar enta Mi l Cruzeiros ) . 

CLÁUSULA SEXTA - · DEPOSITO E MOVI~IENTAÇÃO DOS RECURSOS: 
Os r ecursos que po r força des t e Cont r ato deverão ser t rans 
fer i dos a CODEASA, se rão depos i tados em conta vi ncu l ada GO-

VERNO/ CODEASA, na Agência l ocal do Banco da Amazôni a S/A 
BASA devendo ser mov imentada somente a travé s de cheque s no 
mi na is, obrigando- se a CODEASA a envia r ao GOVERNO cxt ra tÕ 
de cont a e fazer constar nos diversos documentos de suas pres 
t açbes de contas o nome do sacado , os números , valore s e d~ 
t as das emissbes dos cheques com que foram pagas as suas o
b r: igaçbes , devendo os recur s os só s erem sacados para sa l da r 
compromissos deste Contrato , sendo vedada a sua t r ansfe r ên
cia pa ra outro órgão . 

CLÁUSULA seTI~~ - PRESTAÇÃO DE CONTAS: A CODEASA pres
t ari conta dos recursos recebidos em decor r i ncia deste Con
tra to , no mix imo até 30 (t r inta) dias apos o tér mino de sua 
vi gincia . 

CLÁUSULA OITAVA - VIG~NCIA : Este Contrato vigorará a 
part i r da data de s ua publ icação no Di á rio Of ic i al do Terri 
t ório , expirando- se no mesmo d ia e mis do ano de 1985 . 

CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÃO : O presente Contra t o pode r á 
ser a lterado at ravés de aditamento, pa ra o fiel cumpr iment o 
dos mo t ivos que deram or i gem . 

CLÁUSULA DÊCU!A - RESCISÃO: A inobser vânc ia de quais -
quer Cl áusula , condiçbes ou obrigaçÕes do presente Con t rat~ 
bem como por moLi.vo de conveniênci a ou por acordo entre as 
partes cont ratadas , provoca r á sua imedia t a r esc isão , inde 
pendente de aç~o , not if icação ou int erpelação jud i cia l. 

CLÁUSULA DeCH!A-PRI~IEIRA - FORO : Para di r imir quais 
quer dúvidas s urgi das em conscquência do não cump r imento des 
te ins t r umento , de comum acordo as partes interessadas e le~ 
gem o Foro da Comar ca de Nacapá , com exc l usão de qualquer ou 
t ro , por mais privi l egi ado que sej a . 

E, por es t arem de aco rdo fi rmam o presente Cont ra t o em 
ci nco (05) vias de i gua l teor c forma, para um só efeito 
na presença de duas (02) testemunhas . 

Nacapá(AP), 20 de feverei r o de 1984 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
~OVERNO 

HAROLDO VITOR DE AZEVENDO SANTOS 
CODEASA 

LUIZ IRAÇÚ GUI~LARÃES COLARES 
SEAG 

TESTEHUNHAS: Berna rdino ~!endes dos Santos 
Ne ire Jane Monteiro 

TERRITÓR IO rEDERAL DO A}ffiPÁ 

PREFEITURA HUNIC IPAL DE ~!ACAPÁ 

EXTRATO DE i NSTRUMENTO CONTRATUAL 
Ar t igo 54 do Decre to n9 73 , 140/73 

INSTR~IENTO : TERNO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
ÇOS N9 0 1 1/8 4-PNM. 

SERVI 

PARTES: PREFEITURA HUNI CIPAL DE ~!ACAPÁ E A FI~IA OFICl 
NA KARNITUS I s o 

FUNDA}IENTO LEGAL DO CONTRATO : Es t e Contra t o decorre da 
Car t a Convite n9 005/84- CPLO, com base no i nciso III do ar t. 
29 da Lei n9 6. 946 , de 17 de Se t embr o de 1981 , que al t e r ou 
os §§ 59 c 69 do art. 127 do Dec r e to-Le i n9 200/67. 

OBJETO: Consis t e na execução dos servi ços de constr ução 
da es trutur a metá lica de 20 (v i nte) barraca s pa ra f e i ra Li 
vre (Posto n9 03) situada na esquin2 da Av. 1 Q de ma i o com 
a Rua Hamilton Si lva, Bairro do Trem em Hacapá . 

PRAZO : É de 20 (vinte) di as consecut i vos , a contar da 
data da expedi ção da ordem de servi ço , par a conc lusão tota l 
do serviço cont ratado . 

VALOR: É de Cr$- 4 .400 .000 ,00 (quatro milhÕes e quat ro 
cent os mil cruze i ros ) , o valo r des te Con t rato , f i xo e i rreã 
jus t ável. 

DOTAÇÃO: Os recursos para o pagamento do serviço decor 
rente deste contra t o correrão i con t a F. P. M. , Pr ograma 1~ 
58 358 1.038 , Categoria Econômica 4.1. 1.0 . , Empenho n9 470 , 
de 16.02 .84 . 

Nacapci , 28 de fevereiro de 1984 . 

