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Chefe de Gab inete do Governador 
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SECRETAPUADO 
Secretário de Administração 

Dr. AUGUSTO HONTE DE ALMEIDA 

Secretário de Finanças 
RlJBENS ANTONIO ALBUQUERQUE 

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

Secretá rio de Promoção Social 
Dd. MARIA DA GLÓRIA OLTVErRA ANORIM 

Secretário de Obras e Serviços PÚblicos 
nr . PEDRO CARLOS DE SOUZA CA~WOS 

NlNISTf:R [O DO fNfFRIOR 

Território Federal do Amap;Í 

DECRETO (P) N9 0311 d<' 07 de murc,;o de 1984 

O Governador do Território í'edet,!l do i\m;:tp;Í,usando d:ts 
atribu i çÕes qu e lhe são conferidas pelo an igo 18 , Í tem 11, 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , 

RFSOLVE: 

ArL . 19- Designar NARIA lNERlNI' PlNTO l'EHFIRA, Dire to 
ra elo lkparlamento de Ensino c.k SEEC . pa ra responder acumu-
1 •tivamente em substituiç~o pel~ exp~dien t e da Secretaria 
de Educação e Cultura do Governo desLe Territ6rio , durante 
o impedimento do t·espcctivo titular, nos dias .!':1 de fevcrci 
ro (' ú I de 111.1 rço do corrente ano. 

Art. 29- Revogam-se as disposiçÕes em rontr5 r io. 

Pal5cio do Se t entriiio, em ~lé!capn, (17 de março de 1984 , 
959 da Rep~blica e 41Y do C riaç~o do Tcrr i t6rio F~deral do 
,\Jn.:tp;:Í . 

"-''\NIBAL BARCELLOS 
Gove r nador 

MINISTERIO UO iNTERiOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0312 de 07 de março de 1984 

O Governador do Território Federa l do Amapá, usando das 
atribu i çÕes que lhe são conferidas pelo ar t i go 18 , item II, 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de j ane iro de 1969 , e tendo em 
vi sta os t e rmos do Oficio número 0306/84- DP/SEAD , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Remover, o servidor JOSE HI RA NORAES , ocupa~ 

Secretarto de Educação e Cu l t ura 
Pro f . l%\NCISCO DE ASSiS GURGEL ~IEDEIROS 

Secretário de Agricultura 
Dr. LUIZ lRAÇU GU IMARÃES COLARES 

Secretário de Segurança Pública 
Dr. EIJMUNDO EVELIH COELHO 

Secretário de Saúde 
Dr . JOSE CABRAL DE CASTRO 

Le do t'mp rego de MoLol'Ísta de Veículos Terrestres , C6digo 
L1'-T0-9U2.A, Classe "A" , Referênc ia NH-o, da T;1bela Perma
nente Jo Governo dcsle Território, lotado no G:~binctc do Co 
vernador- l,,\BI, p:•ra a Secretaria de F'inanças-SEFTt\ , a· contar 
da prPsente data. 

An. 29 - R.:> vogam- se as d i.spos ições em cont r;Í r i o . 

Palácio do Setentriãu, em ~i:lcap<Í, 07 de março de 1984, 
959 dJ Rep~blicn e 419 da Cr iação do Ter r itório Federal do 
.'illlap.j. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governa elo L: 

t.fTNI STi~Rl O DO T NTEl.UOR 

Tí' rriLÓri o Federal do "-''ll'lf><Í 

DECRETO (!') N9 0314 de 07 de m::trço de 1984 

O Gove rnador do Territóüo federal do Amap<Í,usando das 
atribuiçÕes que lhe são confer idas pelo artigo 18 , item li, 
dn Uecrcto-Lei n9 41 1, de 08 de jane iro de 1969, e tendo em 
vista os termos do Q[Ício mimero 0299 /84- DP / SEAD, 

RESOLVE: 

AL:t. 19 - Remover , a se rv idora EDNA HARIA LINEIRA TÃVO 
RA, ocupante do emprego de Professor de Ensino de 19 Grau -;
Código LT-H- 60 I , Classe "B", Re ferênc ia I ,da Tabela Espe~ ia l 
de Empregos do Governo deste Territót· ic . lotada na Secre 
taria de Pl anejamento e Coordenação-SEPLA:,, para a Secreta:
r La de Educação c Cultura-SEEC, a conLar da presente data . 

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

Pa l ácio do Se tentrião , em Hacapá , 07 de março de 1984 , 
959 da RepÚblica e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

I<. 
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HINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 031 5 de 07 de março de 1984 

O Governador do Territór io Federal do Amapá ,usando das 
atribuiçÕes que lhe são confer idas pelo artigo 18, ítent II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista os termos do Ofício número 0299/84-DP/SEAD , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Remover, o servidor PAULO DE TARSO GURGEL , 
ocupant e do emprego de Professor de Ensino de 29 Grau , CÓdi 
go LT- M- 60 1, Classe "C", Referênci a I , da Tabela Especial 
de Empregos do Gove rno deste Território , lotado na Secreta 
ria de Planejamento e Coordenação- SEPLAN, para a S~cretaria 
de Educação e Cultura-SEEC , a contar da presente da t a . 

Art. 29 - Revogam- se as disposições em contrár io . 

Palác i o do Setentrião , em Macapá, 07 de março de 1984, 
959 da RepÚblica e 4 19 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do runapá 

DECRETO (P) N9 0316 de 01 de mar ço de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pe l o artigo 18 , Ítem II, 
do Decreto-Lei nQ 411, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Prorrogar por ma is dois (02) di as o período 
de viagem do Secretário de Planej ament o e Coordenação do Go 
verno do Território Federal do Amapá, ANT~RO DUARTE OIAS PI 
RES LOPES, cons t ante do Decre t o nQ 0298/84-SEPLAN. 

Ar t . 29 - Revogam-se as dispos içÕes em contrário. 

