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MIN IST~RlO DO INTERIOR 

Territór i o Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1017 de 12 de novembro de 1984 

O Governador do Territór io Federal do Amapá , usando das 
a tribuições que l he sio confe ridas pelo artigo 18, item II , 
do Decreto-Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista os termos do Ofíc i o número 0647/84-SESA e Laudo Peri
c ial n9 048/82, da De l egacia Regional do Tr abalho/Pará, 

RESOLVE : 

Art. 19 - Atribu i r a servidora S0N IA LÚCIA BLANC DOS SAN
TOS, ocupante do emprego de Enfe rme i ro,Código LT- NS-510,Classe 
"A" ,Referência NS-5 ,da Tabela Especial de Empregos do Gover
no deste Território , l ot ada na Sec re taria de Saúde-SESA , a 
gr atificação de insa l ubridade , previsto no artigo 19 do De
creto- Lei n9 1. 873 , de 27 de maio de 1981, ca l culada no per 
centual de 20% (v inte por cento) do salário-mínimo do Pais~ 
a conta r de 0 1 de novembro do corrente ano . 

Art. 29 Revogam- se as dispos i çÕes em cont rá rio . 

Pa lácio do Setentrião,em Macapá, 12 de novembro de 1984 , 
969 da Repúb lica e 429 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governado r 

MlNlST~RIO DO INTERIOR 

Terr i tór i o Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 10 18 de 12 de novemb ro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atr i buições que lhe são conferidas pe l o a r tigo 18 , ítem li, 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista os termos do Oficio número 0636/84- SESA e Laudo Per i
cial n9 0002/84 , da Delegac ia Regional de Traba lho/Pará , 

RESOLVE : 

Secre tário de Educação e Cultura 
Prof . FRANCISCO DE :\SSlS GURGEL MEDEI ROS 

Secr etári o de Agr i cultura 
Dr. LUIZ IRAÇÜ GUHlJ\RlíES COLARES 

Secretá r io de Segurança PÚblica 
Dr . AIRTON JOSe DE ARAÚJO AGUIAR 

Secretário de Saúde 
Dr. JOÃO BOSCO PAPAL~O PAES 

Art . 1Y - Atribuir aos servidores abaixo relacionados , 
pertencentes ao Quadro Permanente , Tabela Permanente e Tabe 
la Espec ial de Empr egos do Governo deste Ter r itório, lota = 
dos na Secre taria de Saúde-SESA, a gratificação de insalu -
bridade , previsto no artigo 19 do Decreto- Le i n9 1.873, de 
27 de maio de 198 1, calculada no percentual de 20% (v inte 
por cento) do salário-mínimo do País , a contar de 01 de ou 
tubro do corrente ano . 

QUADRO PERNANENTE 

- Eu l âmpio Palheta de Almeida 

- Ra imundo Antonio Furtado 

- TABELA PERNANENTE 

- Aldemi ro ~laciel de Souza 

- Haria Célia Guedes 

- Haria José dos Santos Hafra 

~loaci r dos Santos Costa 

- Pedro Carmo do Nascimento 

- TABELA ESPECIAL DE EMPREGOS 

- Ana Naria Silva dos Santos 

- Edy Rodrigues Martins 

- Ermano José Duarte de Al meida 

- Joaquina Picanço Josaphat 

- ~far ia Dalva dos Santos Vi l hena 

- Mar ia Fátima de Souza Nobre 

- Ma r ia Souza dos Santos 

- Naria das Graças Costa Souza 

- Maria Guiomar Silva de Albuquerque 

- Onira Ba rbosa Farias 

- Vera LÚcia Blanc dos Santos 

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

Palácio do Sctentrião , em Nacapá , 12 de novembro de 1984 , 
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969 da RepÚbl i ca e 429"da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTERIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) NQ 102 1 de 14 de novembro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
a t ribuiç5es que lhe são confe ridas pelo artigo 18 , item II , 
do Decr eto-Lei nQ 411 , de 08 de janeiro de 1969 , e t endo em 
vista o que consta do Processo n9 28750 .000637/84-SEAG, 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria, de acordo com os art igos 176, 
ítem li e 178 , ítem I, alínea "a" , da Lei n9 17 11, de 28 de 
outubro de 19S2, com a r edaçâo dada pela Lei n9 6.481,de OS 
de dezembro de 19 77 , a UHBELINO NUNES DE ALMEIDA , matrícula 
n9 2. 07 1.S68 , no cargo de Artífice de Carpintaria e Marcena 
ria , Código ART-1 004 , Cl asse "Artíf ice Especi alizado",Refe 
rência Nl-1-1>6 , do Quadro Permanente do Gove rno des te Territo 
rio , devendo perceber proventos correspondente a Referênciã 
NM- 22, da Classe "Cont r amest re", de conformidade com o ar t i 
go 184 , Ítem I, da citada Lei n9 1711 /52 , observado o § 29 
do artigo 102 , da Consti tuiçâo Federa l. 

Palácio do Setentriâo,em Macapá , 14 de novembro de 1984, 
969 da República e 429 da Criaçâo do Território Federa l do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTERIO DO INTERIOR 

Ter r itório Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 1022 de 14 de novembro de 1984 

O Governador do Ter ritór io Federa l do Amapá ,usando das 
atribu iç5es que lhe são conferidas pelo art i go 18 , Ítem II, 
do Decreto- Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969, e t endo em 
vi sta o que consta do Processo n9 28800 . 002437/84-SOSP, 

RESOLVE : 

Conceder aposentado ria, de aco r do com os ar tigos 176, 
item li e 178 , ítem I, alínea "a", da Lei n9 1711 , de 28 de 
outubro de 19S2 , com a redaçâo dada pela Lei n9 6. 48 1,de OS 
de dezembro de 1977, a JOÃO FERREIRA DOS REIS,matr í cula n9 
2. 2S8 .S42, no cargo de Artífice de Carpin t aria e Marcenaria , CÓ 
digo ART- 1004 , Classe "Contramestre", Referênc ia Nl-t-20 , do 
Quadro Permanen t e do Governo des te Território, devendo per 
ceber proventos correspondente a Ref erênc i a NH-26,da Clas=
se "Mestre", de conformidade com o artigo 184 , item I,da ci 
tada ~ei _ n? 1. 711/52, observado o § 29 do artigo 1021 dã 
Const1tu1çao Federal. 