~ruRILO AGOSTI NHO PI NHEIRO 
Pref eito Hunicipal de Nacapá 

BENJ AN UI DA ROCHA SALIM 
Di retor do Dept9/0bras - Pilll 

C~~ITO DOS SANTOS PINHEIRO 
F/Cont ra t ada 

TESTEMUNI~S : 

Ilegíveis 
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PROCURADORIA GERAL 

CONTRATO N9 014/84- PROG 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRA}! O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO A}~PÁ E A ASSOCIAÇÃO DE ASSIST~NCIA T~CNICA E E! 
TENSÃO RURAL DO TERRI TÓRIO FEDERAL DO A11APÁ, COM A INTERVE
NI~NCIA DA SECRETARIA DE AGRI CULTURA, VISANDO A EXECUÇÃO F! 
NANCEIRA DAS ATIVIDADES : TRAÇÃO ANIMAL; PROVÁRZEAS E ARMAZ~ 
NAHENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA. 

O Governo do Territóri o Federal do Amapá , neste ato re
presentado por seu Governador , Senhor ANNIBAL BARCELLOS, .d! 
qui por diante denominado simplesme~te GOVERNO e a ~s~o71a
ção de Assistência Técnica e Extensao Rural do Terr1tor1oF! 
deral do Amapá, representada pelo seu Secretário- Executivo 
Engenheiro Agrônomo LUIZ ALBERTO FREITA~ PEREI~! d~ravante 
designada simplesmente ASTER-AP, com a 1nterven1enc1a da Se 
cretaria de Agricultura, represent ada pelo seu titular Eng! 
nheiro Agrônomo LUIZ IRAÇÚ GUIHARÃES COLARES, doravante de
nominada simplesmente SEAG, resol vem de comum acordo f irmar 
o presente Contrato consoante as Cl áusulas e condições se
guintes : 

CLÁUSULA PRI~ffiiRA - FUNDA}ffiNTO LEGAL: O presente Cont r! 
to foi e l aborado com fundamento no que preceitua o Artigo 
18 item XVII do Decreto-lei n9 411 , de 08 de janeiro de 
19G9, de aco rdo com a a línea " f " do § 29 do artigo 126 do 
Decreto- lei n9 200 , de 25 de feve rei ro de 1967. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVO : O presente Contrato tem c~ 
mo objetivo a prestação de se rviços da execução financei
ra das atividades: Tração Animal, PROVÁRZEAS e Armazenamen
to da Produção Agrícola . 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES : 

I - DO GOVERNO 

a) Transferir a ASTER-AP recursos da or dem de 
31.500.000,00 (trinta e hum mi l hÕes e qu inhentos mi l 
ros) para atender aos obje t ivos da Cláusula Segunda 
instrumento; 

Cr$ -
cruzei 
deste 

b) Proceder o indispensável acompanhamento e fiscaliza
çao da execuçao do presente Contrato, através da SEAG; 

c) Assegurar a ASTER- AP a remuneração de 57. (cinco por 
cento) sõbre o val or do Cont rato pelos serviços mencionados 
na Cláusula Segunda des te i nstrumento. 

II - DA ASTER-AP 

a) Aplicar os recursos de que trata este Contrato de 
acordo com os Planos de Aplicações, orientaçÕes e ~ecessida 
des apresentadas pela SEAG; 

b) Observar, obrigator iamente , o prazo da prestação de 
conf, as dos recu r sos transferidos e estipulados em Cláusula 
prÕptia deste instrumento; 

c) Enviar a SEAG, mensalmente , ou quando sol icitad0, b~ 
letim demonstrativo da execuçao financeira do presente Con
t rato; 

d) Prestar conta dos r ecursos recebidos à Secretaria de 
Finanças através de documentos hábeis , comprobatórios das 
despesas r ealizadas de acordo com as normas estabelecidasp! 
l o GOVERNO; 

e) Manter pessoal especializado para a execução do pre
sente Contrato sem qualquer vínculo empregatício com o GO
VERNO . 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO DOS RECURSOS: A despesa deco~ 
rente da assinatura deste Contrato, no valor de Cr$-
31. 500 . 000 , 00 (trinta e hum mi lhÕes e quinhentos mil cruzei 
ros) cor rerá à conta dos seguint es recursos: 

a) Cr$ 14.000.000,00 (quatorze mi l hÕe s de cruzeiros)alo 
cados ao Fundo de Participação dos Es t ados , Distr ito Fede= 
rale Territórios, Programa 04150881.648 , Elemento de Despe 
sa 4. 1.3.0.07 - Outr os Serviços e Encargos, Atividade Tra= 
ção Animal, consoante Nota de Empenho n9 822, emit ida em 14 
de feverei ro de 1984; 

b) Cr$ 10.500.000,00 (dez mil hÕes e quinhentos mil cru
zeiros) alocados ao Fundo de Partici pação dos Estados, Dis
trito Federal e Territórios, Programa 0415088 1. 648, Elemen
to de Despesa 4. 1 .3.0 .07 Outr os Serviços e Encar gos , Ati-

vidade PROVÁRZEAS, consoante Nora de Empenho n9 824 , emi t i 
da em 14 de fevereiro de 1984; 

c) Cr$ 7.000.000,00 (sete milhÕes de cruzeiros) aloca
dos ao Fundo de Participação dos Estados, Distrito Federal, 
e Territórios , Programa 04 150881.648,Elemento de Despesa 
4. 1. 3. 0.07 - Outros Serviços e Encargos, Atividade Armazena 
mento da P-rodução Agrícola, consoante Nota de Empenho n9 82~ 
emitida em 14 de fevereiro de 1984. 