Paláci o do Se t entrião, em Ma capá , 0 1 de março de 1984, 
959 da RepÚb lica e 419 da Cri ação do Terr it6ri o Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove r nado r 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0317 de 02 de março de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
atr ibui ções que l he são confer idas pelo artigo 18, Ítem II, 

do Decreto- Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar JOSÉ CARLOS HENDES JACCOUD , Diretor 
do Departamento de Desenvolvimento Munici pal, para r espon 
der acumulativamente, em subs t ituição, pe l o expediente dã 
Secretaria de Planejamento e Coordenação do Governo deste 
Terr itório, durante o impedimento do respectivo titular, no 
per í odo de 03 a 07 do corrent e ano . 

Art. 29 - Revogam-se as dispos içÕes em contrár io. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 02 de março de 1981, , 
959 da RepÚblica e 419 da Criação do Terri tório Federal do 
Amapá. 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

mNISTf:RIO DO I NTERIOR 
Território Federal do ~uapi 

DECRETO (N) n9 004 de 08 de março de 1984 
O Governador do TerriLÓrio Federal do Amapá,usando das 

atribuiçÕes que lhe são confer ~das pelo ítem II , do artigo 
18 , do Decre to-lein94 11 de 08 de janeiro de 1969, c aten 
dendo ao Convênio Global cor.t subsídio fixo firmado com a 
Previdênci a Social e Carta n9 52 1-0204/29/82 , 

RESOLVE: 
Art . 19- A rede física da Secretaria de Saúde não po

derá promover a cobrança de quaisquer honorários profissio -
nais pela assist~ncia dada a pac i entes da Previdência So
cial , atendidos em razio do Convênio global com subsídio 
fixo, bem como a cobrança de sobrepreços na utilização, por 
estes , de insta lações de padr Ões supe riores . 

Art . 29- A rede física da Secretar ia de Saúde deveri 
também prestar em caráter gra tuito, assistência médica e odonto' 
l Ógia e internaçÕes hOSiJÍta lares às pessoas desprovi das de rC.:. 
cursos e que não sejam segurados da Previdência Social . 

_ ArL. 39- Os apartamentos da rede física hospitalar de 
verao ser_ ocupa~os exclusivamente por pacient es partícul a = 
res que nao se Lnte rn em sob os auspícios da Previdência as 
sumindo estes todas as despesas hosp i talares e os honori;ios 
pr ofissionais do méd i co por e l es cont ratados particularmen
te para os assis tirem . 

Art . 49 - Os l eitos de enf ermarias disponÍveis poderão 
ser ,ocupados por pacientes particulares,mas pri.oritariamen 
te serão ocupados por pacientes protegidos pe l a Previdência 
Social , com os pa r t i culares , assumindo também, todos os ônus 
estabelecidos no artigo anterior. 

Arl. 59- Os preços a serem cobrados pela Secretaria 
de Saúde à pacientes particulares , serão fixados em tabela 
elaborada pelo Secretirio de Saúde e com homologação pel o 
Gove rnador do Território. 

Art . 69 - Os serviços pr of iss i onais do médico contra ta 
do particul anncnle por paciente internado à sua própria ex= 
pensas, serão de plena e exclusiva r esponsabilidade de ambos. 

Art. 79- Este nec reto entrará em vigor na data de sua 
publi cação , r evogadas as disposiçÕes em contr ário. 

Palácio do Setentriiio , em Hacapá , 08 de março de 1984; 
959 da RepÚblica e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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PROCURADORIA GER.Jl. 

COKTRATO N9 013/84- PROG 

CONTRATO QUE F.NTRE SI CELEBF'•\ll O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO A'IAPA E A ASSOCIAÇÃO DE ASSTST~NCIA Tí!C':ICA E EX 
TENSÃO RURAL DO TERRITÓRIO FEDER.I\L DO AHAPA, CO~! A I~'TE!{VE::
NIR~!CIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , VISANDO A EXECUÇÃO ri. 
N.\ NCEIR..\ DAS ATIVIDADES: LEVANTAHENTO A NÍVEL EXPLORATÓRIÕ 
DE SOLOS; FISCALI ZAÇÃO E REGISTRO GERAL DA PESCA E ESTUDO ; 
~L4.NEJO E CONTROLE DA R~PRODUÇÃO DE QUELONIOS DA AH.<\ZÔNIA . 

O Governo do Te rri tódo Federal do Amapá, nes te ato re
r>resentarl-:> por seu Governador, Senhor ANNIBAL BARCELLOS; da 
qui por diante denominado simpl esmente GOVERNO e a Associa::
ção de As sistência Técnica e Extensão Rural do Território Fe 
der~ l do Amap2 , r epresentada pelo s eu Secretário Executivo 
Engenheiro Agrônomo LUIZ ALBERTO FREITAS PEREIRA, doravante 
des ignada simpl esmente ASTER-A!' , com a interveniência da Se 
cr etaria de Agricultura, r epresentada pelo seu titular Enge 
nheiro Agrônomo LUIZ IRAÇÜ Gl1DL4.P~i.ES COLARES, doravante de:
nomi nada s i mp le smente SEAG, r esolvem de comum acordo firmar 
o nresente Contrato consoante as Cláusulas e condições se
guintes : 

CLÁUSULA PRD!EIRA - FUNDA)!ENTO LEGAL: O presente Contra 
to f oi elaborado com fundamento no que preceitua o artigo 
18 , i tem XV I I, do Decreto-lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 
1969 , c!e acordo cor1 a al í nea " f " do § 29 do a r tigo 126 do 
Decreto-l ei n9 200, de 25 de fever ei ro de 1967. 

CL.~USULA SEGUNDA - OBJETIVO : O presente Contrato t em co 
mo obje t i vo a pre~taç3o de ~ervi ços da execução financeir?. 
c!~s .1t!.vid::ies : Le~antan•en to H Nível Exploratório de Solos; 
F1scahzaç:10 e Reg1str o Geral da Pesca e Es tudo, Hanejo a 
Con':rÔle da Reproducão de Qucl õnios da Amazôni!'l . 