Pa~ácio do Setentrião, em Macapá , 14 de novembro de 1984 , 
969 da República e 429 da Criação do Territór io Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTERIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1023 de 14 de novembro de 1984 

O Gove rnado r do Territóri o Federal do Amapá,usando das 
at r ibuiç5es que l he sâo confer idas pelo art i go 18, ítem II, 
do Decre t o-Lei n9 411 , de 08 de j anei ro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Pr ocesso n9 28840. 009387/84- SEEC , 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176 , 
ítem li e 178, Ítem I, alínea "a", da .Lei n9 1711 , de 28 de 
outub ro de 19S2 , com a r edação dada pela Lei n9 6 .481 ,de 05 
de dezembro de 19 77, a JENNE GIBSON MENDONÇA , matrícu l a n9 
2: 260 . 024 , no ca rgo de Professor de Ensino de 19 e 29 Graus, 
Codigo ~1-60 1. D, Classe "D", Referênc i a 1, do Quadro Perma -
nente do Gove rno deste Terri tór i o , devendo perceber proven 
tos cor respondente da Cl asse "E", Referência 1, de conform1 
dade com o artigo 184 , Ítem I , da citada Lei n9 1. 711/52 ,ob 
servado o § 29 do art i go 102, da Const ituição Federal . -

Pa lácio do Setentrião,em Nacapá , 14 de novembro de 1984 , 
969 da Reptíblica e 429 da Criação do Terr itório federal do 
Amap.i . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTfRIO DO INTERIOR 

Territóri o Federal do Amapá 

DECRETO ( P) N9 1024 de 14 de novembro de 198'• 

O Governador do Te rr i tório Federal do Amapá ,u sando das 
atribuições que lhe são confer i das pelo art i go 18, ítem II , 
do Decreto-Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo 28000- 000741 - 84- 19-HI - DCA -
BSB- 84, 

RESOLVE : 

Art. 19- Retifica r o Decr eto (P) nQ 0095 de 12 de ja
neiro de 1984 , publicado no Diário Oficial do Território de 
n9 4101, do dia 19 do mesmo mes e ano , que passa a vigorar 
com a sesuinte redação . 

- Conceder aposentadoria , de acor do com os artigos 176, 
Ítem Il e 178 , Ítem I , a línea "a", da Lei n9 17 11 , de 28 de 
outubro de 1952, com a redação dada pela Lei n9 6 . 481,de 05 
de dezembro de 1977 , a HARIA HELENA FRANCO NONT'ALVERNE, ma 
trícul a n9 1. 837 . 224 , no cargo de Professor de Ens i no de 19 
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e 29 Graus, Código M-60t . D, Classe "D", Refe rênc ia I ,do Qua 
dro l'ermancnl c do Gove rno deste Territór io, devendo perce:=
ber provcnlos correspondente ao cargo em comissão ,de Asses
sor, CÓdigo DAS-102 .1 , na forma prevista no ar t igo 180 , Ítem 
I, da c itada Lei n9 1711 /52, com a a l teração int roduzida p~ 
la Lei n9 6 . 732 , de 04 de dezembro de 1979 . 

Palácio do Sctenlrião , em Nacapá, 14 de novembro de 1984 , 
969 da RepÚblica c 429 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MlNIST~RIO DO INTERiOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (l') N'? 1025 de 14 de novoembtu doe 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
at ribuições que lhe são confe r idas pelo artigo 18, Ítem li, 
do Decreto-Lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28840.009346/84-SEEC , 

RESOLVE: 

Conceder aposentador i a , de acordo com os artigos 10 1, 
i:tcm lll c 165 , ítem XX, da Constituição Fede ral do Brasi1, 
com a redação dada pela Emenda Cons ti. tu c iona 1 n9 18 , de 
30 . 06.8 1, a lRENE GIBSON BARBOSA , matrícula n9 2. 259 .896,no 
ca r go de Professor de Ensino de 19 e 29 Graus, Código M-601. 
C, Classe "C" , Referênci.a 1, do Quadro Permanente do Gover
no des t e Te r ritó r io, devendo perceber proventos cor r espon -
dente da Classe "D" , Referênci.a 1, de conformidade com o 3.!:_ 
tigo 184, Ítem L, da ci.tada Lei n9 1. 71 1/52, em fac e do que 
dispõe a Lei n9 6 . 70 1, de 24 de outubro de 1979, observado 
o § 29 do artigo 102, da Constituição Federal. 

Pa l ácio do Setentrião ,em Hacapá , 14 de novembro de 1984, 
969 da Repúb lica e 429 da Criação do Território Federa l do 
Amapá . 

ANNTBAL BARCELLOS 
Governador 

Nl:-llSTERIO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRtno (P) N9 1026 de 14 de novembro de 1984 

O Governador do Ter ritório Federal do Amapá,usando das 
alribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, iLem li, 
do Dec reto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28800.002334/84-SOSP, 

RESOLVE : 

Ar t . 19 - Remover, o servidor RAIHU:-lDO PH1ENTA DA SIL
VA, ocupante do emprego de Hotori sta de Veículos Terretres, 
CÓdigo ur- T0- 902, Classe "A", Referê,1cia :-lH-11, da Tabela 
Especial de Empregos do Governo deste Te rritório, lotado na 
Secretaria de Obras e Servi ços PÚblicos- SOSP, para a Secre
taria de Agricultura- SEAG, a contar da presente data. 

Arl . 29 - Revogam-se as dispos i ções em contrário . 

Palácio do Setentrião , em Hacapá, 14 de novemb ro de 1984, 
969 da RepÚblica e 429 da Criação do Terri tór io Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL llARCELLOS 
Governador 

PREFEITURA ~!UNICIPAL DE NACAPÁ 

GABT:-lETE DO PREFEITO 

DECRETO N'? 69/84 - PNN . 

DispÕem sobre o reaj uste da Unidade Fi scal do >lunicí -
pio - UHI. 

O Prefeilo Nunicipal de Hacapá, usando das atr ibuiçÕes 
que l he são confer idas por lei, 

CONS lDERANDO o novo Valor de Referência estabelecido p~ 

lo Decre t o- Lei n9 90 . 395 , de 06 de novembro de 1984, publ i
cado no Diário Ofic i al da União n9 215 , de 07 de novembro 
do corrente ano . 

DECRETA : 

Art . 19 - Fica Reajustado para Cr$ 68 .846 (sessenta e 
oito mil, oitocentos ·e quarenta e seis c ru ze i ros) , o valor 
da Un i dade Fiscal do Municipi.o de Nacapá- UFH , de que trata 
a Le i Municipal n9 4 1, de 06 de dezembro de 1975 . 

Art . 29 - Este Decreto entra rá em vigor a partir do 
dia 19 de novemb ro de 1984, revogadas as disposições em con 
trár i o . 

PALÁCIO 31 DE NARÇO, 12 de novembro de 1984. 

CUNPRA- SE , REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE . 

~!URILO AGOSTINHO PINIIElRO 
PREFEITO HUNIClPAL DE ~IACAPÁ 

NI - GOVERNO DO Al'IAPÁ 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

DEPARTAHENTO DE ADNlNISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

PO RTAR LA 
(N) N9 017/ 84 - DAT/SEFlN 

O SECRETÁRIO DE FiNANÇAS do Governo do Território Fede 
ral do Amapá, no uso de sua s atribuições c , 

CONSIDERANDO o Convênio ce l ebrado entre a Secr e taria da 
Receita Federal e o Governo do Territór io Federal do Amapá, 
t endo como objetivo a execução de um Programa de Cooperação 
T~cn i co-Fi scal, relativamente ao Imposto sobre Circulaçãode 
Nercadorias, ao Impos to único sobre ~!inera is e ao Imposto 
de Transmissão sobre Bens Imóveis; 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 86, Parágrafo Úni
co e 549 do Regulamento do ICN do Distrito Federal, aprov~ 
do pelo Decreto n9 3.992/ de 13. 12 . 77 , aplicável aos Terri
tórios por determinação do Decreto n9 85 .367 de 17 . 11 .80 ; 

CONSIDERANDO a necessidade de dotar a Secretari a de Fi 
nanças de um Cadastro atualizado de Contribuintes do Impos:=
to sobre Operações Re l ativas ~ Circulação de Nercadorias,e! 
tabclecidos neste Território Federal. 