CLÁUSULA QUINTA - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS: Os 
destinados à execução do presente Contrato serão 
como segue : 

recursos 
l iberados 

a) Tração Animal , recursos relativos ao Empenho n9 822 
em quatro (04) parcelas sendo : a primeira no va l or de Cr$-
7. 217 . 000,00 (sete milhÕes duzentos e dezessete mil cruzel 
ros) após a assinatura e a publicação deste ato no Di ári o 
Oficial do Território ; a segunda no valor Cr$ 2. 218 . 000,00 
(doi s mi l hÕes duzentos e dezoito mil cruzeiros) ; a t erceira 
no val or de Cr$ 2. 285.000,00 (dois mi l hÕes duzentos e oiten 
ta e cinco mil cruzeiros) e a quarta no valor de Cr$ 
2.280.000,00 (dois milhÕes e duzentos e oitenta mil cruzei
ros); 

b) PROVÁRZEAS, recursos raletivos ao Empenho nQ 824 em 
quatro (04) par celas sendd: a primeir a no valor de Cr $ -
2.288.000,00 (dois mi lhÕes duzentos e oitenta e oito mil cr~ 
zei ros) após a assinatura e a publicação deste ato no Diá
rio Oficial do Território; a segunda no valor de Cr$ -
2 .307 .000 ,00 (dois milhÕes trezentos e sete mil cruzeiros ); 
a terceira no valor de Cr$ 2 .581 .000,00 (dois milhÕes qui
nhentos e oitenta e hum mil cruzeiros) e a quarta no valor 
de Cr$ 3.324. 000 , 00 (três milhÕes , trezentos e vinte e qua
tro mil cruzei ros); 

c ) Armazenament o da Produção Agrícola , recursos re l ati
vos ao Empenho n9 823 , em duas (02) parcelas sendo: a pri
meira no valor de Cr$ 2.650 .000,00 (dois milhÕes, seiscen
tos e ciquenta mil cruzeiros) após a assinatura e a publ i ca 
cão , deste ato no Diário Oficial do Território e a segunda 
no valor Cr$ 4.350.000,00 (quatro mil hÕes , trezentos e cin
quenta mi l c r uzeiros ) . 

CLÁUS ULA SEXTA - DEPÓSITO E ~IOVUIENTAÇÃO DOS RECURSOS 
Os recursos que por força des t e Contrato deverão se r t rans
feridos a ASTER- AP, se rão deposi tados em conta vinculada GQ 
VERNO/ASTER-AP,na Agência local do Ilanco da Amazônia S/A - BASA, 
devendo ser movi mentada somente através de cheques nominais 
obrigando- se a ASTER-AP a enviar ao GOVERNO extrato de con
tas e fazer constar nos diversos documentos de suas presta
çÕes de contas o nome do sacado, os números , valôres e da
tas das emissões dos cheques com qu•e foram pagas as suas 
obrigações, devendo os recursos só serem sacados para sal
dar compromissos deste Contrato, sendo vedada a sua transfe 
rência par a outro ór gão. 

CLÁUSULA S~TIMA - PRESTAÇÃO DE CONTAS: A ASTER- AP, pre~ 
tará conta dos recursos recebidos em decorrênc i a des t e Con
trato, no máximo até (trinta) dias após o t érmi no de sua 
vi~ência. . _ 
. CLÁUSULA OITAVA - VIGENCIA: Este Contrato v1gorara ~ 

tir da data de sua publicação no Diário Of i c i al do Terr1 
P..llr · - d d 1985 t ór io, expirando-se no mesmo d1a e rnes o ano e · 

se r 
dos 

CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÃO: O presente Co~trato poderá 
alterado através de aditamento, para o f1el cumpr1mento 
motivos que lhe de ram origem. 

CLÁUSULA DeCI}~ - RESCISÃO: A inobservância de quais
quer Cláusula , condição ou ob:~ga~ão do presente Contrato , 
bem corno por motivo de conven1enc1a entre as par tes cont ra-

. - · d d t de tadas, provocará sua imediata r~sc ~sa~, .1n epen en e 
ação , notificação ou interpelaçao JUdlClal . . 

CLÁUSULA D~CIMA PRIMEIRA - FORO: Par~ dir imi: qual~ 
quer dúvidas surgidas em consequência do n~o cumprLmentode~ 
te instrumento, de comum acordo as par t es 1~teressadas ele
gem 0 Foro da Coma:c~ de.Hacapá, co'? excl usao de qualque r 
outro, por mais pr1v1leg1ado que seJa . 

E, por es t arem de acordo fi rmam o presente Contrato 
cinco (OS) vias de i gual t eor forma , para um só efeito, 
presença de duas (02) testemunhas. 

Macapá (Ap) , 

ANNIBAL BARCELLOS 
GOVERNO 

14 de fevereiro de 1984 . 
LUIZ ALBERTO FREITAS PEREI RA 

ASTER- AP 

LUIZ IRAÇÚ GUIMARÃES COLARES 
SEAG 

TESTEMUNHAS: Ilegí veis 

em 
na 
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PROCURADORIA GERAL 

TE!u-10 ADITIVO 

PRIMEIRO ( 19) TERJ-!0 ADITIVO AO CONTRATO . N9 077 /83-PROG, 
QUE ENTRE SI CELEBRAl-1 O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO~ 
PÁ E A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO AHAPÁ, COM A INTERVE 
NI~NCIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA VISANDO A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE SHIENTES HELHORADAS. 