CL.l.USULA Tl':RCEIRA - OBRIGAÇÕES : 

I - DO GOVERNO: 

a) Transferir a i\STER-AP recursos da ordem de Cr$-
31. 000. 000,00 ( t rinta e hum mi lhÕes de cruzeiros) para aten 
der aos objetivos da Cliusula Segunda deste instrumento; 

b) Proceder o indis pensável acompanhamento e fiscaliza
çao da execução do present e Contrato, atravis da SEAG; . 

c) Assegurar o. ASTER-AP a remuneração de 57. ( cinco por 
cento) sobre o valor do Contra to pelos serviços mencionados 
na Cláus ula Segur.c!a deste instrumento . 

II - DA ASTER-AP 

a) Aplicar os recurs os de que trata este Contrato de 
acordo com os Pl anos de Aplicação, orientaçÕes e necessioa
des apresent adas pela SEAG; 

b) Ob~ervar, obrigatoriamflnte, o prazo da prestação de 
contas dos recursos transfer idos e es tipulados em Cl áusula 
pr6pr i a des t e instrumento; 

c) Envia r a SE.l.G , ~Censalmen te , cu quando solicitado , bo 
letim demons trativo da execução f inanceira do presente Con:
trato; 

d) Pres tar conta dos recursos recebidos à Secretaria de 
Fi nar.ças através de documentos hábeis, comprobatór i os das 
despesas rea~izadas d~ acordo com as normas estabelecidas p~ 
l o GOVERNO; 

e) Hant er pessoal especial i zado pan execuçao do presen 
t:e Contrato sem qualquer vínculo e~pregatício com o GOVERNÕ. 

CLÁUS ULA QUARTA - DOTAÇÃO : A despesa decorrente da assi 
natura des t e Contrato no va l or de Cr$ 31.000 . 000 ,00 (trinta 
e hum milhÕes de. cruzeiros ) correrá à conta dos seguintes· r~ 
cursos : 

zac;ao e Registro Geral de Pesca, consoante Xota de Ernpen:-.o 
n~ 826 , emitida em 14 de feverci'o de 1984; 

c) c~-$ 5 .000.000,00 (c inco milhÕes de cruzeiros) a l oca
dos ao Fundo de Participação dos Estados, Distrito Federal 
e Territóri os~ Programe 04150881.648, Elemento da Despesa 
4 . 1. 3. 0. 07 - Ou t ros · Serviços e Enca-::-gos , Ativi dade : Es t!.:éo, 
H.;nejo e Contrôle da Reprodu"ção de Quelônios da Ams?. Õni a , 
consoant e Note de Empenho n9 ." 817, emitida em 14 ce f ever ei 
rode 1984. 

CLÁUSULA QUINTA- LIBE~~ÇÃO .DOS RECURSOS : Os 
de s tinados ~ execuç~o do presente Contrato serão 
como segue : 

recursos 
liberados 

a) Levantamento a Nivel Expl orató r io de Solos , r ecursos 
relativos ao Empenho ·n9 825 em três · (03) parcelas sendo : ~ 
primei ra no va l or de Cr$ 4. 000 . 000 , 00 (qua t ro milhÕes de 
cruzeiros); a segunda no valor dP Cr$ 7.000:000,00 (se :E? mi 
lhÕ'es dP cruzeiros) e a terceira no valor de CrS3 .000 .000 ,0.Õ 
(tris milhÕes de c ruzeiros); ' 

b) Fiscalização e Registro Geral da Pesca - recursos rE 
letivos ao Empenho n9 826 em quat-::-Ó (04) parcelas senào : a 
pr imeira no valor de Cr $ 3.018 .000,00 (três miLhÕes e dezoi 
to mil cruzeiros) após a assinat ura e a publica.ção de:; t e afõ 

•no Diário Oficial do Terri t ório ; a segunda co valor ~e Cr$-
2. 962.000,00 (dois mi lhbes novecentos e sessenta e dois mi l 
cruzeiros) ; a t e rceira no valor de Cr$ 3.036 . 000,00 ( tris 
milhÕes e trinca e se i s mil cruzeiros) e a quarta no ~alor 
de CrS 2.984 . 000,00 ( dois milhÕes novecentos e oitenta c 
qua tro mil cruzeiros); 

c) Estudo , Manejo e ContrÕle da Reprodução de Que l ~nio s 
da Plnazõni a, r ecursos re~ativos ao Emnenho n9 817 em dt! ?.S 

(02) parcelas , sendo a prime i ra no valor de CrS 2. 700 .000, 00 
(dois mi lhÕes c setecentos mil cruzeir os) e a seç;unda nova 
lar de Cr$ 2. 300.000,00 (dois milhÕes e trezentos miL c r u
zeiros) . 

CLÁUSULA SEXTA - DEPOSITO E MOV!~lENTAÇÃO DOS RECURSOS : 
Os r ecursos aue oor força de ste Contra t o deveria ser t rens
feridos a ASiER-~P, serão depos itados em conta v inculada GO 
VERNO/ASTER-AP , na agência local do Banco da A~azõnia S/A~ 
BASA, devendo ser movimentada scmente . através de cheques no 
minais, obr i gando-se a ASTER-AP a enviar ao GOVERNO extrato 
de conta c fazer o nome do sacado , os números , valôres e da 
tas das . emissões dos cheques cqm que forem pagas as suas 
obrigações , devendo os recursos só serem sacaáos para sal
dar compromissos desce Contrato , sendo vedada a s ua trans:a 
rência para outro orgão . 

CLÁUSULA S~TI~IA - PRESTAÇÃO DE CONTAS: A ASTER~AP pres
tará conta dos recursos recebidos em decorrência deste Con
trato, no máximo até 30 (trin ta) dias após o té~ino de sua 
vigência . 

CLÁUSULA OITAVA - VIG~NC!A: Este Contrato vigorará a 
partir da data de s ua pub l icação no Diir io Oficial do Tcrri 
t ório , exp i rando- se no mesmo dia e mês do ano de 1985. 

CLÁUSULA NONA - ALTE~<\ÇÃO: O presente Contrato poderá 
ser alterado através de ad itamento, para o fiel cumprim2nco 
dos mot i vos que lhe deram or i gem . 