RESOLVE: 

I - Retificar a Portaria (N) N9 014/84 - DAT/SEFI N, de 
25 .1 0 . 84, publicada no Diário Oficial do Território em 30 . 
10 . 84 , cuja r edação ficará alterada conforme disposto nos 
/ 
Ltens que se seguem : 

1 - Determinar o Recadast ramento dos Contribuintes do 
Imposto sobre Operações Relativas i Cir culação de Nercado -
rias, es tabe l ecidos nes t e Território Federal. 

2 -,As e tapas. e praz?s para o Recadastramento de que 
t rata o Ltem anterLor serao os constantes abaixo: 

a) Recadastramento dos Contribuintes enquadrados no re 
gime de pagamento por Estimativa Fixa , Ret ido na Fonte e 
I sentos -De 05/ 11 a 15/12/84, de ofíc i o , por ocasião da rea 
valiação das parce las de estimat iva f i xa. 

b) Recadastramento dos contr ibuintes sujeitos ao regi
me de pagamento por Apurnçio - De 16/ 12 a 28/02/85 . 

3 - Os contribuintes do lCN, estabelecidos neste Terri 
t ório, su j eitos ao regime de pagamento por Apuraçio, apre :=
sen tario junto ao órgio fiscal de s ua circunscrição no pra
zo prev i sto no ft em 2 , b, os documentos abaixo re lacionados 
para fins de atualização cadastra l: 

- Fi cha de atualizaçio cadastral preenchido em 2(duas) 
vias; 

- Alvará de Funcionamento; 

- Cartão de inscrição no Cadastro Geral de Contribuin-
te; 

- Ato Constitutivo na J un ta Comercial ; 

- Cadastro de Sócio; 

- Ficha de Autógrafo; 
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- Cont r ato de Locação . 

4 - Esta Por tar ia entrar~ em vigor na data de sua pu
blicação. Revogam-se as disposiçÕes em contrário . 

Gabinete do Secret~rio de Finanças em Hacap~ (AP), 12 
de Novembro de 1984 . 

RUBENS ANTONIO ALBUQUERQUE 
Secret~rio de Finanças 

PREFEITURA MUNI CI PAL DE ~IACAPÁ 

EDITAL DE CHA}IADA ESCOLAR 

O Prefeito Municipal de Hacapâ, no uso de suas atribui 
çÕes e com base nos art i gos 19 e 20 da Lei 5.69217 1, torna 
pÚblico que estar ão abertas, no período de 13. 11 a \5 .1 2. 84 
as inscr i ções para matrícula na 1? série das crianças de 7 
(sete) anos completos ou a completar até 30 de junho de 
1985 . 

Escla rece ainda, a quem i ntere ssar possa, que poderão 
ser inscritas t ambém menores de 8 a 14 ano s, que estejam fo 
ra da escola, com vistas a atendimento de matrícula na 1? 
série, con~icionada, porém, a estudos posteriores. 

Faz saber, out r ossim, que os postos de inscrição fun -
cionarão no hor~rio das 07 :30 às 11: 30 e das 14: 00 às 17 :00 
horas , es t ando os mesmos instalados nas Escolas Territoriais 
e Municipais, a seguir discriminados, por bairros e I 
ou distritos : 

~IACAPÁ : 

- BAIRRO DO BEIROL 

01 . E. P .G. Zolito de J esus Nunes 

- BAIRRO DO BURITIZAL 
01 . E. P. G. Cec1lia Pinto 
02 .E .P.G. Gonçalves Dias 
03 . E. H. P. G. Rora ima 
04 . E. P. G. Coelho Neto 

- BAI RRO CENTRAL 

OI . E. P. G. Princesa Izabe l 
02. E. P. G. Barão do Rio Branco 
03 . E. P. G .. Coaracy Nunes 

- BAIRRO JULIÃO ~!OS 

01 . E. P.G. Augusto dos Anjos 
02. E. P.G. Azevedo Costa 

- BAIRRO JESUS DE NAZAR~ 

01. E. P.G. Castro Alves 
02 . E.H . P.G . Rondônia 

- BAI RRO NOVA ESPERfu~ÇA 

01 . E.P .G. Josefa Jucileide Amor as Colares 

- BAIRRO DO PACOVAL 

01. E.P . G. Deusolina Sales Farias 
02 . E. P. G. Pa r á 
03 . E.P . G. Ruth Bezerra 

- BAIRRO PERPÉTUO SOCORRO 

01. E. P.G. José de Alencar 

- BAIRRO SANTA RITA 

01 . E. P.G. Predicanda Carne iro Amorim Lopes 
02. E. M.P. G. Aracy Nascimento 
03. E.P.G. José de Anchieta 
04. E.P. G. Antoni o João 

- BAIRRO DO TREH 
. ' 

01. E.N .P. G. Hi ldemar Ha ia 
02. E.P .G. Alexandre Vaz Tavares 
03 . E.P .G. Cas t e lo Branco 
04. E. P.G. Padre D~rio 
OS. E.M .P . G. Amapá 

SANTANA: 

01. E.P. G. Simão Corridori 
02. E. M. P. G. Amazonas 
03. E. P. G. Barro so Tostes 
04. E. P. G. Joanira Del Cas tilho 
05. E. P. G. Elizabeth Esteves 

FAZENDINHA: 

01. E.P. G. José do Patrocínio 
02 . E.M . P.G. Piauí 

No ato da inscr ição deve ser apresen tado o Registro de 
Nascimento . 

PALÁC I O 3 1 DE ~IARÇO, de novemb r o de 1984 

rfURI LO AGOSTINHO PINHEIRO 
Pre fei t o ~!un icipal de Macap~ 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA N9 188 I 8/1-DETRAN- AP . 

EHENTA: DETERHINAR a apreensão da Car t eir a Naciona l de 
Habilitação n9 003503714 , Pron tu~rio n9 13903432 3,Categoria 
"C" , expedida por este DETRAN em none de JURACY CORREA CAS
TRO e o suspender do direito de dirigir veículo automotor pe 
l o prazo de 90 (NOVENTA) dias, pelas razões que especifica: 

O Bel . FRANCI SCO DE ASSIS MENEZES, Diretor Geral do De 
partamento de Trânsito do Territôrio Federa l do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são confer idas por Lei , etc .. . 

CONSIDERANDO que no dia 30 . 09 . 84, por vol ta das 06 :00b, 
quando. trafegava pel a a v . 13 de setemb ro, dirigindo o auto 
de alugue l de placa KA-0670-AP, ao atingi r o cruzamento f or 
mado pela c i t ada avenida e a rua Pr of. Tostes, co lidiu com 
a camioneta de pl aca DA-0764- AP , que trafegava pela citada 
rua . 