O Governo do Territór io Federa l do Amapá, neste ato re 
presentado por seu Gover~ador, Senhor ANNIBAL BARCELLOS, d~ 
qui em diante denominado simpl esmente GOVERNO e a Companhia 
de Desenvolvimento do Amapá - CODEASA , representada pelo 
seu Diretor-Presidente, ~conom ista HAROLDO VITOR DE AZEVEDO 
SANTOS, doravante denominada simp l esmente CODEASA, com a in 
terveniência da Secretaria de Agricultura, representada pe 
lo seu titular Engenheiro Agrônomo LUIZ IRAÇÜ GUI~~S CÕ 
LARES, doravante denominada simplesmente SEAG, resolvem de 
comum acordo firmar o presente Termo Aditivo, consoante as 
Cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRI~IEIRA: O presente Termo Aditivo tem por o~ 
jetivo a alocação de recursos adicionais para_dar cont inui 
dade a prestação de serviços de Comercializaçao de Sementes 
Helhoradas. 

CLÁUSULA SEGUNDA : O GOVERNO concorrerá com os recursos 
adicionais da ordem de Cr$ 38 . 000 . 000,00 (trinta e oito m~ 
lhÕes de cruzeiros) à conta do Fundo de Participação dos E~ 
tados Distrito Federal e Terr i tór ios , Programa04 15088 1.648, 
Eleme~to de Despesa 4 .1 .3. 0 . 07 - Outros Serviços e Encargo~ 
Atividade Apoio a Produção e a Comerci alização de Sementes 
e Mudas, consoante Nota de Empenho n9 828 , emitida em 14 de 
fevereiro de 1984. 

CLÁUSULA TERCEIRA : Os recursos que por força deste ato 
deverão ser transferidos à CODEASA, serão liberados de uma 
un1ca vez, após a assinatura e a publicação deste instrumen 
to no Diári o Oficial do Território. 

CLÁUSULA QUARTA : Ficam mantidas as demais Cláusulas do 
Contrato original não atingidas por este Aditivo . 

E, por estarem de acordo firmam o presente Termo_Adit~ 
vo em cinco (OS) vias de igual teor e forma , para um so efe1 
to , na presença de duas (02) testemunhas. 

Macapá(Ap) , 14 de fevereiro de 1984 

ANNIBAL BARCELLOS 
:GOVERNO: 

HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS 
CODEASA : 

LUI Z IRAÇÚ GUU~S COLARES 
SEAG : 

TESTEHUNHAS: Bernardino Hendes dos Santos 
Neire Jane ~lonteiro 

CARTÓRIO DE REGISTROS PÚBLICOS 

PROCL~S DE CAS~NTO 

O Oficial do Registro Civi l da Comarca de Nacapã, Ter
r itório Federal do Amapá , RepÚblica Federativa do Brasil , faz 
saber que pretendem casar: JOS~ COUTINHO DE ALELUIA e C~LIA 
MENEZES DA SILVA. 

Ele é filho de Pedro Alel uia Fi l ho e de Fr ancisca 
veia Coutinho . 

Ela é f ilha de Cecil ia Nenezes da Silva. 

Gou 

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

Hacapã , 08 de março de 1984 . 

DIRCE SENA DE ALMEIDA 
Escrevente Juramentada 

em exercício 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCL~1AS DE CASAHENTO 

O Oficial do Registro Civil desta Comarca de ~lacapá 
Ter. Fed. do Amapá, RepÚblica Federativa do Brasil , faz sa
ber que pretendem se casar: PEDRO ~~LO FARIAS e IONE FERREI 
RA BRITO. 

Ele é filho de João Bezerra Farias e de Luc imar Melo 
Farias . 

Ela é filha de Rubens de Souza Bri to e de Basilia Fer
reira Br ito . 

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

Nacapá, 09 de Março de 1984. 

HELENISE R. DA C. TORRES 
Escrevente Autor izada 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCL~1AS DE CAS~~NTO 

O Oficial do Registro Civil desta Comarca de Hacapã , Ter . 
Fed. Amapá, Repúb l i ca Federativa do Brasil , faz saber que 
pretendem se casar : OSVALDINO MOU~~O DA COSTA e FRANCISCA 
RAIHUNDA PEREIRA PIRES . 

Ele é filho de Noé da Cos ta e de Consolação Hourão da 
Costa. 

Ela é filha de Sebastião Pires e de Maria de Nazaré Pe 
reira. 

Quem souber de qua lquer impedi~ento l egal que os iniba 
de casar um com o outro, acuse-o na forma da lei . 

Nacapã , 07 de março de 1984. 

HELENISE R. da C. TORRES 
Escrevente Autorizada 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO A~PÁ 

1~ CIRCUNSCRIÇÃO - ~1ACAPÁ 

EXPEDIENTE DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 1984, PARA CI~NCIA 
E DEVIDAS INTU1AÇÕES DAS PARTES 

Juiz de Direito: 00GLAS EVANGELISTA IW-IOS 

Diretor de Secretaria da Vara Cível: LUCIVALDO DOS Sk~TOS 
FERREIRA 

EXECUÇÃO 

Processo Cível: 14.877 

Autora: ~1ADEIRE IRA SÃO BENEDIDO LTDA 

Advogado: Aldenor Sales da Silva Fonseca 

Réu : RUY· NASCUIENTO LINA 

Despacho : "Junte- se . Defiro o pedido, em seus termos . Inti
mem- se . Em, 24.02 . 84 - JESUS DO NASCI~ffiNTO - Juiz 
de Direito': 