CLÁUSULA D~CI~IA - RESCISÃO : A inobservância ~e quai s
que r Cláusula , condições ou obrigaçio do presente Contrato , 
bem como por motivo de conven iênc i a entre as oar t es contra
tadas, provocará sua imed i ata rescisão , indep~ndentc de 
açio notiflcaçio ou interpel açio judi cial. 

CLÁUSULA D~CI~~ - PRI~lliiRA - FORO : Para dirimir quais
quer dúvidas em consequência do nio cumprimento des te : ns
trumen to, de com,.Jm acordo as pa:::tes interessarias e legem o 
Foro da Comarca de Hacapá , com exclusão de qualq;.~ar outro , 
por mais privilegiado que seja . 

E, por es t arem de acordo firmam o presente Contrato eJ\ 
cinco (OS) vias de igual t eor e forma , pa ra um só efeito,na 
presença de duas (02) testemunhas. 

Hacapá (Ap), 14 de feve rei ro de 1984 

a) Cr$ 14 .000.000. 00 (qualorze milhÕes de cruzeiros) alo 
cacios ao Fundo de Partic ipação dos Es tados , Dis trito Fede
ral c Territórios, Programa 0415088 1.648, Elemento de Despe 
sa 4 . 1.3.0 .07- Outros Servi ços e Encargos, Atividade :Levan 
tamento a Nível Exp l oratório de Solos , consoante Nota de Em ANNIBAL BARCELLOS 

... 

_p_e_n_h_o __ n_

0

_. _8_2_5 __ , _e-Jn_l_. t_l_.d_a __ e_n_l __ 14_· ~d-e __ f_e_v_c_r_e_J~-r_o __ d_e __ 1_9_8_4_; ________ ~~------------------~~~~G~0~'~1E~·R~N0::~~:::_ ______ .~
1 

LUI Z ALBERTO FREITAS PEREI~~ 
b) Cr $ 12.000 .000 , 00 (doze milhÕes de cruzeiros) aloca- ASTER- AP 

dos ao Fundo de Participação dos Estados, Distrito Federal LUIZ I RAÇÚ GUH!ARÃES COLARES 
e Ter ritórios , Programa 04 150881.648, Elemento de Despesa SEAG 
4 .!. 3.0 .07 - Outros Serviços e Encargos , Atividade : Fiscali TESTE~tUNHAS : Ilegiveis 
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PROCURADORIA GERAL 

CONTRATO N9 015/84-PROG 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO ~~Á E A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA TgCNI CA E EX 
TENSÃO RURAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ~Á, COM A INTERVE 
NIENCIA DA SECRETARIA DE AGRI CULTURA, VISANDO A EXECUÇÃO FI 
NANCEIRA DAS ATIVIDADES : APOIO A PRODUÇÃO E A COMERCIALizA 
ÇÃO DE SEHENTES E MUDAS ; FOMENTO A CRIAÇÃO DE ANUlAIS DE PE 
QUENO E ~DIO PORTES ; DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS 
AGENCIAS AGROPECUÁRIAS E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL . 

O Governo do Terr itório Federa l do Amapá , neste a t o r e 
presen t ado por seu Governador, Senhor ANNIBAL BARCELLOS, dã 
qui por diant e denominado simplesmente GOVERNO e a Associa= 
ção de Assis tência Técnica e Extensão Rural do Território 
Federal do Amapá, representada pelo seu Secretári o-Executi
vo Engenheiro Agrônomo LUI Z ALBERTO FREITAS PEREIRA,doravan 
te designada simplesmente ASTER- AP , com a int erveniência dã 
Secretaria de Agricul tura , rep resentada pele seu titular En 
genheiro Agrônomo LUIZ I RAÇ0 GUI~~.ES COLARES,doravante de 
nominada simplesmente SEAG, resolvem de comum acordo firmar 
o presente Contrato consoant e as Cláusu las e condições se 
guint es : 

CLÁUSULA PRIMEI RA - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Con 
t r at o foi elàborado com fundamento no que preceitua o Arti 
go 18 , item XVII do Decreto-lei n9 411 , de 08 de j aneiro de 
1969 , de acordo com a a l ínea "f" do § 29 do artigo 126 do 
Decreto-lei n9 200 , de 25 de fevereiro de 1967. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVO : O presente Contr~to tem 
como objetivo a pres tação de serviços da execução financei 
ra das atividades : Apoio a Produção e a Comercialização de 
Sementes e Mudas; Fomento a Cr i ação de Animais de Pequeno e 
Méd i9 Por t es ; Desenvolvimento das Ativi dades das Agências 
Agropecuárias e Defesa Sanitária Vege tal. 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES : 

I - DO GOVERNO 

a ) Transferir a ASTER-AP recur sos da ordem de Cr$ 
84 . 500 .000,00 (oitenta e quatro mi l hÕes e quinhentos mil cru 
zeiros) para atender aos objetivos da Cláusula Segunda des 
te ins t r umento ; 

b) Proceder o indispensável acompanhamento e fiscaliza 
ção da execução do presente Contrato , através da SEAG; -

c ) As segurar a ASTER- AP a remuneração de 57. (cinco por 
cento) sobre o valor do Contr ato pel os serviços mencionados 
na Cláusula Segunda deste ins t r umento; . 

