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MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (N) N9 016 de 5 de novembro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
atribuições que lhe são confer idas pelo artigo 18, Ítem II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e conside
rando os termos do Ofício n9 099/84-PH- 1 de 15 de outubro de 
1984, do Comando-Geral da Polícia Hilitar do Arnapá ,e de acor
do com o artigo 27 da Lei n9 5.906, de 23 de julho de 1973 . 

RESOLVE: 

Art. 19 - Alterar os Índices percentuais da GRATIFICA-· 
ÇÃO DE SERVIÇO ATIVO, devida aos Políciais-Hilitares da Po
líci a Hilitar do Amapá, previstos no Decreto (N) n9 019 de 
07 de outubro de 1982 , para os va l ores abaixo discriminados: 

-GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO ATIVO (TIPO I): 

Oficiais, Subtenentes, Sargentos, Cabos e Soldados 
PM - 1007. 

-GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO ATIVO (TI PO li) : 

Of i ciais , Subtenentes , Sargentos , Cabos e Soldados 
PM-80% 

Art . 29 - Os percent uais estabelecidos no ar tigo ante
rior passarão a vigora r a par tir de 01 de novembro de 1984 . 

Art . 39 - Revogam-se as disposições em contrário . 

Pa l ácio do Setentrião , em Nacapá,05 de novembro de 1984, 
969 da República e 429 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

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

Secretário de Agr icultura 
Dr. LUIZ I RAÇÚ GUI~~RÃES COLARES 

Secretá r i o de Segurança Pública 
Dr . AIRTON JOS~ DE ARAÚJO AGUIAR 

Secr etário de Saúde 
Dr . JOÃO BOSCO PAPAL~O PAES 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0983 de 5 de novembro de 1984 

O Governador do Terri tório Federal do Amapá,usando das 
atribuições que l he são conferidas pelo artigo 18, ítem II , 
do Decreto-Le i n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que cons ta do Decreto n9 85 .177, de 19 de setembro 
de 1980, e Ofício n9 04525/84-SEEC , 

RESOLVE: 

Art . 19 - D~signar HANOEL DO NASCIMENTO RAMOS , ocupan
te do emprego ds Professor de Ensino de 29 Grau, CÓdigo LT
M-60 1, Cl asse "C", Referência 4, da Tabela Permanente do Go 
verno des t e Territór io, lo tado na Secretaria de Educação e 
Cultura-SEEC, para exercer a Função de Confiança , de Dire
tor da Escol a de Pr imeiro Grau, Deusolina Sal es Farias , CÓ
di go LT- DAS-1 01. 1, do Departamento de Ensino/SEEC , a contar 
da presente data . 

Art. 29 - Revogam- se as dispos iç&es em contrári o , 

Palácio do Set entrião, em Macapâ , 5 de novembro de 1984, 
969 da RepÚbl ica e 429 da Cri ação do Território Federai do 
Amapá . 

ru~NIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0985 de 5 de novembro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
a t r i bu i ções que l he são conferi das pelo artigo 18, í t em II, 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28800.00 2 1 49/~4-SOSP 

' 
RESOLVE: 
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Ar t . 19 - Conceder a OSVALDI NO DA SILVA QUINTELA, ocu
pante do ca r go de Hotor ista de Veículos Terrestres , Código 
T0-902, Classe "A", Referência NH- 13, (Cadast ro n9 01029) , 
do Quadro Permanente do Governo deste Te r ritó r io, l otado na 
Sec reta r ia de Obras e Se rviços PÚblicos- SOSP , seis (06) me
ses de Licença Espec i a l , contados no período de 01 de novem 
broa 30 de abril de 1985 , nos termos do artigo 11 6, da Lei 
n9 1711, de 28 de outubro de 1952 , regulament ado pelo Decr e 
to n9 38 . 204 , de 03 de novembro de 1955 , em vi r t ude ·do r efe 
rido servidor haver completado um (01) decênio de efe tivÕ 
exercício, compreend i do no per í odo de 02 de ma r ço de 1974 a 
02 de ma r ço de 1984 . 

Art . 29 - Revogam-se as dis pos ições em cont rári o . 