EXECUÇÃO 

Processo CÍvel n9 15. 136 

Autora: S. A. WHITE MARTINS 

Advogada : Marly Calixto Evelim Coelho 

Réu: AIRTO SANT~~A C~fPOS 

Despacho: "R. A. Faculto à Exeqüente exclarecer o nome cor
reto do executado uma vez que existe divergência 
ent re a inicial e o títul o exigido. Intime- se . Pra 
zo de três (3) dias. Em 23 .02. 84 - J ESUS DO NASCl 
MENTO - Juiz de Direito". 
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EXECUÇÃO 

Processo Cível n9 15.131 

Autora : S. A. WHITE MARTINS 

Advogada : Harly Calixto Evelim Coelho 

Réu: LUIZ HENRIQUE DE SOUZA 

Despacho: "R . A. Proceda a exeqÜente o r econhecimento da 
firma no mandato outorgado à advogada subscritora 
da inicial. Em três (3) dias Intime-se . Em,23.02. 
84 - JESUS DO NASCUIENTO - Juiz de Direito". 

EMBARGOS À EXECUÇÃO 

Processo Cível n9 15 .080 

Autor: JOS~ DUARTE QUEIROZ 

Advogado: Eloilson Amoras da Silva Távora 

Réu: SERRARIA AMAZÕNIA LTDA 

Advogada: Harly Calixto Evelim Coelho 

Despacho: "Junte-se. Intime-se a exeqiiente a apresentar em 
Juízo, anexando aos autos a fatura 528- A, em 20 
(v inte) dias. Em, 24 .02. 84 - JESUS DO NASCIHENTO
Juiz de Direito" . 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

Processo Cível n9 13743 

Autor: HOZAR DE ALHEIDA SOUZA 

Advogada : Hilma Lima de Oliveira 

Réu: ISIDIO PEREIRA DA SILVA 

Advogada: Nilza Lobato Pereira 

Despacho: "Suspendo o processo por seis (6) meses , contados 
da intimação das partes, face às informações do 
INCRA e com fulcro no artigo 265, inciso IV letra 
"b". Imtimem- se . Em, 24.02.84- JESUS DO NASCI
~IENTO - Juiz de Di r e i to" . 

BUSCA E APREENSÃO 

Processo Cível n9 15.120 

Autora: CONSORCI O NACIONAL HONDA LTDA 

Advogada: Vera Lucia da Silva Freitas 

Réu: HELENO RABELO FRAZÃO 

Despacho: "Faculto à requerente comprovar, em três (3)dias, 
que o r equerido foi constituído em mora , na for
ma do§ 2Q do artigo 29 do Dec . Lei 911/69. Inti 
me-se. Em, 17 .02.84- JESUS DO NASCIHENTO - Ju i z 
de Direito". 

INVENTÁRIO 

Processo Cível n9 10.713 

Autora: FRANCISCA DE SOUZA COUTINHO 

Advogado: Antonio Cabral de Castro 

Invent ar i ado : HOACIR BRAGA COUTINHO 

Despacho: "Junte- se . Defiro o pedido uma vez que o H. PÚbli 
co já foi ouvido. A inventariant e deverá outor = 
gar escritura do imóvel, quitar os débitos do es 
pólio, efetuando a juntada do traslado aos autos 
e efetivando a respectiva prestação de contas , 
tudo isso , em 30 (trinta) dias . I ntime-se e expe 
ça- se alvará. Em, 27 .. 02.84 -JESUSDONASCIHENTO = 
Juiz de Direito". 

O presente EXPEDIENTE DO DIA, será afixado no lugar de 
costume e publicado na fo rma da Lei. Dado e passado nesta 
cidade de Hacapá, Capital do Terr itório Federal do Amapá , 
aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de mil no
vecentos e oi t enta e quatro . Eu, Raimunda Ros emary Medei ros 
de Oliveira, auxiliar judiciário , datilografei. Eu , Diretor 
de Secre taria da Vara Cível , subscrevi . 

VI STO : 
D0GLAS EVANGELISTA Rfu~OS 

Juiz de Direito 

LUCIVALDO DOS SANTOS FERREIRA 
Diretor de Secretaria da Vara Cível 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8~ REGIÃO 

JCJ - JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAHENTO DE ~~CAPÁ 

EDITAL DE PRAÇA, COH PRAZO DE 20 DIAS. 

O Doutor Juiz do Trabal ho , Presidente da Junta de Con 
ciliação e Julgamento de Hacapá. 

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, ou 
dele notíci a tiverem que , no dia 09 de abril de 1984, às 
12:00 horas , na sede desta Junta, à Av. Duque de Caxias S/N 
serão levados a públ ico pregão de venda e arrematação , ; 
quem oferecer o maior lance s/avaliação os bens penhorados 
na execução movida por Carlos Alberto Sacramento de Lima con 
tra EMPROCERV - Empresa de Prestação de Serviços, bem esse 
encontrado no depós ito desta Justiça, e que é o seguinte 

Um Relógio marca Citizem, Automático de 21 Jewels, n9 
1060217, com pulseira de couro, em perfeito estado de con -
servação e funcionamento. O qual foi avaliado em Cr$ : .. 
27 .000,00 (Vinte e Se te Mil Cruzeiros). 