li - DA ASTER- AP 

a) Apl i car os recursos de que 
acordo com os Planos de Aplicação, 
des apr esen t ada s pela SEAG ; 

trata este Con t rato de 
orientações e necess i da 

b) Observar, obrigatoriamente , o prazo de pres t ação de 
contas dos r ecur sos transferi dos e estipulados em Cláusula 
própria deste ins t r umento ; 

c) Enviar a SEAG , mensalment e , ou quando sol i citado;bo 
letim demonstrativo da execução financeira do presente Con 
trato; 

d) Prestar conta dos r Lcur sos recebidos à Secretaria 
de Finanças, at ravés de document os hábeis, comprobatórios 
das despesas real izadas de acordo com as normas es tabeleci 
das pelo GOVERNO; 

e) ~~n ter pessoal espec i al izado para a execução do pr e 
sente Contrato sem qua l quer víncu l o empregatíc i o com o GOVER 
NO. 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO: A despesa decorrente da as 
s inatura deste Contrato no valor de Cr$ 84 . SOO.OOO , OO(o iten 
t a e quatro milhÕes e qui nhentos mil cruzeiros) corr erá a 
conta dos seguintes recursos: 

a) Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhÕes de cruzeiros) alo 
cados ao Fundo de Par ticipação dos Estados , Distrito Fede 
rale Ter r i tórios, Programa 04150881.648 , Elemento de Despe 
sa 4 . 1. 3.0 . 07- Outros Serviços e Encargos , At ividade :ApoiÕ 
a Produção e a Comer cialização de Sementes e Mudas , consoan 
te Nota de Empenho n9 819 ,emitida em 14 de fevereiro de 1984; 

b) Cr$ 14.000.000 , 00 (quatorze milhÕes de cruzeiros) 

alocados ao Fundo de Participação dos Es tados , Dis t rito Fe 
deral e Terri tórios , Programa 04150881 . 648 , El emento de De~ 
pesa 4. 1.3.0 . 07 - Outros Serviços e Encargos , Atividade : F~ 
menta a Criação de Anima is de Pequeno e Hédio Porte s, canso 
ante Nota de Empenho n9 820, emit ida em 14 de fevereiro de 
1984; 

c) Cr$ 60.000.000 , 00 (se ssenta milhÕes de cr uze i ros ) 
alocados ao Fundo de Part i cipação dos Es tados, Distrito Fe 
de ral e Te r ritórios , Programa 0415088 1.648 , Elemento de Des 
pesa 4. 1.3 .0 .07- Outros Serviços e Encargos , At i vidade : D! 
senvolviment o das At i vi dades das Agências Agropecuári as , con 
soante Not a de Empenho n9 82 1, emitida em 14 de fevere i ro de 
1984 ; 

d) Cr $ 6 . 500.000 , 00 (seis milhÕes e quinhentos mi l cr u 
zeiros) alocados ao Fundo de Part i cipação dos Estados, Dis 
trito Feder al e Territórios , Programa 04 150881 . 648,ElementÕ 
de Despesa 4 . 1 . 3 .0.07 - Outros Se rviços e Encargos, Ativida 
de: Defesa Sanitária Vegetal , consoante Nota de Empenho n9 
818 , emitida em 14 de fever eiro de 1984 . 

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

r ecur sos 
liberados 

a) Apoio a Produção e a Comercialização de Sementes e 
Hudas , recursos relativos ao Empenho n9 819 em duas (02) 
parce l as , sendo: a pr imeira no valor de Cr$ 2 .500.000,00 
(dois mi lhÕes e quinhentos mi l cruzeiros) após a assinatura 
e a publicação deste a t o no Diário Oficial do Território e 
a segunda no valor de Cr$ 1. 500 . 000,00 (hum milhão e quinhen 
tos mil cruzeiros) ; -

b) Fomento à Criação de Animais de Pequeno e Médio Por 
t es, recur sos r e lativos ao Empenho n9 820 em três (03 ) par 
celas , sendo : a primeira no valor de Cr$ 7.000 .000,00 (sete 
milhÕes de cruzeiros) após a assinatura e a publicação des 
te ato no Diário Oficial do Territór io ; a segunda no valor 
de Cr$ 5.800.000,00 (cinco milhÕes e oitocent os mil cr uzei
ros ) e a terce ira no valor de Cr$ 1. 200 .000, 00 (hum milhão 
e duzentos mil cruzeiros) ; 

c) Desenvolviment o das Atividades das Agências Agrope 
cuárias , r ecursos rel ativos ao Empenho n9 821 em quatro(04) 
parcelas, sendo: a primeira no valor de Cr$ 19 . 750 .000,00 
(dezenove milhÕes, setecentos e cinquenta mil cruzei ros) 
após a ass inatura e a publicação des te ato no Diário Of~ 
cial do Ter r itór i o ;a segunda no valor de Cr $ 19.750 . 000 , 00 
(dezenove milhÕes, setecentos e cinquenta mil. cr~zeiros); a 
t er ceira no valor de Cr $ 9.750 .000,00 (nove m1l hoes setecen 
t os e cinquenta mil cruzeiros) e a quarta no valor de Cr$ 
10.750.000,00 (dez mi l hÕes , setecentos e cinquenta mil cru 
zeiros); 
' d) Defesa Sanitária Vegetal , r ecursos relat ivos ao Em 
penha n9 818 em qua t ro (04) parcelasl sendo : a primeira no 
va lor de Cr$ 2.260.000,00 (dois milhoes, duzentos e sessent a 
mil cruzeiros ) após a assinatura e a publicação deste a t o no 
Diário Oficial do Território; a segunda no valor de Cr$ 
2.030 .000 ,00 (dois milhÕes e t r inta mi l cruzeiros) ;a terce~ 
ra no valor de Cr$ 1. 760.000,00 (hum milhão setecentos e ses 
senta mi l cruzeiros) e a quarta no valor de Cr $ 450.000 ,00 
(quatrocentos e cinquenta mil cruzei ros ) . 

CLÁUSULA SEXTA - DEPÓSITO E HOVIHENTAÇÃO DOS RECURSOS: 
Os r ecursos que por força deste Contrato deverão ser t rans 
fe r i dos a ASTER- AP, serão depos itados em conta vi nculadã 
GOVERNO/ASTER-AP , na Agência l ocal do Banco da Amazon1a 
S/A - BASA, devendo ser movimentada somente através de ch~ 
ques nominais, obri gando-se a ASTER-AP a enviar ao GOVERNO 
extrato de conta e fazer constar nos diversos documentos de 
suas prest~ções de contas o nome do sacado, os números ,val~ 
res e datas da s emissões dos cheques com· que foram as suas 
obrigações , devendo . os recursos só ser em sacados para, sal
dar compromissos deste Contrato , sendo vedada a sua transfe 
rência para outro Órgão. 