Pa l ác i o do Setentr ião , em Nacapá , Sdenovembrode 1984 , 
969 da Repúbl ica e 429 da Cr iação do Territór i o Fede ra l do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

mNIST"RI O DO INTERIOR 

Ter r itór io Federa l do Nnapá 

DECRETO (P) N_9 0986 de 5 de novembro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá ,usando das 
a t r i buições que l he são confer i das pelo art i go 18, Ítem I I, 
de Decreto- Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vis t a r que consta do Processo n9 28840 . 009264/84- SEEC , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Conceder a ELISIA DA SILVA, ocupante do cargo 
de Prof essor de Ens i no de 29 Graus , Código H-60 1 ,Classe "C',' 
Refer ência 2, (Cadas t r o n9 02330) , do Quadro Permanent e do 
Governo deste Terr itório, lot ada na Secr etari a de Educação 
e Cultura-SEEC, seis (06) meses de Licença Especia l , conta
dos no per í odo de OS de novembro a 04 de maio de 1985 , nos 
termos do ar tigo 116, da Le i n9 1711, de 28 de outubro de 
1952, regulamentado pel o Decreto n9 38 . 204, de 03 de novem
bro de 1955 , em vi r tude da referida servidora haver comple
tado um (01) decêni o de efetivo exercí c i o , compreendido no 
per í odo de 06 de março de 1972 a 25 de abril de 1982. 

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

Pa l ác i o ·do Setent r i ão , em Nacapá , 5 de novembro de 1984, 
969 da Repúb l ica e 429 da Criação do Ter r itór io Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINIST2RIO DO INTERIOR 

Terri tório Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0987 de 5 de novembro de 1984 

O Gove rnador do Território Federa l do Amapâ,usando das 

atribuições que lhe são conf eridas pel o artigo 18 , Ítem II, 
do Decret o-Le i n9 411 , de 08 de j ane i ro de 1969, e tendo en1 
vista os te r mos do Ofício número 1200/84-SEPLAN, 

RESOLVE : 

Art . 19- Remover, a servidora DEUZARINA BRITO DE SOU
ZA, ocupant e do emprego de Têcni co de Contabi lidade, CÓdi go 
LT-NH-8 17, Cl asse "B" , Referência NN-27 , da Tabela Permanen 
t e do Governo des te Ter r i t ório, lotada na Secretaria de Pl i 
nejamento e Coordenação-SEPLAN, para a Secre t aria de Premo~ 
çao Social- SEPS, a contar da pr esente dat a . 

Art . 29- Revogam-se as dispos i c;Õt:s em cont r ário . 

Palácio do Se t ent r ião, em Hacapá , 5 de novembro de 1984, 
969 da RepÚblica e 429 da Cr iação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gover nador 

HINISTI'::RIO DO I NTERIOR 

Terr itório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N<? 0989 de 5 de novembro de 1984 

O Gove rnador do Territóri o Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são conferidas pe l o a r tigo 18, ítem II, 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janei ro de 1969, e tendo em 
vi sta o que consta do Decre t o n9 85 . 347 , de 11 de novembro 
de 1980, e Ofíci o n9 0729 /84-SESA, 

RESOLVE: 

Ar t . 19 - Designar , a t í tul o precar 1o , ~~RIA CRI ZOLINA 
DE SOUZA, ocupante do emprego de Agente de Por taria, Código 
LT- PL-1 10 1, Classe "B", Referência N~-7 , da Tabela Permanen 
t e do Governo des t e Territór i o, l ot ada na Secretaria de Sau 
de-SESA, para exercer a Função de Che fe do Posto de Saúde dÕ 
Curiaú, Côd i go DAI -201. 3, da Unidade ~l ista de Satide-DRS/SESA, 
a contar da presente data . 

Art . 29- Revogam-se as disposiçÕes em c;ontrário . 

Palácio do Se t entrião , em ~lacapâ , 5 de novembro de 1984, 
969 da Rep~blica e 4! 9 da Cr i ação do Ter r itór io Federal do 
Amapá . 

ANNlBAL BARCELLOS 
Gove r nador 

PROCURADORIA GERAL 

C O N V E N I O N9 102/84- PROG . 

... F:Rl'IO DE CONVÊNIO QUE ENTRE Sl CELEBRM! O GOVERNO DO 
TERRJ ·ORlO FEDERAL DO N-~Pi\ E A ASSOC I AÇÃO DE ASS fSTE:NCIA TÊ 
CNICJ\ E EXTENSÃO RURAL DO TERRlTÚRlO FEDERAL DO AHAPÁ-ASTER~ 
AI' . , . ARA OS FlNS NELE DECLARADOS . 
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O Governo do Território Federal do Amapá , representado 
neste ato pelo Excel entíssimo Senhor, ANNIBAL BARCELLOS, Go
vernador do Território Federal do Amapá , daqui em diante de
nominado simplesmente GOVERNO e a Associação de Assistencia 
Técnica e Extensão Rural do Terr itório Federal do Amapá 
ASTER- AP . , doravante denominado simpl esmente ASTER-AP., re
presentada por seu Secretário Eng9 . Agr9 . LUIS ALBERTO FREI
TAS PEREIRA, r~solvem de comum acordo, fi r mar o presente Con