CONSIDERANDO o Laudo de Exame Pericial B n9 26 7 /84 -DPT, 
datado de 11 de outubro de 1984; 

RESOLVE: 

I - DETEfu~INAR a apreensão, com base nos artigos 36 ,in 
ciso IV, 187, inciso I I I e 199 , inciso XIV, Pr ime ira Parte~ 
do Dec . 62 . 127/68 (RCNT) pelo prazo de 90 (NOVENTA) dias , a 
contar da da t a da r etenção da CNH n9 0035037 14 , Pron t u~rio 
n9 139034323 , Categoria "C", expedida por este DETRAN em no
me de JURACY CORREA CASTRO, por tador da Cédula de I dentida
de n9 807 .066- PA. 

l i - SUSPENDER, com r espaldo no artigo 199 , inciso XIV, 
Pr imeira Parte c/c os §§ 19 e 29 do Decreto j ~ menc ionado ,o 
direito de dir i gir veícu l o au tomo tor de qua l que r categoria , 
pelo prazo de 90 (NOVENTA) di as , elo motorista JURACY CORREA 
CASTRO , com a advertência de que se transgredi r a presente 
determinação , ter~ cassada a CNH nos termos do artigo 200, 
inciso I "clo Regulamento do Côdi go Nac i onal de Trâns ito . 

II I - DETERNINAR à Divisão de Registro e Habilitação des 
te úrgão , a cobrança de mul ta por i nfringir o artigo 1 75,i~ 
ciso I do Regulamento j~ referido e que seja feita a dev ida 
anotação desta penal i dade no prontu~rio do r eferido'condu -
tor, em cumprimento ao disposto no ar tigo 169 do mesmo Reg~ 
lamento. 

IV - COHUNICAR ao CONTRAN, DENATRAN e DETRANs dos de
mais Estados e aos CONTETRANs dos Territôr ios em obed i ência 
ao di sposto nos a rtigos 30 , inciso II e 169 do Regul amento 
do Côdigo Naci ona l de Trâns i to . 

V - D~-SE CI~NCIA ao infrator , C~WRA-SE e PUBLIQUE- SE . 

GABINETE DO DI RETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 
em Macapj, 06 de novembro de 1984 . 

Bel. FRANCISCO DE ASSIS MENEZES 
Diretor Geral do DETRfu~-AP . 

PORTARIA N9 189/84 -DETRAN-AP. 

EMENTA: DETERMINAR a ap r eensão da Carteira Nac i onal de 
Habilitação n9 003500534 , Prontu~r io n9 139005307 , Ca t egor ia 
"D", expedida por este DETRAN em nome de LUI Z GONZAGA DE SOU 
ZA e o s uspender do d i reito de dirigir veículo automo tor pe 
lo prazo de 90 (NOVENTA) dias, pe l as razões que espec i fica: 

O Bel. FRANCISCO DE ASSIS MENEZES , Diretor Ge ral do De 
partamento de Trânsito do Territôrio Federal do Amapá , no 
uso das atr ibuiçÕes que lbe são conferidas por Lei , etc ... 
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CONSIDERANDO que no dia 11 . 10.84, por volta das 1 0 : 00~ 
quando trafegava pela rua São José, conduzindo o caminhão de 
placa EA-0845-AP, a altura do cruzamento formado pela c ita
da rua e a avenida Mateus de Azevedo Coutinho, colidiu com 
o auto de placa M-8225- AP , ocasião em que efetuou uJla con
versão à esquerda, interceptando a traj etõr ia do auto de pla 
ca já mencionado ; -

CONSIDERANDO o Laudo de Exame Pericial B n9 273/84 -
DETRAN-AP, da ta do de 18 . 10 . 84 ; 

RESOLVE: 

I - DETERNINAR a apreensão , com base nos a r tigos 36 , i~ 
ciso IV, 187 , inciso 111 e 199, inc iso XIV, Primeira Parte, 
do Dec . 62 .1 27/68 (RCNT) pelo prazo de 90 (NOVENTA) dias, a 
contar da data da retenção da CNH n9 003500534 , Prontuário 
n9 139005307, Categoria "D" , expedida por es t e DETRAN em n~ 
me de LUIZ GONZAGA DE SOUZA, portauor da Cédula de ldcntida 
de n9 25 . 154 - AP . 

li - SUSPENDER , com respaldo no artigo 199 , inciso XIV, 
Primeira Parte c/c os §§ 19 e 29 do Decreto já mencionado,o 
direito de dirigir veículo automotor de qualquer categoria, 
pelo prazo de 90 (NOVENTA) dias, do motorista LUIZ GONZAGA 
DE SOUZA com a advertênc ia de que se transgredir a presente 
determinação , terá cassada a CNH nos termos do artigo 200 , 
i nciso I do suprac itado diploma l egal . 

lll - DETERHINAR à Divisão de Registro e Habilitação des 
t e Orgão , a cobrança de multa por inf r ingir o artigo 175 ,iP. 
c i so I do Regulamento do CÕdigo Nac i onal de Trânsito e que 
seja fei ta a devida anotação desta penalidade no Prontuário 
do re ferido condutor em cumprimento ao di spos to no artigo 
169 do mesmo Regulamento . 

IV - COMUNICAR ao CONTRAN, DENATRAN e DETRANs dos de
mais Estados e aos CONTEl'RAl'ls dos Territõrios em obediênci a 
ao disposto nos artigos 30, inciso Il e 169 do Regulamento 
do CÕdi go Naciona l de Trânsito. 

V - DÊ- SE CIÊNCIA ao inf rator,CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE . 

GABINETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, 
em Hacapá, 06 de novembro de 1984 . 

Bel. FRANCISCO DE ASSIS ~ffiNEZES 

Diretor Geral do DETRAN-Al'. 

PORTARIA N9 191 /84-DETRAN-AP. 

ENENTA : DETERHINAR a ap reensão da Carteira Nacional de 
Habilitação n9 001639556, Prontuário n9 1412556-5,Categoria 
"B", expedida pelo Departamento de Trânsi to- PA, em nomede 
EVANDRO DE SARGES COES e o suspender do direito de dirigir 
veí cu lo au tomotor pe l o prazo de 180 (CENTO E OITENTA) dias, 
pelas razões que especifica : 

O Bel. FRANCISCO DE ASSIS ~IENEZES , Diretor Geral do De 
parcamente de Trânsito do Território Federa l do Amapá , no 
uso das a tribuiçÕes que lhe são con feridas por Lei, etc ... 

CONSIDERANDO que no dia 22/ 10/84 , por volta das 1 6 : 40~ 

quando t ra fegava pela rua Jovino Dinoá , dirigindo o aut o de 
placa DA-2458-AP, a altura do cruzamento formado pela cita
da rua e a av . Pe . Júlio Haria Lombard , ocasião em que seu 
condutor desrespeitou a placa de Regul amentação Parada Obri 
gatõria " PARE" e ingressou em via preferencial sem os devi-: 
dos cuidados para com a segurança do Trânsito, foi colidido 
pe lo veículo de placa OF-1003- AP , que trafegava pe l a ~veni
da acima r efe r i da, via preferenci al ; 

CONSIDERANDO o Laudo de Exame Peric i al B n9 283/84-DPT, 
datado de 25 de out ubro de 1984; 

CONSIDERANDO, ainda, os Laudos de Exames de Corpo Deli 
to (Lesão Corporal) realizados nas pessoas de RONE ~~URO DE 
AZARÁ e Mf\R IO LOUREI RO DE SOUZA, respectivamente, no dia 
22 . 10 . 84 ; 

RESOLVE: 

1 - DETERHINAR a apreensão, com base nos a rtigos 36,in 
ciso IV , 187, inc i so 1II e 199, inciso XIV, Pr imeira Pa r te~ 
do Decreto 62 .1 27/68 (RCNT) pe lo prazo de 180 (CENTOEOJTEN 
TA) dias, a contar da data da re t enção da CNH n9 001639556 ~ 
Prontuário n9 14125156-5, Categor i a "B" , expedida pe l o 
DETRAN-PA em nome de EVANDRO DE SARGES COES. 