Quem pretender arrematar ditos bens deverá comparecer 
no dia, hora e l ocal acima mencionados, ficando ciente de 
que deverá gar antir o lance com o sinal correspondente a 
207. (vinte por cento) de seu valor . E, para que chegue ao 
conhecimento dos interessados , é passado o presente Edital , 
que será publicado no "Diário da Justiça" e afixado no lu -
gar de costume , na sede desta Jun ta de Macapá, 07 de março 
de 1984. Eu , (Rdo Paulo Vieira Borges) Of . de Justiça, Ava
liador datilografei. E eu , (Euton Ramos) Diretor de Secreta 
ria, subscrevo . 

ARY BRANDÃO DE OLIVEIRA 
Juiz do Trabalho 

Bel ém - Pará PROCESSO N9 05227/83 

OF . GS.PG.N9 586/ 84 Em 27 fevereiro de 1984 

Senhor Governador : 

Comunico a Vossa Excelência que atendendo solicitação 
constante do Ofício n9 0057/84-SEPLAN e , considerando pare
cer favorável do Departamento de Desenvol vimento Local,esta 
Superintendência concorda em a l t erar o Plano de Aplicação 
~o Convênio_ n9 830/83-SUDAH, celebrado com esse Governo, para 
1mplementaçao do Processo de Desenvol vi mento de Comuni dade 
em qpoio a. Projetos em Execução no Terr i tó rio Federal do 
Amapá, alteração essa que se consubstancia no documento de 
igual natureza, cuja cópia segue anexo, r essaltando, na 
oportunidade, que o presente ofício é considerado como 19 
Termo Aditivo ao aludido Convênio. 

Exm9 . Sr. 

Cordiais Saudações 

ELIAS SEFER 
Superintendente da SUDAM 

Capitão-de-Mar-e- Guerra ANNIBAL BARCELLOS 
D.D. Governador do Território Federal do Amapá 

HACAPÁ - AMAPÁ 

ANEXO AO TERMO ADITIVO AO CONV~NIO N9 830/83- SUDAM, FIRMADO 
ENTRE A SUPERINTEND~NCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÕNI A 
SUD~! E O GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO AMAPÁ PARA APLI 
CAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DE Cr $4 .500.000,00 (QUATRO MILHÕES E 
QUINHENTOS HIL CRUZEIROS), PROVENIENTE DO MINISTeRIO DO I N
TERIOR - PROG~~ DE DESENVOLVIMENTO DE COHUNIDADE , PARA A 
UIPLEHENTAÇÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVUIENTO DE COMUNIDADE 
E APOIO A PROJETOS EM DESENVOLVI~IENTOS, NAQUELE TERIRITÚRIO 
(PROCESSSO N9 05227/83). 

PLANO DE APLICAÇÃO 

- Recursos dest inados ao Governo do Terri 
tório Federal do Amapá , para a implemen 
tação do processo de Desenvolvimento de 
Comunidade em apo io a proj etos em desen 
volvimento , compreendendo: 

Despesas com deslocamentos ..... ... ... Cr$-4 . 500.000 ,00 

TOTAL ........ ··········· ····· ·· ~;!:~;~22;~22b~~ 
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INSTITUTO NACI ONAL DE COLONIZAÇÃO E REFOPJ1A AGRÁRIA - INCRA 

COHISSÃO ESPECIAL DE DISCRD1INAÇÃO DE TERRAS DEVOLUTAS DA 

UNIÃO NO TER..~ITÓRIO FEDERAL DO AHAPÁ 

EDITAL COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 

A COHISSÃO ESPECIAL DE DISCIIDfiNAÇÃO DE TERRAS DEVOLUTAS DA 

UNIÃO NO TERRITÓRIO FEDERAL DO AJ~PÁ- ( C.E/AP-08), com sede na cidade 

de Calçoene , no mesmo TerritÓrio e Jurisdição em parte do Hunid.pio de 

Calçoene-Ap., criada pela PORTARIA/INCRA/DF/NQ 20, de 14 de fevereiro 

de 1984 , publicada no Diário Oficial da União do dia 17 de fevereiro 

de 1984, com fundamento nos artigos 2º, 3º e ~-º da Lei nº 6. 383, de 07 

de dezembro de 1976, combinados com as disposiçÕes da Lei nº 4.9~-7, de 

06 de abril de 1966, Lei nº 6 . 634, de 02 de maio de 1979, e ainda pelo 

Decr eto-Lei nº 1.164, de 1º de abril de 1971, alterado pelo Decreto-Lei 

nº 1. 2~.3, ele 30 de outubro de 1972, pela Lei nº 5. 917, de 10 de setem

bro de 1973, e pelos De~retos-Leis n2s. 1.473, de 13 de julho de 1976 

e 1. 868, de 30 de março de 1981, CONVO (~ as seguintes pessoas: ADILIO 

LEITE FAíUAS, ADALGISA RIBEIRO DOS SANTOS, ALCIDES DOS SANTOS, ALCILENE 

SOARES TAVAHES, ALCIONIDES MONTEIRO, AL:::i:Y.ANDJE PANTALEÃO DE SOUZA, ALÍ-

PIO HACI:~L .DO CAPJ-10, AHAI~DIO PEREIRA GOHES, ANISIO CALDAS DA SILVA, AN

TONIO ALVES CI-IAGAS, ANTONIO BENTO, ANTONIO DIAS DE HOURA, ANTONIO FHAN

CISCO SOAP-ES NETO, ANTONIO JÚLIO CLEHENTE DA SILVA, ANTONIO IBITE DE MA 

CEDO, ANTONIO HA:liN1Einü DE LD'!A, ANTONIO HAHOS DA COSTA, ANTOIUO DOS 

SANTOS HACIELj BENEDITO SOARES FARIAS, CATARINO GOMES SANTANA, CASEMIRO 

PANTOJA DE OLIVEIRA, DIOGO JOSÉ DOS PASSOS FIIliO, DOMINGOS CORDEIRO, E~ 

HIR LEAL CARDOSO, ELSON GOMSS COiillEA, EVALDO DE SOUZA CAVALCANTE, FAZE!! 