'vênio , mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRUIEIRA - FUNDAHENTO LEGAL : O presente Convê
nio foi elaborado com fundamento no item XVII do art. 18, do 
Decr eto-Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969, combinado 'com 
o ar t. 126 , § 29, letra "f" do Decr eto-Lei n9 200 , de 25 de 
fevereiro de 1967 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVO : O ob jetivo do presente Con 
vênia é o fortalecimento do Sistema Territorial de Ciência e 
Tecnologia , através de execução dos projetos, Unidade Exper i 
mental de Ração Animal e Centro de. Beneficiamento dos Produ :: 
tos Derivados de Hortaliças e Frutas, conforme Plano de Apl i 
cação que fica fazendo parte integrante deste instrumento. -

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇ0ES : 

I - DO GOVERNO : 

a) Repassar à ASTER- AP ., a quantia de Cr$ : 50 . 000 . 000(Cin 
quenta HilhÕes de Cruzeiros), para atendimento do objetivo 
constante da Cl áusu l a Segunda deste inst r umento; 

b) Fiscalizar os trabalhos , através da Secretaria de 
Planejamento e Coordenação - SEPLAN- AP . 

li - DA ASTER- AP . 

a) Realizar as atividades previstas neste Convênio; 

b) facilitar e fornecer os elemento s necessário s para 
que o GOVERNO através da Secret ar ia de Planejamento e Coorde 
nação, possa proceder a fiscal i zação . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: As despesas deste Convê -
nio, de valor global de Cr$- 50 . 000 . 000 (Cinquenta Hilhões de 
Cruzeiros), correrão à conta do GTFA/CONVÊNIO/SAREH n9 59/84 
Categor ia Econômica- Outros Serviços e Encargos, consoante No 
ta de Empenho n9 2, emitida em 05 de outubro de 1984 , no va:: 
l or acima mencionado . 

CLÁUSULA QUINTA - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS : Os recursos 
que por força deste instrumento a ASTER- AP. r~ceber , e~quan
to não forem aplicados aos fins a que se dest1narn, serao d! 
positados em conta bancária especi al , a ser movimentada pela 
ASTER- AP . , obrigando- se a env i ar ao GOVERNO, extra to de con
tas e fazer constar nos diver sos documentos de suas presta -
çÕes de contas , o nome do sacado , os valores.e as ~at~s das 
emissões dos cheques, a quem f oram pagas as 1mportanc1as . 

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS : A liberaçao 
dos recursos sera efetuada de urna só vez , após a assinatura 
deste instrumento pelas partes convenentes e sua publicação 
no Diár io Oficial do Território . 

CLÁUSULA SÉTI~~ ·- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Tr inta (30) 
dias após o término deste Convênio , a ASTER-AP . , prestarácon 
tas ao GOVERNO, através da Secretaria de Finanças - SEFIN -
do valor recebido por força deste convênio. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA: O presente Convênio terá 
vigência a partir de sua ass inat ura e publicação deste ins -
trumento no Diário Oficial do Território a t é 31 de dezembro 
de 1984 . 

CLÁUSULA NONA - HODIFICAÇÃO, RESCISÃO : Hediante concor
dância das partes convenentes , este Convênio poderá ser rnodi 
ficado através de Termo Aditivo , ou rescindido 'de pleno di:: 
reito , por i~adirnp l ernento de qua l quer de suas cláusulas ou 
condições , independente de ação, notificação ou interpelação 
judicial . 

CLÁUSULA D~C l~~ - DO FORO : Fica el eito o Foro da Comar
ca de Hacapá, para dirimir toda e qual quer dúvida oriunda do 
presente Convênio , com excl usão de qualquer outro por mais 

l privilegiado que seja . 
I 
1 E, por estarem de comum acordo, as partes convenentesra 

l tificam o presente Convênio, firmando-o em cinco (OS) vias 
de igual teor c forma, para o mesmo f im, na presença de duas 

(02) testemunhas abaixo assinadas . 

Hacapá- AP., 24 de ou t ubro de 1. 984 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governo 

LUIS ALBERTO FREITAS PEREIRA 
ASTER-AP 

TESTEHUNHAS : Be~nardino He~des dos Santos 
Ra1mundo da S1lva Picanço 

PLru~O DE APLICAÇÃO 

CONVÊNIO N9 102/84- PROG GTFA/SEPLAN - ASTER/AP 

CR$ 

E S P E C I F I C A Ç Ã O 

Equipamento e Haterial Permanente . .... .. . 

Obras e Instalações .. .... ........... .. .. . 

Serviços de Terceiros . .. . ... : .. ... ...... . 

TOTAL ............. ·.···· · 

Hacapá- AP, 01 de outubr o de 1984 

V A L O R 

30 .000.000 

12. 000.000 

8 .000 .000 

50 . 000 . 000 

ru~TERO DUARTE DIAS PIRES LOPES 
Secretário de Planejamento, e Coordenação 

PRbCURADORIA GERAL 

C O N TRATO N9 11 7/84- PROG . 