II - SUSPENDER, com respaldo no art i go 199, inci so XIV, 

Primeira Parte, c/c os §§ 19 e 29 do Dec . 62. 127/68 (RCNT)o 
direito de dirigir veículo autcm0tor de qual quer categoria, 
pelo prazo de 180 (CENTO E OITENTA) dias,do motorista EVAN
DRO DE SARGES COES, portador da CNH acima referida, com a 
advertência de que se t ransgredir a presente determinação , 
terá cassada a CNH nos termos do artigo 200, inciso I do Re 
gulamento do CÕdigo Nacional de Trânsito . 

lii - DETERHINAR à Divisão de Registro e Habilitação des 
t e Orgão a cobrança de multa por infringi r os artigos 175 ~ 
incisos I, VII e XVI e 181 , incisos IV e XVI do Regulamento 
já mencionado o que seja comunicado ao DETRAN-PA, em cumpri 
menta ao disposto no a r tigo 10 da Resolução 568 - CONTRru~ 
(CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO). 

IV - CO~ruNICAR ao CONTRAN, DENATRAN e DETRANs dos de
mús EsLados c aos CONTETRANs dos Territõrios em obediência 
ao dis posto nos ar tigos 30, inciso Il e 169 do Regulamento 
já referido. 

V - D~-SE CI~NCIA ao infrator,CU}1PRA-SE e PUBLIQUE-SE. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTANENTO DE TRÂNSITO 
em ~la ca pá, 12 de novembro de 1984 . 

Bel. FRANCISCO DE ASSI S MENEZES 
Diretor Geral do DETRAN- AP . 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8~ REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULG~ffiNTO DE ~~CAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pelo presente Edital fica NOTIFICADO a empresa EGO- EH
PRESA GERAIS DE OBRAS, atualmente em lugar incerto e não sa 
bido , a comparecer perante esta Junta de Conciliação e Jul-: 
gament o , na Av . Duque de Caxias, 116, às 8 , 30 (oito e trin 
ta) horas do dia 30 . 11.84 , à audiência de instrução e julgã 
menta, rel ativa a reclamação apresentada por SEBASTIÃO SIL-: 
VA DE ~1ATOS contra a firma ci t ada . 

Nessa audi ência deverá V. Sa . oferecer as provas que 
julgar necessárias, constantes de documentos ou testemunhas 
estas no máximo de 03 (t r ês) . 

O não compa recimento de V.Sa. à referida audiência im
portará no j ulgamento da questão a sua revelia e na aplica
ção da pena de confissão quanto à matéria de fato . 

Nessa audiência deverá V. Sa . estar pr esente , indepen
dentemente do compar ecimento de seus r epresentantes , sendo
lhe facultado fazer- se substituir pelo gerent e ou qualquer 
outro preposto que tenha conhecimento do fato e c~jas decla 
rações obrigarão o proponente . -

Secretaria da Junta de Conciliação c J ulgamento de Ha
capá , 13 de novembro de 1984 . 

EUTON RAl'10S 
Di retor de Secretaria 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS EXTRATIVAS DO T. 
FEDERAL DO M~PÁ E ESTADO PARÁ. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Pel o pres~nte edital , ficam convocados todos os asso -
ciados do Si ndica t o dos Trabalhadores nas I ndústrias Extra
tivas do Território Federal do Amapá e Estado do Pará em 
pleno gozo de seus direi t os sociais , para a Assembléi; Ge
ral Ordinária que será realizada em sua sede social sito a 
av . Pe . Júlio Naria Lombaerd, 2832 , nesta capita l no dia 
2? . 11 .84, às 09 :00 horas ou às 09 :1 5 horas , em primeira ou 
segunda convocação , respectivamente, a fim de tra tarem da 
segui nte : 

ORD~1 DO DIA: 

a) Leitura do Edi tal de Convocação ; 

b) Discussão sobre a aprovação de Prestação de Contas 
do exercicio de 1.983; 

c) Discussão e aprovação da Proposta Orçamentária para 
o exercício de 1985, de conformidade com a lei e o 
Estatuto da entidade . 

~~capá , 19 de novembro de 1.984 . 
JOSf JACY RIBEIRO AIRES 

PRESIDENTE 



•·: 

Macapá, 21-11-84 DIÁRIO OFICIAL Páq.6 

CONV~NIO N9 017 /84 QUE ENTRE SI CELEBRAI-I A SECRETARIA 
ESPECI AL DO HEIO Al-llli ENTE ( SE~IA) E O GOVERNO DO TERRJ TÚRIO 
FEDERAL DO Al-IAPÁ , Cmt A LNTERVENI~NCIA DE SUA SECRETAR LA DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA , PARA DESENVOLVH1ENTO DO PROJ ETO DE EDUC~ 
ÇÃO MtrliENTAL NAS COHUN TDADES PRÚXINAS A ESTAÇÃO ECOLÚG l CA DE 
~1ARACÁ-AI'. 

PROCESSO N9 00 1347/84 . 

Aos vinte e nove (29) d ias do mês de outubro do ano de 
hum mil novecentos e oitenta c quatro ( 1984), a Secretaria 
EspeciaL do Ncio Ambiente , Órgão au t õnomo do ~tinistér i.o do 
Inter i or , dor avante denominada SE~IA, CGC N9 00394486/0006- 02 
com sede e foro na ci dade de Brasí lia, Distr ito Federa l, nes 
te ato rep resentada pelo seu titular , DR. PAULO NOGUElRA- NE::
TO, nos te rmos da l ínea "c" do artigo 59, do Decreto n9 73.030 
de 30 de outubro de 1973 c o Gove rno do Territór io Federal do 
Amapá , respaldado no iLcm XVII do art i go 18 do Decreto - Le i 
n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 , neste a t o rcprcscniado pc
lo seu Governador, Comandante ANN IBAL BARCELLOS, com inte rve 
niência da Secreta ria de Educação e Cultura - SEEC, represei 
t ada por seu titular, professor FRANC ISCO DE ASSIS GURGEL rlE 
DEIROS, doravante denom inado simplesmente Governo , responsã=
ve l pela execução do projeto , rcso l~cm celebrar o presente 
Convênio , mediant e as cláusulas c condições seguint es : 

CLÁUSULA. PRIHE I. RA - DO OBJETO - Constitui objeto do pre 
sente Convênio o desenvo lviment o de atividades de Educação 
Amb i ental junto as populações próximas a Es t ação Ecológi ca de 
r!aracá , localizada no Território Federal do Amapá , conforme 
projeto que integra este ins t rumento , independentemente de 
sua transcrição . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇ0ES DAS PARTES 

Obriga-se a SE~IA: 

a ) pres tar assessoramento técn i co ã SEPEC , necessár io ã 
execução da s açÕes previstas no projeto ; 

b) acompanhar e avaliar as atividades desenvolv idas; 

c) repassar a SEEC/GOVEfu~O os recursos f inance i ros at r i 
bu i dos ao presente Convênio . 