CLÁUSULA SÉTIMA - PRESTAÇÃO DE CONTAS: A ASTER-AP pr es 
tará conta dos recursos r ecebidos em decorrência des t e Con 
tra t o , no máx imo até 30 ( t rinta) dias após o término de sua 
vigência. 

CLÁUSULA OITAVA - VIGENCIA: Este Contrato vigorará a 
partir da data de sua publicação no Diár io Oficial do Ter
rit ór io , exp i rando- se no mesmo dia e mês do ano de 1985 . 

CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÃO : O presente Contrato poderá 
ser alterado através de aditamento , para o f i el cumprimento 
dos mo t ivos que -lhe deram origem . 

CLÁUSULA DÉCI~lA - RESCISÃO : A inobservância de quai~ 
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quer Cliusula , condiçaes ou obrigação do presente Contrato, 
bem como oor motivo de conveni~ncia entre a partes contrata 
das, prov~ca ri sua imediata rescisão , independente de ação-;
no ti f i cação ou interpelação judicial . 

CLÁUSULA DÉCIHA-PRINEIRA - FORO: Para dirimir qll.ais 
quer dÚvidas sur gidas em consequênc i a do não cumprimento des 
te instrumento, de comum acordo as partes interessadas e li 
gemo Foro da Comarca de Nacapi, com exclusão de qualquer 
outro , por mais privilegiado que sej a . 

E, por estarem de aco rdo firmam o presente Contrato em 
cinco (05) vias de igua l teor c forma, para um s6 efeito,na 
presença d~ duas (02) testemunhas. 

Hacapá(Ap) , 14 de fevere iro de 1981, 

ANNIBAL BARCELLOS 
·GOVERNO• 

LUIZ ALBERTO FREITAS PEREIRA 
; ASTER-AP = 

LUIZ IRAÇÜ GUIMARÃES COLARES 
= SEAG = 

TESTEHI.iNHAS: Bernardino Mendes dos Santos 
Meire Jane Monteiro 

PROCURADORIA GERAL 

CONTRATO N9 O 17 /84-PROG 

CONTRATO QUE ENTRE Sl CELElllWI O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO ANAPÁ E A COMPANHIA DE DESENVOLV HIENTO DO AHAPÁ
CODEASA , COM A INTERVENIÊNCIA DA SECRETARlA DE AGRICULTURA, 
VI SA.'iDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA ATI 
V IDADE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇi\0 DAS COLÔN l AS AGRÍCOLAS . 

O Governo do Te rr itório Federal do Amapá , neste ato r e 
prescntado por seu Governador , Senhor ANNIBAL BARCELLOS , da 
qu i po r diante denominado s implesmente GOVERNO c a Companhia 
de Desenvolvimento do Arnap.::Í - CODEASA , repre sentada pelo seu 
Dirclor-Prcs iclentc, Economista HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SAN 
TOS, doravante denominado simplesmente CODEASA , com a inter 
ven i P:,cia da Secretaria de Agricultura, representada pelo 
seu ti tu lar Engenho i. r o Agrônomo LUIZ IRAÇÚ GUIMARii.ES COLA 
RES, doravante denominada súnp lesmente SEAG, resolvem de co 
murn acordo f irmar o presente Contrato , consoante as C lá us~-=
l as c condições seguintes : 

CLAUSULA PRINEIRA - FUNDAHF.NTO LEGAL : O present e Con 
trato (oi e labor ado com fundamento no que preceitua o Arti 
go 18, item XVII do Decreto- l e i n9 41 I, de 08 de janeiro de 
1969, de acordo com a al ínea " f " do § 29 do artigo 126 do 
Decreto- lei 200, de 25 de fever e iro de 1967. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVO : O presente Contrato tem 
como obj et ivo a prestação de serviços de execução finance i 
ra da Atividade Reorganização c Ativação das Colônias Agri 
co lns. 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES : 

1 - DO GOVERNO 

a) Concorrer , no presente cxcrc1c1o , através da SEAG, 
com a importância de Cr$ 50 . 000 .000 ,00 (cinquenta milhÕes 
de cruzei r os ); 

b) Proceder o indi spensável acompanhamento c fi scal iza 
po da execução do prescn te Con L r a to , através da SEAG; -

c) Realizar, a qualquer momento, aud itagcrn das contas 
da CODEASA , no que diz respei t o à apl i.cação dos re cursos 
exatidõo e adequaçiío das despesas, consoantes aos termos e 
fins propostos no prcsenlc Contrato . 

r r - DA CODEASA 

a) Aplicar os t·ccursos de que lrata este Contrato de 
aco r do com os Pl anos de Apl i cação , ori entação c nccessicla -
des apresentadas pe l a SEAG; 

b) Observar , obrigatorinmente, o prazo de pres taç5o de 
con t as dos recursos transferidos c est ipulados em Cljusula 
própr ia deste i nstrumento; 

c) Enviar a SEAG, mensalmente, ou quando solicitado , bo 
l etim demonst rat i vo da execução f inancei ra do presente Con 
trato; 

d) Prestar conta dos recursos re~ebidos ã Secretaria 
de Finanças, através de documentos hábeis, cornprobat6rios 
das despesas realizadas de acordo com as normas estabe l eci
das pelo GOVERNO; 

e) ~~nter pessoal espec ializado para a execuçao do pr~ 
sente Contrato , sem qualquer vínculo empregatício com o 
GOVERNO . 

CLÁUSULA QUARTA- DOTAÇÃO : A despesa decorrente da as 
sinatura deste Contrato , no v'alor de Cr$ 50.000.000,00 (c i!} 
quenta milhÕes de cruzei ros) , correrá ã conta do Fundo de 
Participação dos Estados, Distrito Fede ra l e Territórios , 
Programa 04150881.648, El emento de Despesa 4 . 1.3 .0.07 - Ou
t r os Serviços e Encargos, At ividade Reorganização e Ativação 
das Colônias Agricol as, consoante Nota de Empenho n9 832, 
emitida em 14 de fevereiro de 1984. 