TERNO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO .QUE CELEBRAH ENTRE SI O 
GOVERNO DO TERRITÓRI O FEDERAL DO ~~Á E A DIOCESE DE HACA
PÁ, PARA OS FI NS NELE DECLARADOS. 

O Governo do Território Federal do Amapá, neste ato r e 
present a.do pelo seu Governador , Senhor AN!ÜBAL BARCELLOS,do 
ravante denominado simplesmente GOVERNO e a DIOCESE DE HACA 
PÁ, neste ato representada pelo seu Economo , Reverendo Pa:: 
dre ALESSANDRO GIOVENNI PEZZOTTI , doravante deno minad a 
DIOCESE , resolvem de comum acordo f i rmar o pr esente Contr a
to , mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIHEIRA - DO FUND~IENTO LEGAL: O presente Con 
trato encontra respaldo no art. 18 , item XVII , do Decreto ~ 
l ei n9 411, de 08 de j aneiro de 1969, e de acordo com a a l í 
nea "g", § 29 do ar t. 126 , do Decreto-Lei ~9 200 , de 25 de 
fevereiro de 1967. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO : Este contrato tem por 
obj e tivo a transferência de recursos à DIOCESE , no valor de 
Cr$: 1. 000 . 020 (Hum Hilhão e Vinte Cruzeir os), destinados 
ao pagament o do aluguel de quatro sa l as de aula, que fazem 
parte do préd io tla Escola Doméstica de Amapá , ora ut iliza -
dos pela Escola de 19 Gráu Veiga Cabral . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO: As despesas decorreu -
tes da assinatura do presente Contrato , no valor de Cr$ ... 
1.000 .020 (Hum Hilhão e Vinte Cruzeiros) , correrão à conta 
do F. P. E., Programa 08421884 . 767 , Elemento de Despesa 
3. 1. 3. 2.00 , consoante Nota Orçamentária 9964, emitida em 
30- 10-84 , no valor j â declarado . 

CLÁUSULA QUARTA - DA LI BERAÇÃO DE RECURSOS : Os recur -
sos para fazerem às despesas do presente Contrato, serão l i 
berados de urna só vez, após assinatura e publicação do mes:: 
mo no Diár i o Oficial do Território. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIG~NCIA: O presente Contr ato te
ra duração de 03 (três) meses, contados de 01 de outub ro à 
31 de dezembro de 1984 . 

CLÁUSULA SEXTA - DA HODIFICAÇÃO E RESCISÃO: Hediante 
concordância das par tes, este Contrato poderá ser modifica
do através de Termo Aditivo , ou r escindLdo de pl eno direito 
por inadimplemento de quaisquer de su.as cláusu l as , i ndepen
dentemen te de ação , notificação ou interpel ação judicial. 

CLÁUSULA StTI~~ - DO FORO : Para dirimir quaisquer dúvi 
das oriundas deste cont rato , fica el eito o Fpro da Comarca 
de Hacapá , com exclusão de qua l quer out ro por mais pr ivile.:. 
giado que seja . 

E, por estarem as partes de comum acordo, assinam este 
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ins t rumento em cinco (OS) vias de igual teor e fo r ma e na 
presença de (02) duas testemunhas abai xo nomeadas . 

Nacapá, 30 de outubro de 1984 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governo 

Pe . ALESSANDRO GIOVANNI PEZZOTTI 
DIOCESE 

PROCURADORIA GERAL 

TERNO ADITIVO 

SEGUNDO (29) TERNO ADITIVO AO CONTRATO N9 0 10184- PROG , 
QUE ENTRE SI CELEB!Wl O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO Al~ 
PÁ E A CONPANHIA DE DESENVOLVIHENTO DO AHAPÁ, COM A INTERVE 
NI~NCIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, VISANDO A ~~UTENÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE APOIO AO SETOR AGROPECUÁRI O. 

O Governo do Território Federal do Amapá, neste a to re 
presentado por seu Governador, Senhor ANNtBAL BARCELLOS, da 
qui por diante denominado s implesmente GOVERNO e a Companhia 
de Desenvolvimento do Amapá , r epr esentada pelo seu Di re't or 
Presidente, Eng9. Agr9 . DAVI D QUIRINO DOS SANTOS, doravante 
denominada simplesmente CODEASA, com a interveniência da Se 
cretaria de Agricul t ura , r epresentada pelo seu Titular Eng9 
Agr9. LUIZ IRAÇÜ GUI~~RÃES COLARES, daqui em diante denomi
.. -~a SEAG , r esolvem de comum acordo firmar o presente Termo 
Aditivo, mediante as cláusulas e condições seguintes : 

CLÁUSULA PRIHEIRA: O presente Termo Aditivo tem por ob 
jetivo a a locação de r ecursos adicionais para dar continui= 
dade aos trabalhos pr evistos na Cl áusula Segunda do Contra
to ora aditado . 