Obr i ga- se SEEC/GOVERNO: 

a) executar e coordenar as açoes previstas no proje t o ; 

b) coordena r a part i cipação das dive r sas 
envolvidas no projeto; 

institu i çÕes 

c) colocar a disposiç~o o pessoal tjcnico e admini s tra
tivo necessár io ao desenvolvimento das ações previstas ; 

d) encaminhar à SEHA. , trimestralmente, re latórios cvi -
denciando o resul t ado dos traba l hos realizados ; e 

c) assegurar que sejam col ocados a disposição da SENA 
t odas as informações necessárias ao acompanhamento físico- fi 
nanceiro das at i vi dades desenvolv idas . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS - Os recur 
sos financeiros atribuídos ao present e Convênio , no va l or global 
de Cr$ 5. 000.000,00 (cinco milhÕes de c ruzeiros) , que corre rão ã 
conta da Programação do POLAriAZONIA/84- "2805 . 0740. 18033091 " , 
aprovado pela Por tar i a N9 100, de 03 .07 .84, at ravj s do Convê 
nw SE~IA/SUDM! n9 224/84 , de 19/06/84, No t a deCompromissoN9 
004 de 13 .08 . 84 . 

CLJtUSULA QUARTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS - a libera
çao dos recursos finance iros proceder-se-á conforme a indica 
çao a seguir : 

a) Cr$ 3.000 . 000,00 (t rês milhÕes de cruzeiros) median
te a liberação dos recu r sos financeiros do POLA.l1AZ0NIA. ã sn:A. .. 

b) Cr $ 2 . 000 .000,00 (dois milhÕes de cruzei ros) após o 
encaminhamento e aprovação , por parte da SE~IA , do 19 (primei 
ro) r elatório trimest ral mencionado na Cláu su la segunda,item 
I I , a l í nea "d". 

PARÁGRAFO DNICO - Os recursos financeiros repassados por 
força do presente instrumento, deverão se r depositados na con 
ta n9 11813/3, Agência do Banco do Brasil S.A, Amazonas sin9 
Hacapá, cuja movimentação ficará sob a competência exclusiva 
na SEEC/GOVERNO. 

l.LÁUSULA QUINTA DOS PROCEDIHENTOS CONTÁBEIS E ADHINIS 
TRATIVOS - Obriga- se a SEEC/GOVERNO a encaminhar a SENA, ao 

t é rm ino do Proj eto, o Processo de Pres tação de Con tas dos Re 
cur sos Rec~bidos , e laborado pelo Úrgão de Contabilidade Ana= 
Lítica, cuj o Chefe , j un t amente com o dirigente da ent i dade , 
o assinará r espondendo pela va racidade das informações a li 
contidas , compos t o das segui ntes peças : 

a) ofíci o de encaminhamento da Prestação de Contas; 

b) balancete financei ro ; 

c) relações dos document os que comprovem a aplicaçãodas 
despesas de capital, em ordem cronológica , número do documen 
to, data do pagamento , número do cheque, nome do favor ec i do
c valor da fatura ou nota fisca l; 

d) parecer do Setor Contábil ou simil ar , quan t o a iden 
tidade da documentação apresentada . 

CLÁUSULA SEXTA. - DA DOCUHENTA.ÇÃO COHPROBATÚRIA. DAS DES
PESAS - a documentação comprobatciria das despesas realizadas 
deve rá se r identificada com o número do Convênio e ficará ar 
quivada em ·pastas própr ias no Órgão de Contabi lidade Analí-=:
tica da SEEC/GOVERNO ã dispos i ção dcs Úrgãos de Contr ole in
t erno c externo do Ninis t irio do Planejament o c Tr ibunal de 
Contas da União , respectivamente . 

CLÁUSULA SJ!TLHA - DO ADITANENTO - O presente Convêni o 
poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo , desde que acor 
dada ta l i ntenção pelas partes , 30 dias antes do t irmino d; 
vigência do presente instrumento. 

CLÁUSULA OITAVA. - DA RESCISÃO - Cons titui r escisão do 
presen t e Conv~nio : 

a) o não cumprimento de qualque r uma da s obr i gaçÕes as 
sumidas neste Convên i o , sem j usta causa ; 

b) aplicação indevida, i rregula r ou inadequada dos r e -
cursos; 

c) superveniência de nor ma l ega l que torne mat erial ou 
formalmente inexcquível ; 

d) fortuidade ou fo r ça ma ior comprovada . 

PARÁGRAFO ONICO - A. par te que tiver ciência do não cum
primento de qualque r uma das Cláusulas deste Convênio deverá 
notificar a parte inadimplent e para que , no prazo de 60 (ses 
senta) dias , cumpra ta l obrigação . Venc ido o prazo, sem qu; 
haj a adimplemento da cláusula, a pa r t e prejudicada , indepen
dentemente de i nt erpelação j udicial ou extra-j udici al, efeti 
vará ã denúnc ia do presente Convênio e consequentemente a res 
cisão . 

CLÁUSULA. NONA. - DO PRAZO DE VIG~NCIA - O presente Convê 
nio entra em vigor na data de sua ass inatura com o prazo d; 
vi gência de um ano . 

CL1tUSULA DJ!CINA - DA PUBLICAÇÃO - O presente Convênio se 
rã publicado de acordo com o Decreto n9 78 . 382 , de 08 de se:
tembro de 1976 . 

CLÁUSULA. DJ!CI~IA PRI~lliiRA - DO FORO - Fica el e ito o fo
ro de Brasí lia , Distrito Federal, para dirimir quaisquer dú
vidas que porventura nao possam ser solucionadas administra
tivament e . 

E, po r estarem de acordo com as Cláusulas e condições 
aqu i estipuladas, firmam as partes e o presente Convênio em 
05 (c inco ) vias de i gual teor e forma , perante as t es t emu 
nhas abaixo . 

Brasília, 29 de outubro de 1984 . 

PAULO NOGUEIRA NETO 
Secre t ário do Heio Ambien t e 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador do Terri tório 

Fede ral do Amapá 

FRANCISCO DE ASSI S GURGEL ~lliDEIROS 
Secretário de Educação e Cul t ura 

TESTENUN11AS: llegí veis 

CONVÊNIO A SER CELEBRADO ENTRE O HINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
E O GOVERNO DO TERRITÚRIO DO Ar!APÁ . 

O Ni nistirio da Justiça, com sede em Brasília-DF, dora 
vante denominado NINISTÉRIO , representado pelo Hinistro di 
Justiça c o Governo do Território do Amapá, doravante deno
minado TERRITÚRIO, representado pe lo Governador ce lebram en 
trc si o presente convênio que se estabelece nos termos do 
artigo 13, ~ 39, da Constituição da República Federativa do 
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Brasil , com a redação dada pela Emenda Constitucional n9 01, 
de 17 de outubro de 1.969 e artigo 79 da Lei 6368, de 21 de 
outub ro de 1.976, observadas as disposiç6es das cláusulas 
que se seguem : 

CLÁUSULA PRUIEIRA 

Pelo presente convênio f i ca es tabelecida a cooperação 
do TERRITÓRIO na execução , em todo seu território, dos ser
viços de pre'venção e r ep r essão aos crimes de tráfico ilíci
to e uso indevido de subs tãncias entorpecentes ou que deter 
minem dependência física ou psíquica, ressalvados o tráfego 
internacional e as infraç6es cuja ptática tenha repercussão 
interestadual e exija repressão uniforme , que na f orma do 
Decreto n9 73.332, de 19 de dezembro de 1. 973 e do disposto 
na alínea "b"; do item VIII, do artigo 89, da Constituição 
da República Federativa do Brasil , com a redação dada pela 
Emenda Constituic ional n9 Oi , de 17 de outubro de 1 .969, in 
cumbe ao HINISTÊRIO, por intermédio do DEPARTAMENTO DE POLT 
CIA FEDERAL. 