DAS BELA VISTA AGTIOPECUÁRIA LTDA, FIWTCISCO BENTO, FRANCISCO CAVALCANTE 

DA SILVA, FRANCISQJ FRANCDffi CAVALCANTE, FRANCISCO J OSÉ DA SILVA, FHAN

CISCO JOSÉ DE ALHEIDA FIIliO, FRANCISCO PEDl~O DOS SANTOS, FRANCISCO XA

VIER PINI-lliiRO. IRA®'!A SANTOS RODRIGUES, JOÃO BENTO, JOÃO OOlELO DE CAJ: 
DAS, JOÃO DE DEUS DA SILVA ASSUNÇÃO, JOÃO FERREIRA DA COSTA, JOÃO GOUVEIA 

PANTOJA, JOÃO P:ZDm ICO~Y, JOAQUD-1 S.t\TUHNI HO HEIRELES, JOSÉ BATI STA D~A 

SILVA, JOSÉ DóNTO, JOSÉ PAULO DA SILVA RAHOS, J UVENAL GUDIA.RÃES TEIXBffiA, 

IAÉRCIO GOHJ:S COimEAj LAURO HONTSIRO FILHO, LOURENÇO HONTEIHO, LUCILA LO

PóS DA COSTA, LUIZ FEPJ'wiRA DA OJSTA, LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, HAHEDE AN-

Pig. 7 
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TONIO DA SILVA, HANOEL AN'TONIO DA SILVA, HANOEL DE ABREU FERJ.lEIRA, 1·1ANOEL 

AFONSO DA OJSTA, HANOEL VAllUR DE SOUZA, HÁlUO ALVES DE l·1AmDO, HÁH.IO AU

GUSTO HEIHELES, HAIUA AUTANIZA DE SOUZA, HAlTIA DA CONCEIÇÃO CORREA, HARIA 

DAS DORES GOHES OJRREA, HARIA DO ESPÍRITO SANTO G0!1:!:S C0!1HEA, HAIUA LUIZA 

PlllliEIRO, HARIA PINHEIRO COSTA, MESSIAS MACEDO ALVES, HILTON CAIÁ,HILTON 

NIRANDA SOUZA, NILTON J ESUS MONTEIRO, PAULO FREITAS FEITOSA, PAULO r1ACEDO, 

PAULO MARTINS DOS SANTOS, PAULO ROBERTO FERREI RA, PEDHO SE~RINO DA..l(ATA, 

RAIHUNDO BENTO, HAIHUNDO GOHES DA SILVA, RAIH"ffiiDO LOPES DI!: OLIVi iRA, RAI

HUNDO PEDRO DOS SANTOS, RATI1UNDO PD-1ENTA DA SILVA, RAIHUNDO DA SILVA BRI

TO, RAIMUNDO VIANA, RA]}IlJl'IDO VICENTE FERREIRA, HOSENDO DE HORAIS CI·IAGAS, 

ROSEHIRO DOS SANTOS RODRI GUES, ROSENILDO DOS SANTOS RODRIGUES,ROHILDA GQ 

NES CORREA, RUFINA HIRA, VITALINA FAI\IAS GUD.IARÃES, '~VILSON DE SOUZA HA-

CIEL, ZEN! SOUZA BARATA, e seus respectivos cÔnjuges, se casados f orem, 

para, na condição de proprietários, f oreiros, arrendatários, ocupantes a 

qualquer titulo, confinantes e , ainda quantos incertos ou desconhecidos, 

que se julgarem com direito a qualquer porção de terras, inci dente s no 

imÓvel rural denominado "GLEBA BELA VISTA 11
, local izada no Hunicipio de 

Calçoene, TerritÓrio Federal do Amapá, a apresentar em, A PAHTI R DAS 08 :00 

(OITO) HORAS DO PRIMEIRO DIA A CONTAR DA DATA DA SEGUNDA PUBLICAÇÃO DESTE 

EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, E PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 

CORRIDOS, seus titulos, escrituras, documentos, informaçÕes de li1teres-

se, testemunhas, se for o caso, ou quaisquer outras provas em direito 

admitidas, que fm1damentem a al egação de propriedade, posse, foro,arreg 

damento ou or.upação incidente sobre a área de 235.278 ha (duzentos e 

trinta e cinco mil, duzentos e setenta e oito hectares ), de~imitada pe-

lo seguinte perimetro : "Inicia o perimetro da área junto ao P- 1 de coor 

denadas geográf i cas apr oximadas longitude 50 ° 49 '06 11\v. Gr . e la ti tude 02 ° 
30'36"N, situado na foz do Rio Calçoene na sua margem direita com o 