CLÁUSULA SEGUNDA: A despesa decorrent e da assinatura 
deste Te rmo Aditivo no valor de Cr$: 245.624.000 (duzentos e 
quarenta e cinco milhÕes , se i scentos e vinte e quatro mil 
cruzeiros) correrá à conta dos recursos como segue : 

a) Cr$:195.624.000 (cento e noventa e cinco milhÕes , 
seiscentos e vinte e quatro mil cr uze i ros) do Fundo de Par
ticipação dos Estados, Distrito Federal e Territóri os , Pro
grama de Trabalho 04 140804 . 134, Elemen t o de Despesa 4 . t. 3 . O. 07 , 
consoante Nota de Empenho n9 9S49, emitida em 22 de outubro 
de 1984 . 

b) Cr$ :50 .000.000 (cinquenta mi l hÕ es de cruzeiros) do 
ROYALTIES , Programa de Trabalho 04140804.134, Elemento de 
Despesa 4 . 1.3.0.07, consoante Nota de Empenho n9 9550 , emi
tida em 22 de outubro de 1984 . 

CLÁUSULA TERCEIRA: Os recursos de que t rata este Aditi 
vo serão l i berados em uma única parcel a , após a assinatura 
e a publicação deste ato no Diário Of i cial do Território . 

CLÁUSULA QUARTA : As demais cláusulas do contr ato ora 
adi tado , não atingidas por este a to , permanecem inalteradas. 

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Ter
mo Aditivo em cinco (OS) vias de igual teor e fo rma, para um 
so efeito , na presença de duas (02) testemunhas . 

Nacapá, 24 de outubro de 1984 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governo 

DAVID QUIRINO DOS SANTOS 
CODEASA 

LUIZ IRAÇÜ GUH!ARÃES COLARES 
SEAG 

TESTEHUNHAS : Ilegíveis 

PROCURADORIA GERAL 

PLru~O DE APLICAÇÃO 

APROVO : 
.\NNIBAL BARCELLOS 

Governador 

ATIVIDADE : Manutenção do Setor Agropecuário 

SEGUNDO (29) TE~!O ADITIVO AO CONTRATO N9 010/84- PROG 

VALOR: Cr$ :245. 624 .000 

FONTES DE RECURSOS : FPE e ROYALTIES 

VIG~NCIA : 31 - 12- 84 . 

CATEGORIA ECONONICA DISCRIMINAÇÃO VALOR 

4 . 1. 3.0 .07 Outros Serviços e Encargos 24S . 624 .000 

Impor ta o presente Plano de Aplicação na quantia de Cr$: 
24S .624 . 000 (duzent os e quarenta e ci nco milhÕes e seiscen
tos e vinte e quat ro mil cruzeiros) . 

Macapá , 24 de out ubro de 1984 . 

DAVID QUIRINO DOS SANTOS 
CODEASA 

LUIZ IRAÇÜ GUU!ARÃES COLARES 
SEAG 

PROCURADORIA GERAL 

ERRATA 

-O Convênio n9 097/84-PROG , celebrado entre o Governo 
do Território Federal do Amapá e a Prefeitura Hunicipal de 
~illcapá, publicado no Diário Ofic i al do Gover no_deste Terri
tório número 4297 , de 07 de novembro de 1984, as fls . 02 , 
onde se lê: consoante Nota de Empenho n9 93S4 , leia- se: con 
soante Nota de Empenho n9 9353 . 

Nacapá, 07 de novembro de 1984 . 

EDMUNDO EVELIM COELHO 
Procurador Gera l do GTFA 

COOPERATIVA DE CONSUNO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL 

LTDA. - COOBRASIL-AMAPÁ 

Junta Comercial do Ter . Fed . do Amapá 

CERTIDÃO 

CERTIFICO, que a pr i me i ra via deste documento por des 
pacho do Presidente da JUCAP , nesta data , foi arquivada sob 
o n9 16 4 0000010 9 

~illcapá , 03 de Outubro de 1984 . 