CLÁUSULA SEGUNDA : 

Em decorrência do dÍsposto na cláusula primeira, o TER 
RITÓRIO se obriga a execu tar, em cooperação com o MINISTÊ -
RIO, através do DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, os segui~ 
t e s serviços : 

a) apurar os cr 1mes de tráfico ilícito e uso indevido 
de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência 
física ou psiquica_ou de matérias primas ou plantas desti~a 
das a sua preparaçao: 

b) apurar os desvios, furtos ou roubos de substãncias 
entorpecentes ou de drogas afins, que provoquem dependência 
física ou psíquica , assim classificadas em documento pró
prio pela Divisão Nacional de Vigilância Sanitária de Dro
oas Medicamentos, Insumos farmacêuticos, Produtos diatéti
~os ' e correla tos (DIMED) do Ministério da Saúde , ressalvados 
os que ocorram em transportes internacionais ,interestaduais 
e em labora tór ios produtores ou distribuidores , cuja apur~ 
çao fica rá a cargo do DEPARTANENTO DE POLÍCIA FEDERAL; 

c) proceder diligências no sentido de preveni r e repri 
mir infrações , bem como os trabalhos ele Policia Judiciária-;
cuja apuraçio seja de sua compet~ncia; 

d) destruição das planta s, nativas ou cu ltivadas , a que 
se refere o art igo 29 da Lei n9 6368 , de 21 de outubro de 
1.976 , cumpr indo o disposto no§ 29 do artigo 40 , do mesmo 
diploma legal; 

e) organizar cadas t ro central izado ele indivíduos sus
peitos ou indiciados pela prát i ca de crimes referidos nas 
letras "a" e "b" desta cláusula; 

f) observar o cumprimento de diretrizes da Divisão de 
Repressão a Entorpecentes do DEPARTA!-!ENTO DE POLÍCIA f'EDE
RAL , face aos planos e programas elo Gove rno da União de com 
bate ao trif i co c uso de drogas; 

g) trocar informações com as demais autoridades poli
ciais do Pa ís, com Órgãos de informações através dos canais 
competentes e com Órgãos administrativos federais e esta
duais, responsáveis pe la prevenção e repressão ao _ tráfico 
ilíc ito e uso indevido de drogas e pela fiscalizaçao e con
t role do emprego e do uso clíni co regular de tais substân -
cias ; 

h) manter cadastro atualizado das empresas i ndust riais 
que produzem ou manipulem substâncias entorpecentes ou que 
determinem dependência física ou psÍquica, bem como de labo 
ratôrios, drogarias atacadistas , depósitos de drogas e far~ 
mâcias que operem na área elo TERRITÓRIO , com respectivo en
dereços; 

i) corresponder-se com a Divisão de Repressão a Entor
pecentes do DEPARTAI-!ENTO DE POLÍCIA FEDERAL e com o Órgão 
regional daque la Divisão , no TERRITÓRIO, a e les transmitin
do e deles recebendo informaçÕes e dados que se fizerem ne 
cessei r i os à maior efic iene i a de cada um, no desempenho de 
suas atribuiçÕes . 

CLÁUSULA TERCEI RA: 

Em consequ~ncia das atribuiçÕes enumeradas na cláusula 
anterior o TERRITÓRIO se compromete a fornecer ao DEl'ARTA -
r!ENTO DE POLÍCIA FEDERAL: 

a) dados informativos, em duas vias , sobre casos reg~s 
trados de tráfico ilícito ou apreensão de substâncias en-

torpecentes ou que determinem dependência fís i ca ou psíqui
ca, conforme o formulário DRE-1 e mapa estatístico mensal, 
anexo; 

b) t ermo circunstanciado de destruição de plantas refe 
r idas no artigo 29 da Lei n9 6368, de 21 de outubro de 1. 97&, 

c) informações ~obre pessoas suspeitas e ou indiciadas 
pela prática de tráfico .ou de uso indevido de drogas ,bem co 
mo dos locais de incidência dessas atividades; 

d) informações sobre as empresas industriais ou comer 
ciais que produzam, manipulem ou pratiquem qualquer ato da 
comércio ou de dist ribuição ele substâncias ent orpecentes ou 
que determi nem dependência física ou psíquica, na á rea de 
sua circunscrição . 

CLÁUSULA QUARTA : 

A execução dos encargos enumerados na cláusula segunda 
ef etuar- se-á de conformidade com as Leis, regulamentos, por 
tarias , decisões ou quaisquer atos emanados ele au toridade 
fede ral competente , podendo o TERRITÓRIO disciplinar, por 
lei ou por qualquer ato administrativo, os processos de exe 
cução desses encargos. 

CLiÍ.USULA QUINTA : 

A cooperação do TERRITÓRIO prevista na cláusula primei 
ra deste convênio não exclui a competência do DEPARTAI-!ENTO 
DE POLiCIA FEDERAL para a execução dos mesmos serviços.Oco~ 
rendo conflito de competência, a do DEPARTAl1ENTO exclui a do 
TERRITÓRIO. 

CLÁUSULA SEXTA : 

As partes convenentes trabalharão em perfeito entrosa
mento e prestar-se-ão auxilio reciproco, sempre que solici
tado, inclusive a realização de exames t oxicológicos e de 
mais perícias indispensáveis ao esclarecimento dos fatos pe~ 

tinentes . 

CLAUSULA SÊTIHA: 

Para perfeita execução das atividades deste convênio,o 
NINISTÊRIO, através do DEPARTA!-!ENTO DE POLÍCIA FEDERAL, se 
obr iga a fornecer ao TERRITÓRIO toda a legislação e normas 
que regulam e orientam a execução dos encargo s r elac ionados 
com a matér ia, bem como os formulários mode l o DRE-1 e mapa 
esta t ístico ~ensal. 

CLÁUSULA OITAVA : 

Ao TERRITÓRIO c abe a instalação dos ó r gãos encarrega -
dos da execução do presente convênio, bem como o Õnus de sua 
integral manutenção e fornecimento elo material necessário ao 
funcionamento. 

CLÁUSULA NONA: 

O Ór gão do TERRITÓRIO encaminhará ao DEPARTAMENTO DE: PO 
L1CIA FEDERAL, até o dia 10 do mês subsequente, o formulá ~ 
rio e o mapa de que trata a l etr a "a" da cláusula terceira . 

CLÁUSULA DÊCIHA: 

O ~!INISTÊRIO , a través do DEPARTAHÉNTO DE POL1CIA FEDE
RAL , possibi~itará aos funcionários do TERRITÓRIO , incumbi
do da execuçao dos serviços de repressão ao tráfico ilícito 
e uso indevido de substância entorpecentes ou que determi -
nem depend~ncia física ou psÍquica, sempre que necessário,a 
frequência a cursos de aperfeiçoamento, a serem r ealizados 
pela Academia Nacional de Polícia . 