Oce~no Atlântico, no farol de Calçoene; dest e, segue- se no sentido SE, 
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pela Costa Atlântica, passando-se pela localidade de Maye, pela f oz do 

Igarapé Navio, foz do Igarapé Maiacaré, com distância aproximada de 

43.000m ~quarenta e três mil metros), até o P-2 de coordenadas geográf;& 
o o 

cas aproximadas longitude 50 4-0 140 11\v.Gr. e latitude 02 09 1 30''N, situado 

na foz do Rio Amapá Grande na sua margem esquerda; deste, segue- se no 

sentido SW pela mesma margem elo Rio Amapá Grande, passando- se pela foz 

de 02 (dois) I garapés sem denominação, atravessando-se a Rodovia DR-156, 

passando- se pela Cachoeira Grande, pela foz de 01 (um) Igarapé sem deno 

minação, pela linha da faixa de fronteira e pela f oz de outro Igarapé 

sem denominação, com distância aproximada de l07.000m (cento e sete mil 

metros) , até o P- 3 ele coordenadas geográf icas aproximadas longitude 51° 
o 

26'00"ív.Gr. e latitude 02 Ol 100 11N, situado nas cabeceiras do Rio Amapá 

Grande; deste, por wna linha seca, divisa com terr as de quem de direito, 

com nm10 e distância aprox:unados de ~-3°30 1 NH e 6 .500m (seis mil e qui

nhentos metros) , chega-se ao P-4 de coordenadas geográficas aprox:iJnaclas 
o o 

longitude 51 28 13011,V.Gr. e latitude 02 03'40 11 N, situado às cabeceiras 

do Rio Calçoene na sua mare;em direita; de ste , segue- se pela mesma mar

gem do Rio Calçoene no sentido Nlv, passando- se pela fo z de 06 (seis ) 

I garapé s sem denominação, com distância aproximada de 53.400m (ci nquenta 

c três mil e quatrocentos metros ), até o P- 5 de coordenadas geográficas 
o o 

aproximadas hmgitude 51 14 120 11\V.Gr . e latitude 02 25 120 11N, situado em 

frente a foz de 01 (um) Igarapé sem denoninação; deste, atrave ssando o 

H.io Calçoenc , segue-se pela margem esquerda clo me smo Igarapé, divisa com 

terras de quem c~c direito, no sentido rnv, com distância aproximada de 

5.800m (cinco mil e oitocentos metros), até o P-6 de coordenadas geográ-
o o 

ficas aproximadas longitude 51 16 110 11 \V.Gr. e l atitude 02 27 130"N, situa-

do na conflu~ncia da margem esquerda do Igarapé sem denominação com a 

margem esquerda da Estrada de Lourenço, sentido Calçoene/Lourcnço;deste, 

segue-se no sentido NE, pela mesma margem ela Zstrada de Lourcnço,com di~ 

tância aproximada de 4 .000m (quatro mil metros), até o P-7 de coordena-
, o o 

das geograficas aproximadas longitude 51 14. 105"lV.Gr. e latitude 02 27 r 

50'!N, situado na margem esquerda da Rodovia DR-156, sentido Calçoene/Oi~ 

poque; deste, atravessando-se a Rodovia DR-156, segue-se no sentido NW 
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pela margem direita da referida Rodovia, sentido Calçoenc/Oiapoquc, com 

distância aproximada de ll.OOOm (onze mil metros), até o P-8 de coordena 

das geográficas aproximadas longitude 51°15'2011 ív.Gr. e · latitude 02°33' 

40 11 N, situado na confluência da margem direita da Rodovia BR-156 com a 

margem direita do Igarapé Carnot Pequeno; deste, segue- se pela mesma mar 

gem do Igarapé, no sentido SE, passai1clo-sc pela linha da f aixa de fron

teira, pela foz de 01 (um) Igarapé sem denominação e, atravessando-se o 

Rio Calçoene, con distância aproximada de 42 . 500m (quarenta e dois mil e 

quiru1.entos metros), chega- se ao P-9 de coordenadas geográficas aproxima-
. o o 

elas long1tude 50 55 '40"H.Gr. e latitude 02 30'30"N, situado em f re.nta ~ 

foz do Igarapé Carnot Pequeno na margem direita do Rio Calçoene; deste, 
segue-se pela mesma margem do Rio, no sentido NE, passando-se pel a f oz 

de 02 (dois) Igarapés sem denominação, com distância aproximada de 

20.500m (vinte mil e quinhentos metros), até o P-1, Ponto inicial da 

Des :rição do Per:Lnetro11
• 

A apresentação do~ t Í tulos, escrituras, documen

tos, informaçÕes de interesse, testemtmhas, se for o caso, ou de quais 

quer outras provas em direito arunitidas, será feita diretamente a esta 

Comissão no seguinte endereço: EscritÓrio local da ASTER/Ap . , localiz~ 

do na Av. CÔnego Domingos Maltez, nQ 19, na cidade de Calçoene,Sédc do 

'1 . ( . 
1·· Ul1lC1p10. 

CALÇOENE(Ap), 07 de março de 1984 

}~RCIA }fARIA SALES DE ANDRADE 
Adv .OAB - PA H - 167 

PRESIDENTE DA SE/AP-08 
PORTARIA/INCRA/DF/NQ 20/84 

HAIHUNDO DA COSTA HAUÉS 
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PORTAl1IA/ INCRA/ DF/NQ 20/84 
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