MAR!LIA COSTA LI:!A CAVALCANTI 
Secretária Geral - JUCAP 

PODER J UD ICIÁRIO 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

Território Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de Nacapá 

EDITAL DE CITAÇÃO , CON O PRAZO DE 15 DIAS , NA FORNA 
ABAIXO : 

O Doutor Dorival Barboza , HM . Juiz de Direito da Vara 
Criminal da Comarca de Macapá , TFA, na Forma da Lei , Etc ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo 
de 15 dias virem, ou dele tiverem conhec imento , que neste 
Ju ízo corr e seus trânsmites um processo e~ que é acusado 
SANDRA ~!ARQUES NATIVIDADE , brasileira, solteira, doméstica , 
filha de José Nazildo Natí~idade e de Haria Carmita de Sou
za , residente em lugar incerto e não sabido como incurso no 
art9 129 , do CPB . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi 
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí= 
vel c itá- lo pessoalmente , cita- o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no edifício do forum desta Comarca , s i to à Ave 
nida Amazonas, n9 26, esqui na com a Rua Cel . Coriol ano Juca 
nesta cidade, no dia 30-NOVE~rnR0-84 , às 12:30 horas, a fim 
de ser interrogado , promover sua defesa e ser notificadodos 
ulteriores termos do processo , a que deverá comparecer , sob 
pena de revelia . Para conhecimento de todos é passado o pre 
sente Edita l . cuj a 2a . via f icará afixada no lugar de costÜ 
me . Dado e passado nesta cidade, aos dezessete dias do Hês 
de Outubro de mi l novecentos e oitenta e quatro . Eu , Manoel 
Januário da Silva, Dire tor de Secretari a da V. Criminal, su 
bscrevo . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 
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JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

Territór io Federal do Amapá 

Juiz de Dir eito da Comarca de Macapá 

EDITAL DE CITAÇÃO , Cml O PRAZO DE 15 DIAS, 
ABALXO: 

NA FOR!' li\ 

O Doutor J esus do Nasc imento , ~~1 . Juiz de Direito da Co 
marca de Hacapá, Va ra Criminal , TFA, na Forma da Lei , Etc . . -: 

Faz saber a t odos os que o pr esen te EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento , que neste Juízo 
cor re seu s t rânsmitcs um processo em que é acusado : EXPEDITO 
JOSÉ HORAES DE CASTRO, brasileiro, solteiro, residente ã Av . 
Pedro Lazarino , n<? 49 7, como incur so no art9 35 1, § 49 , c/c 
art. 15, 11, do CPB. 

E como tenha o Oficial de Justiça des te Ju í zo ce rtifi
cado n~o o haver encont rado nesta Comarca , não sendo possi -
vel citá- l o pessoalmen t e , c ita-o pelo presente a comparecer 
neste Juizo , no edifíc io do forum desta Comarca , sito à Ave
nida Amazonas , n<? 26 , esquina com a Rua Cel . Coriolano Jucá, 
nesta cidade no dia 10- DEZEMBR0-84 , às 12 :30 horas , a f im 
de se r in tcr ;ogado , promover sua defe sa c ser notificado do s 
ul t e r iore s te rmo s do proce sso, a que deverá comparecer , sob 
pena de revel i a . Para conhecimento de todos é passado o ·pre
sente Edi tal, cuja 2? . Vi a f i cará afixada no l ugar de cos tu
me . Dado e passado nesta cidade , aos vinte e cinco dias do 
inês de outubro de mi l novecentos e oitenta e quatro. Eu , Na
noel JanuârLo d~ Silva , Diretor de Secretaria da Vara Crimi
na l , subscrevo . 

JESUS DO NASC LHENTO 
Juiz de Direito 

CARTÓRIO DE REGISTRO POBLICO 

PROCLA!-L\S DE CASA'!ENTO 

O Of Lci a l do Re~istro Civi l da Comarca de ~lacapá, Ter
ri t ório FeMral do Amapá , República Federa tiva do Bras il , 
faz sabc1· que pretendem se casar: JOÃO FRAJ'ICIS CO ALHElDA DE 
SOUSA com ~IJ\RIA JOSÉ ROCHA. 

El c c fi l ho de Ra ·.mundo da Silva de Souza c de Ra i munda 
Almeida de Sousa . 

Ela é f ilha de Na r ia de Naza ré Rocha . 

Quem soube r de qualque r i mpedimento l ega l que os i ni ba 
de casa r, um com o outro, acuse-o na forma da lei . 

Nacapá, 06 de novembro de 1984 . 

DIRCE SENA DE AL:!ElDA 
Esc revente Jurament~da 

em Excrctcio 

CARTORIO DE REGI STRO PÚBLI CO 

PROCL!U'lAS DE CASA,'IENTO 

O Oficial do Regi stro Civil desta Comarca de :1acapá , 
Ter . Fed . do Amapá, República Federativa do ilras i l, faz sa
be r que pretendem se casar: FRANCISCO ALVES Di\ SILVA e NAZA 
Ri! NARQUP.S VAZ . 

~ l e 6 fil ho de Raimundo Alves da Silva c de Antonia Al 
ves da Silva . 

Ela 6 fi lha de Anton io Vaz da Silva e de Ana rtarqucs 
Santos. 