CLÁUSULA QUINTA - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS: Os r ecur sos 
destinados à execução do pr esente Contrato serão liberados 
em urna Ún ica parcela, ap6s a assin11tura e a publicação des 
te Termo no Diirio Of i cial do Território. 

CLAUSULA SEXTA - DEPÓSITO E HOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS : 
Os recursos que por força deste Contrato deverão ser trans 
feridos a CODEASA, serão depositados em conta vinculada GO 
VERNO/CODEASA , na Agência local do Banco da Amazônia S/A-=.
BASA, devendo ser movimentada soment e através de cheques no 
minais , obrigando-se a CODEASA a enviar ao GOVERNO extrato 
de conta e fazer constar nos divers os documentos de suas 
prestaçÕes de contas o nome do sacado, os números, valôres 
e datas das emissões dos cheques com que foram pagas as suas 
obrigaçÕes, devendo os recursos só serem sacados para sal 
dar compromissos deste Contrato , sendo vedada a s ua transfe 
rência para outro Órgão . 

CLÁUSULA S~TUIA - PRESTAÇÃO DE CONTAS: A CODEASA pre~ 
tará conta dos r ecursos r ecebidos em decorrênc i a deste Con 
trato . no miximo a tê 30 (trinta) dias 'após o térmi no de sua· 
vi gência. 

CLÁUSULA OITAVA - VIGENCIA : Este Contrato vigorarj a 
parti r da dada de sua pub 1 i cação até 31 de dezembro de 1984. 

CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÕES : O presente Contrato poderá 
ser alterado através de aditamento, para o fiel cumpr imento 
dos mot ivos que lhe deram origem. 

CLÁUSULA DeCU1A - RESCISÃO : A inobserv .. ncia de quais 
que r Cláusula, cond içaes ou obrigaçÕes do presente Contra 
to , bem como por motivo de conveniência ou por acordo entre 
as partes , provocari sua imediata ·rescisão, independente de 
ação , notificação ou in terpe lação judi cial . 

CLÁUSULA DÉCUIA-PRUIEIRA - FORO : Para dirimir quai~ 
quer dúvidas s urgidas em consequência do não cumprimento 
deste instrumento, de comum acordo as partes inte ressadas 
e legem o Foro da Comarca de ~laca pá, com exclusão de qualquer 
outro , por mais privilegiado que seja . 

E, por es t arem de comum acordo firmam o presente Con 
t rato em cinco (05) v i as de igual teor e fo rma, para um so 
efei to , na presença de duas (02) t estemunhas . 

Hacapá(Ap) , 17 de fevereiro de 1984 

A.~NIBAL BARCELLOS 
=GOVERNO= 

HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS 
CODEASA = 

LUIZ IRAÇÜ GUI~uutÃES COLARES 
SEAG = 

TESTEHUN!IAS: Bernardino Mendes dos Santos 
Heire Jane Hontciro 

PROCURADORIA GERAL 

CONTRATO N9 019/84- PROG 

TERNO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELE BRMI O 
GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AJoiAPÁ E O SENHOR FRANCISCO 
DAS CHAGAS COLARES DE SOUZA, PARA CESSÃO DE ~~ IHÓVEL DESTI 
NADO AO FUNCIONAHENTO DO " SISTE~1A NACIONAL DE EHPREGO- SINE':" 

Pelo presente instrumento particular da Locação , entre 
partes, de um lado o Governo do Território Federal do Amapá, 
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representado por seu Governador, Senhor ANNIBAL BARCELLOS , 
daqui por diante denominado simplesmente LOCATÁRIO c de outro la 
do o Senhor FRANCISCO DAS CHAGAS COLARES DE SOUZA, portador dã 
Carteira de Identidade n9 5 . 520/Ap,CPF n9 007 .959 . 252/04 ,da 
qui em diante denominado simplesment e LOCADOR, tem entre sl; 
justo e contratado o que segue : 

CLÁUSULA PRI~lliiRA : O presente Contrato encontra respal 
do no item XVII do artigo 16 do Decreto-lei n9 411, de OS 
de janeiro de 1969 e nas leis que r egem a locação de Imóvei s 
Urbanos. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O LOCADOR é l eg ítimo proprie ta r1o do 
imóve l n9 2350 , localizado na Rua General Rondon, nes t a c i 
dade, o qual é dado em locação ao LOCATÁRIO, destinando-se 
ao "SISTH1A NACIONAL DE EMPREGO - SINE" , Ór gão vinculado a 
Secretaria de Promoção Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA : O prazo de locação é de um (01)ano , 
ã contar do dia 01 de janeiro de 1984 e a terminar em 31 de 
dezembro do mesmo ano . 

CLÁUSULA QUARTA: O aluguel será de Cr$ 244 .954 ,00 (du 
zentos e quarenta e quatro mil , novecentos e cincoenta e 
quatro cruzeiros), pagável até o décimo ( 109) dia útil de ca 
da mês seguinte ao vencido, na Tesouraria do LOCATÁRIO ou 
através de ordem bancária em nome do LOCADOR. 

CLÁUSULA QUINTA: Todos os impostos c taxas que atual 
mente recaem sobre o imóve l locado, bem como qt~lquer aumen 
to das mesmas, ou novos, que venham a ser cr iados pelo Po 
der PÚblico, serão de inteira r esponsabilidade do LOCATÁRio:
que se ob r iga a pagá-las diretamente a quem de direi to , em 
seus respectivos vencimentos, dentre os quais se i ncluem 
água, luz , telefone e imposto predial (IPTU). 

PARÁGRAFO ÚNICO : A falta de pagament o dos impostos e 
taxas nas datas de seus vencimentos , dos alugueis , por si só 
constituirá o LOCATÁRIO em mora , suje ito assim ao pagamento 
dos respectivos juros moratórios . 

CLÁUSULA SEXTA : Executadas as obras ou recuperaçoes 
que sejam necessárias à segurança do imóvel, obriga-se o LO 
CATÁRIO pelas demais, devendo manter o imóvel l ocado em per 
feito estado de conservação e limpeza , notadamente as insta 
laçÕes sanitá rias, eletricas e pin tura . 