CLÁUSULA DÊCH!A PRH1EIRA : 

As a lterações no presente convênio serão fe itas median 
te acordo entre as parte s e através de termos aditivos. 

CLÁUSULA DÊCU!A SEGUNDA : 

O convênio ora es t abe l ecido terá a vigência por prazo 
indeterminado, podendo ser denunciado a qualquer epoca, me
diante comunicação escr ita ele uma das partes com antecedên
C1a mínima ele 90 (noventa) dias . 

CLAUSULA DÉCU1A TERCEIRA : 

Em caso de den~ncia do convênio, o TERRITÓRIO se obri
ga a entregar ao DEPARTAHENTO DE POLÍCIA FEDERAL , indepen -
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cientemente da obr i gaç5o assumi da na cljusu l a Lcrccira, todo 
o acervo relat i vo a informaç5o e cadastramento sobre as ati 
vidadcs pe r tinentes . 

CLÁUSULA DI~CU!A QUARTA : 

Este convinio entrar~ em vigor na data de sua publica
çao no uijrio Oficial da Uniio . 

Por estarem de pleno acordo, assinam os conVL'Ih' lltL·S o 
presente em 04 (quatro) vias de igua l teor, para um só fei 
to . 

Bras í lia- DF, 

IBRAHIN ABI- ACKEL 
Ninistro da Justiça 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador do Território do Ama pá 

NI - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A!-!APÁ 

SUPERINTENDgNCIA DF. NAVEGAÇÃO DO ~!APÁ 

COHISSÃO DE LICITAÇÃO DE COHPRAS DE HATERlAIS E SERVIÇOS 

EDITAL DE Tür!ADA DE PREÇOS N9 O 13/84-CL 

A V 1 S O 

O Presidente da Comissão de Licitação de Compras de Ha 
t e r iais c Servi ços da Superintcndincia de Navegação do Ama
pá - SENAVA, faz p~blico c comunica aos in te ressados que 
acha-se abe rta a Licitação a nível de Tomada de Preços nc.> 
013/84- CL , para aquisiç5o de Gincros Alimentícios, Frutas e 
Legumes . 

A Licitação será real i zada às 09 :00 horas do dia 29 . 11. 
84 , na sala de Lic i taç5o desta Superintendincia sito à Av : 
Amazonas nc.> 20 . 

O Edital comple to c demais esclarecimentos poderão ser 
obtidos no 01 andar, sala n9 01 , no endereço acima menciona 
do , nas horas normais de expediente . 

Nacapá-Ap, 13 de Novembro de 1984. 

ALBERTINO llRITO DE AU!EIIJA 
Presidente da CL 

CARTÓRIO DE REGISTROS POBLICOS 

PROCLAHAS DE CASA}!ENTO 

O Oficial do Registro Civil da Comarca de Hacapá , Ter 
ritório Federal do Amapá, Rep~blica Federativa do Brasil 

faz saber. que pretendem se casar : EDSON DI~ J ESUS ARDAS SE Pl 
NIIEIRO com ELIANA CUULARÃES NrRA . 

Ele j filho de Naria Cantuaria Ardasse Pinheiro . 

Ela é filh3 de Raimundo de Almeida Nira e de 
Gu im.:triies H ira . 

Ariadne 

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

XO: 

Hacapá , 14 de Novemb ro de 1984 . 

DIRCE SENA DE AL~!EIDA 
Escrevente Juramentada 

em Exerc í cio 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DOS TERRITÚRIOS 

TERRITÚRIO FEDERAL DO AHAPÁ 

JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ~lACAPÂ 

EDITAL DE CITAÇÃO , CON PRAZO .Oi~ 15 DIAS,NA FO~lA ABAI-

O DOUTOR DÕGLAS EVANGELISTA RAMOS , MN. JUIZ DE DIREITO 
DA VARA CRU!INAL DA Cm1ARCA DE ~1ACAPÁ , TERRITÓRIO FEDERAL 
DO ANAPÁ, NA FOR}IA DA LEI , ETC ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo 
de 15 dias virem, ou dele t ive rem conhecimento , que neste 
Juízo corre seus trânsmites um processo em que é acusado 
~!ANOEL ANDRADE GALENO, bras i leiro , paraense , solteiro , es t u 
dante, filho de Raimundo Marques Galeno e de Sara Andrade Ga 
leno, residente à rua El iezer Levy , 2. 2551 como incurso n; 
arte.> 147 do CPB. 

E, como tenha o Oficial de Just i ça deste Juízo certifi 
cado nã? o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possi 
vel cita-lo pessoalmente , ci t a-o pelo presente a comparecer 
n7ste Juízo , no edifício do forum desta Comarca, sito à Ave 
ntda Amzonas , nc.> 26 , esquina com a Rua Cel . Coriol ano Jucá~ 
nesta c i dade, no dia 13- DEZENBR0- 84, às 14 :00 horas , a fim 
de ser interrogado , promover sua defesa e ser notifi,.,ado dos 
ulteriores te r mos do processo , a que deverá comparecer , sob 
pena de revelia . Para conheciment o de t odos é passado o pre 
sente Edital , cuja 2a . via ficará af ixada no lugar de cost~ 
me . Dado e passado nesta cidade , aos oito dias do mis de No 
vembro de mi l novecentos e oitenta e quatro . Eu, Manoe l Ja= 
nuário da Silva , Diretor. de Secretaria da Vara Criminal , sub~ 
crevo . 

D0GLAS EVANGELISTA RANOS 
Juiz de Direito 

SINDICATO DOS CONDUTORES DE VE!CULOS RODOVIÁRIOS UO T. F. DO A!-1APÁ 

COD 

11 

12 

14 

RECEITA 

C O N T A s 

RENDA TRIBUTÁRIA 

RENDA SOCIAL 

RENDA EXTRAORDINÁRIA 

TOTAL DI\ RECEITA 

~IOBILIZAÇÃO DE CAPITAL 

TOTAL GERAL 

\~ALTER Gm!ES COELHO 
Presidente 

CPF - 048947153 - 87 

RESU~10 DA PREVISÃO ORÇAHENTÁRIA 

V A L O R 

9 . 600 . 000 

13.400 .000 

10.920.000 

33.920.000 

33.920.000 

EXERC!CIO DE 19e5 

COD 

21 

22 

23 

24 

D E s p E S A 

C O N T A S 

ADHINISTRJI.ÇÃO 

CONTRIBUIÇÕES REGULfu'ffiNTARES 

ASSIST~NCIA SOCIAL 

OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS 

TOTAL DO CUSTEIO 

APLICAÇÃO DE CAPITAL 

TOTAL GERAL 

~lacapá, 29 de outubro de 1984. 

JOSI! ERNESTO ~10REIRA 
Tesoureiro 

CPF - 089610502 - 20 

OBS: APROVADO EN ASSENBLI!IA GERAL REALIZADA NO DIA 24/06/84 

V A L O R 

17.950.000 

3.840 . 000 

/ .UOO.OOO 

2 . 000.000 

30 . 790 .000 

3. 130 .000 

33 . 920 .000 

ORLANDO SILVA BRANDÃO 
Tec . em Contabilidade 
CRC - PA - 3139 
CPF - 038823622 - 87 


	