J OSf.: :tARlA NUNES ~IJ\RQUES com NARC LSA ARDASSE NONTEIRO . 

El l' é fi lho de Raimuncla Nunes Narques c dc Al t ino C:omcs 
t·la rque s . 

'-- ----

Ela é filha de Ra imundo Nonteiro e de Dolores Ardasse 
:lonteiro . 

ÁLVARO LUIZ COELHO HIRA com LUCINALDA BARBOSA DE BRI':"O . 

Ele é f ilho de José Augusto de Nira e de Nar ia Coel ho 
de ~lira . 

Ela e filha de Juvenal Harques de Brito e de Rosalina 
Barbosa de Br i to . 

~101SES DOS ANJOS ~11\CIEL com ROS INETE MORAES SOARES. 

Ele é filho de Hanoel Ozires Haciel e de Uba l dina dos 
Anj os Nacicl. 

Ela é fi lha de Agenor Guilherme Soares e de Ada ~1oraes 
Soares . 

JOSC DE SOUZA CARVALHO com BIATA ALVES DO NASCIHENTO . 

Ele é f i lho de Har celino Nascimento de Carvalho e de 
Romana de Souza Carvalho. 

Ela é filha de Higuel Silva do Nascimento e de Elvi r a 
Conceição Alves . 

ELIO VITAL HOTA RACHID com ROSANA OLIVEIRA GONÇALVES . 

Ele é filho de Al f r edo das Neves Rachid e de Rai munda 
Hara Mota Rachid . 

Ela é f ilha de Antonio Gonçalves e de Haria Oliveira 
Gonçalves . 

ADALBERTO BARBOZA RANGEL com HARIA BENEDITA DE SOUZA CAR 
VALHO. 

Ele é filho de Bernardina Barboza Rangel . 

Ela· é f ilha de Rosana de Souza Carvalho . 

LAERCIO DA SILVA COUTINHO com ISIDORIA GUEDES BRAGA. 

Ele é filho de Raimundo Pereira Cout inho e de Izabel Fer 
re i r a da Si l va . 

Ela é filha de Raimundo Bai a Braga e de Rosa l ina Gue
des Braga . 

~IJ\RCOS PEREIRA DA SILVA com ~11\RIA IZARINA PEREIRA 
SOUZA . 

Ele é filho de Nila Pe re i ra da Silva . 

o·: 

Ela é f i lha de Hi l it i no Sampaio de Souza e de Haria t1ada 
lena Pere i ra de Souza . 

SANDOVAL ~lARQUf.S DE OLIVEIRA com LUCI LEIDE RN!OS FI
GUEIREDO. 

Ele é fil ho de Francisco ~!arques de Oliveira e de Rosa 
de Oliveira Narqucs . 

Ela é filha de Vald i r Cavalcante Figueir edo e de Joa
quina Ramos F igueiredo . 

Quem souber de qualque r impedi mento legal que os in iba 
de casar, um com o out ros, acuse-os na fo r ma da lei . 

l·lacapâ , 07 de novembro de 1984 . 

WfLA .JUC1\ DE JUCÁ ARA0JO 
Escrevente Au t or i zada 
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CARTÓRIO DE REGISTRO P0BLICO 

PROCL~~S DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil desta Comarca de ~~capá
Ter. Fed. do Amapá , RepÜblica Federativa do Brasi l , faz sa
ber que pretendem se casar: DANIEL PASCAL EUGENE GEORGES FAU 
DE e MAURELINA PAES BENTES . 

Ele é filho de Serge Gabriel Harie Faude e de l·larie 
Therese Derecker . 

Ela é filha de Talisman Rodrigues Bentes e de Haria 
Chrisantemo Paes Bentes . 

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

Macapá, 07 de novembro de 1984. 

DIRCE SENA DE AL~ffiiDA 

Escrevente Juramentada 
em Exercício 

GOVERNO DO TERRITó'RIO FEDERAL DO ~~PÁ 

SECRETARIA DE ADHINI STRAÇÃO 

COMISSÃO PER}UlliENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TOHADA DE PREÇOS N9 7S/84-CPL 

AVISO 

O Presidente da Comis são Permanente de Licitação de Co~ 
pras e Serviços do GTFA, torna pÜblico e comunica aos inte
ressados que acha-se aberta a licitação a nível de Tomada de 
Preços nQ 7S/84- CPL , para aquisição de: HATERIAL PE~ENTE . 

A l icitação será r ealizada às 9:00 horas do dia 21. 11. 
84, na sala de Licitação da Secretaria de Administração, s i 
to a Av . FAB, Centro Cívico nesta Cidade de Macapá . 

O Edi t al comple to e demais esclarec imentos poderão ser 
obtidos no 2Q andar sala 20 no endereço acima mencionado nas 
horas ·normais de expediente . 