CLÁUSULA StTIMA: Todas as benfeitorias que fo r em fei 
tas , excluídas naturalmente as instalações de natureza pr~ 
fissional a móveis , ficarão integradas ao i móvel , sem que , 
por elas tenha o LOCATÁRIO, direito a qualquer indenização 
ou pagamento . A introdução de t a i s benfeitorias dependeri 
de autorização prévias e por escrito do LOCADOR . 

PARÁGRAFO ÜNICO : Quando ào t érmino da locação o LOCATÁ 
Rl O restituirá o imóvel nas mesmas condiçÕes em que o rece 
be agora , ficando desde já convencionado que se não o [ izer :
o LOCADOR fica autorizado a mandar executar todos os repa 
ros necessários , cobrando do LOCATÁRIO a importância gasta:
corno encargos de locação. 

CLÁUSULA OITAVA : t defeso ao LOCATÁRIO sublocar o 1mo 
vel no todo ou em parte, cedê-lo a terceiros, seja a tÍtulÕ 
gratuito ou oneroso, transferir o Contrato ou dar destina 
ção diversa do uso ou fina l idade previ sta neste Contrato 
sem prévia anuência escrita do LOCADOR. 

CLÁUSULA NONA : Fica o LOCADOR autorizado a vistoriar o 
imóvel sempre que ju l ga r conveniente , avisando o LOCATÁRIO 
previamente. 

CLÁUSULA D~CIHA: As despesas decorrentes do presente 
Contrato, no valor de Cr$ 2 .939 . 448 , 00 (dois milh5es nove 
centos e trinta e nove mil e quatrocentos e quarenta'e oito 
cruze i ro:) , ~orrerão à conta do Fundo de Partic i pação dosEs 
tados, D1stn t o Federal e Terri tórios- Programa 158 14866 .06Y:. 
Natureza d~ ?espesa 3.1. 3. 2.00, consoante Nota de Empenho 
n9 807, em1t1da em 13 de fevereiro de 1983 . 

C~Á~SULA ?J!:CIHA- PRIMEIRA: O LOCATÁRIO se obriga a entre 
gar o 1movel hvre e desembaraçado de coisas e pessoas, nÕ 
estado em que ora recebe , que confessa estar em perfeiLo es 
tado de conservação e asseio , com todos os seus pertences 
em perfeito .funcionamento, independente de noti ficação , in 
t e r pe l ação ou av i so, quer judicial ou extra- judicial , res 
salvada a hipótese de prorrogação da locação o que somente 

·se fará por escrito , avisado o LOCADOR no decurso do Último 
mes da vigênc ia deste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCI~1A-SEGUNDA: A parte que der causa ao r om 
pimenta do presente Contrato, no seu tempo norma l aq ui es t a 
be l ecido , incid irá nas sanções pr evi s t as no artigo 39 da Le i 

n9 6.649 , de 16 de.mai.o de 1979. 

CLÁUSULA DÉCHL4-TERCEIRA: Na hipótese de ocorrer a pror 
rogação da locação ora Contra ta da , o alugue 1 mensa 1 ser ::i rea 
justado de acordo com o Índi.ce de reajustamento da legisla 
ção'em vi gor à época da eventual prorrogação deste ContratO. 

CLÁUSULA DÉCI~1A-QUARTA : Para dirimir quaisquer dúvidas 
surgi das durante a vigência deste Contrato fica eleito , de 
comum acordo, o Foro da Comarcn de Nacapá, com exclusão de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim de acordo , LOCATÁR[Q e LOCADOR, ra 
ti ficam o presente instrumento l egal , assinando- o ~m cinco 
(05) vias de igual teor e fo rma, para o mesmo fim,na prese.:: 
ça de duas (02) testemunhas abaixo nomeadas. 

~~capá(Ap), 22 de fevereiro de 1984 

ANNIBAL BARCELLOS 
;LOCATÁRIO; 

FRANCISCO DAS CHAGAS COLARES DE SOUZA 
;LOCADOR; 

TESTEHUNHAS : Raimunda Liduina CosLa Gomes 
José Ferreira Fortunato 

FAP - FEDERAÇÃO ANAPAENSE DE PUGIL lSNO 

NOTA FISCAL N9 01 /8!1 - FAP 

ASSENBLl~lA GERAL ORDlNARlA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Pelo presente Edital, vimos convocar os senhores presi 
dentes de Clubes e Associação f iliados a esta Federação que 
são : Associação de Taekwondo do Amapá, Esporte Clube Nacapá, 
Santana Esporte Clube e ~!v-13 Esporte Clube , para uma reu
nião de Assembléia Geral Ordinária , a Realizar-se no dia 15 
de março do corrente ano, às 20 : 30 horas em primeira convo
cação e às 21:00 horas em segunda e Última convocação, em 
sua sede provisória, sita a Av. Cora de Carvalho, n9 130, 
bairro comercial, para deliberar sobre os seguintes assun -
tos de Ordem do Dia: 

ORDEN DO DIA: 

a) Conhecer o Relatório du Dire toria e o parecer do 
Conselho Fiscal sobre o movimento Financeiro . 

b) El eger e empossar o Presidente c o Vice- Pres i dente 
da Federação Amapaense de Pugilismo-l'AP, juntamente com a 
sua Diretoria . 

c) Eleger c empossar os membros do Conselho Fiscal e do 
Tribuna l de Justiça Desportiva da Federação Amapaense de Pu 
gilismo-FAP . 

OBSERVAÇÃO: Somente poderão ser votados os candidatos 
registrados ati is 20 :00 horas do dia 1J de março de 1984 , 
cujos registros serão entregues no protocolo da Federação 
Amapaense de Pugilismo-F'AP. 

Nacapá-Ap, 01 de março de 1984 . 

FEDERAÇÃO 1'-'!APAENSE DE PUGILJS~10 

ELIEL TENORJO SOARES 
Presidente 
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··""' ---" A indicação de 2% 
do Imposto de Renda Devido 
por sua empresa apóia o · :::::.. 

Mobral e o brasileiro. -:f 


	