Hacapá-Ap , OS de novembro de 1984 . 

ANTÔNIO FERNANDO BARATA MONTEIRO 
Presidente da C.P.L. 

GOVERNO DO TERRITORIO FEDERAL DO ~~PÁ 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMI SSÃO PER}UlliENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS NQ 76/84-CPL 

AVISO 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Com 
pras e Serviços do GTFA, torna pÜblico e comunica aos inte= 
ressados que acha-se aberta a licitação a níve l de Tomada de Pre 
ços nQ 76/84- CPL , para aquisição de: ~~TERIAL HOSPITALAR . -

A licitação será realizada às 1S : OO horas do dia 20 . 
11 . 84, na sala de licitação da Secretaria de Administração, 
sito a Av. FAB, Centro Cívico nes t a Cidade de Macapá. 

O Edita l completo e demais esclarecimentos poderão ser 
obt i dos no 29 andar sala 20 no endereço acima menc i onado nas 
ho ras normais de expediente. 

Macapá-~ , OS de novembro de 1984. 

ANTONIO FERNANDO BARATA HONTEIRO 
Presidente da C. P. L. 

GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO ~~PÁ 

SECRETARIA DE ADHINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PE~ENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TO~~A DE PREÇOS NQ 77/84- CPL 

AVISO 
O Pres idente da Comissão Permanente de Licitação de Co~ 

pras e Serviços do GTFA, torna pÜblico e comunica aos i nte
ressados que acha-se aberta a licitação a nível de tomada de 
Preços n9 77/84 - CPL, para aquisição de : BALAS CALIBRES . 

A Licitação será realizada às 14 :30 horas do dia 21. 11. 
84, na sala de licitação ~a Secretaria de Administração si
t o a AV . FAB, Cent ro Cívico nesta Cidade de Nacapá . 

O Edital completo e demais esclarecimentos poderão ser 
obtidos no 29 andar sala 20 no endereço acima citado nas ho 
ras normais de expediente . 

Hacapá- Ap, OS de novembro de 1984. 

ru~TONIO FERNANDO BARATA MONTEIRO 
Presidente da C. P. L. 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ADHINlSTRAÇÃO 

COHISSÃO PER}fANEN1E DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TO~~A DE PREÇOS NQ 78/84-CPL 

AVISO 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Co~ 
pras e Serviços do GTFA, torna pÜblico e comunica aos inte
ressados que acha- se aberta a licitação a nível de tomada de 
Preços n9 78/84-CPL, para aqu i sição de: TRANSCEPTORES, CAR
REGADORES PORTÁTEIS, MULTITESTE , ~~ETA TESTE. 

A licitação será realizada às 16:30 horas do dia 21. 11. 
84, na sala de licitação da Secre taria de Administração si
to a Av. FAB, Centro Cívico nesta Cidade de ~lacapá . 

O Edital completo e demais esclarec imentos poderão ser 
obtidos no 29 andar sala 20 no endereço ac ima mencionado nas 
horas norma i s de expediente. 

~lacapá-Ap, OS de novembro de 1984 . 

ANTONIO FERNANDO BARATA MONTEIRO 
Presidente da C. P. L. 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MACAPÁ 

C.G. C. (H. F. ) nQ 04 . 19S .S2S/000 1- 80 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Convido os as.sociados quites e em pleno gozo de S§!US di 
r eitos sindicais a comparecerem à ASSE~ffiL~IA GERAL ORDINÁ = 
RIA, que será na Sede Social , na Av . Feliciano Coelho, n9 
7S 1, Hacapá-AP, no dia 29 de Novembro de 1984 , com início às 
08 :00 horas em primeira convocação e às 09:00 horas em segun 
da convocação , em conformidade com o previ sto no Art . 22 dos 
Estatutos desta Entidade , combinado com o Art. S24, alíneas 
"C" e "E" da C. L.T. , com a seguinte Ordem do Dia : 

Apresent ação do Balanço do exer cício de janeiro a de 
zembro de 1983 e o parecer do Conselho Fiscal. 

Proposta Orçamentária para o exerc1cJ.o de 198S , ins
truida com o parecer do Conselho Fiscal . 

Pelo presente Edital convido também os associados qui
tes e em pl eno gozo de seus direitos sindicais , a comparece 
rem à Assembléia Geral Extraordinária, que será realizadã 
logo após o encerramento da Assembléia Geral Ordinária dÓ 
dia 29 , se estendendo até o dia 30 , para deliberarem a res
pei to da seguinte Ordem do Dia : 

- Nensalidades 

Programa de atividades para o exercício de 198S. 

Nacapá , 07 de novembro de 1984. 

HANOEL DE NAZARETH ALHEIDA PANTOJA 
Pres iden t e 


	

