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MINIST~RIO DO INTERIOR 

Territór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) NQ 103 1 de !9 de novembro de 1984 

O Gove rnador do Terri t ór io Federa l do Amapá,usando das 
atribuiçÕes que l he sao conferidas pe lo artigo !8, Ítem li , 
do Decr e to-Le i nQ 411, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85.177, de 19 de se tembro 
de 1980, e Ofíc io n9 0804 /84- SEFIN , 

RESOLVE: 

Ar t . 19 - Nomear JOSt BENEDITO DA SILVA HALCHER, ocu
pante do cargo de Agente Admi nistrativo , Código SA- 70 1.C , 
Classe "C" Referência NM-28 , do Quadro Pe rmanente do Gover 
no deste Terr i tó r io, l otado na Secretaria de Finança s - SEFIN-;
para Exe rcer o Cargo em Comissão , de Coordenador da Coorde
nador i a Setor ial de Planejamento , Código DAS- 10 1. 1, da Se
cretar ia de Finança s-SEFl N, a contar da presente data . 

Ar t. ~9 - Revogam-se as disposiçÕes em contrá rio . 

Pal áci o do Setent ri.ão, em ~1acapá, 19 dC' novembro de 1984, 
979 da RcpLÍb lica c 4~<:' da Cr iação do Terr i tó r io Federal do 
Amapá . 

ANN18AL BARCELLOS 
Governador 

MINlSTtR LO DO LNIER lOR 

Ter r itór io Federal do Amap:i 

DECRETO (P) N9 0 1036 de 21 de novembro de 1984 

o Governador do Territór i o Federal do Amapá, usando das 
nLr ibu iç~es que Lhe sio conferidas pe lo artigo 18 , Ít em Il, 
uo Dl'érc to- Lci. ·n9 411, de 08 de jane i ro de 1969 , c t endo em 
v i s t n o que cons ta do Processo n9 28760 . 00 11 23/84-GAR l , 

RESOLVE: 

Art. 19 - l'a?.e r reve r t er a repart ição de or igem o ser-

Secretário de Educação e Cultura 
Prof . FRANCISCO DE ASSIS GURCEL MEDEI ROS 

Sec retário de Agr i cul t ura 
Dr . LUIZ I RAÇO GUINARÃES COLARES 

Secre t ário de Segurança PÚbl i ca 
Dr. AIRTON JOS~ DE ARA0JO AGUIAR 

Secretár io de Saúde 
Dr . J OÃO BOSCO PAPAL~O PAES 

vi.dor JOSt. BENEDITO DA SILVA NALCHER , ocupante do cargo de 
Agente Admi ni s t ra tivo , Código SA-701, Clas se "C" , Referên 
c ia NH-28, do Quadro Pe rmanente do Governo deste Território! 
l o tado na Secretaria de Finanças-SEFIN, que encontr ava-se a 
disposição do Gabine t e do Gover nador-GARI , com exercício na 
Representação do Governo do Ter ritório Federal do Amapá , em 
Be lém- PA. 

Art. 29 - Revogam-se as d i s posiç~es em contrár i o. 

Pa lácio do Se t ent r i.ão, em Hacapá , 21 de novembro de 1984, 
979 da RepÚbl ica e 429 da Cr iação do Territór i o Federal do 
Amapá . 

ANN I BAL BARCELLOS 
Governador 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Fede ral do Amapá 

DECRETO (P) N9 01037 de 21 de novembr o de 1984 

O Gove rnado r do Território Feder a l do Amapá , usando das 
a tr ibui çÕes que lhe são confer idas pe l o art igo 18, i tem 11 , 
do Decr eto- Lei. n9 411, de 08 de j aneiro de 1969 , e t endo em 
vista o que consta do Processo n9 28840.0093 16/84- SEEC , 

RESOLVE: 

ArL . 19 - Conceder a NOEHA DE ANDRA.DE PONTES , ocupante 
do cargo de Professo r de Ens i no de 29 Grau, Código M-60 1 , 
Cl<Jssc "C" , Referência 1, (Cadastro n9 011 18), do Quadro Pe.::_ 
ma nent e do Governo des te Território, lotada na Secretar ia de 
Educação e Cu l tura-SEEC, seis (06) meses de Licença Espe -
cial , contados no período de 03 de dezembro a 02 dejunhode 
1985 , nos termos do ar tigo 11 6, da Lei n9 1711 , de 28 de ou 
tubro de 1952, regu lamentado pe l o Decreto n9 38.204 , de O) 
de novembro de 1955 , em vi r tude .do referido serv i dor have r 
comp l e tado um (OI) decênio de e f etivo exerc í c io, compreendido 
no período de 09 de novembro de 1973 a 08 de janeiro de 
1984. 

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

PaLácio do Setentrião,em Macapá , 21 de novembro de 1984, 
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979 da República e 429 da Cr iação do Território Federal do 
Amapá. 

ANN I BAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (i>) N9 01038 de 21 de novembro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiç~es que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem li, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28840 .009381/84-SEEC, 

RESOLVE : 

Ar t. 19 - Conceder a C1CERO RIBEIRO DE FREYTÂS, ocupan 
te do ca rgo de Professor de Ensino de 29 Grau , Código ~1-601, 
Classe "C", Referência 1, (Cadastro n9 01624 ), do Quadro 
Permanente do Gove rno deste Território, l otado na Secreta -
ria de Educação e Cultura-SEEC, seis (06) meses de Licença 
Espec i al, contados no período dé 19 de novemlnoa 18de maio 
de 1985 , nos termos do artigo I 16, da Lei n9 1711, de 28 de 
outubro de 1952 , regulamentado pelo Dec r et o n9 38 . 204 , de 03 
de novembro de 1955, em virtude do referido servidor have r 
completado um (01) decêni o de efetivo exercício, compreendido 
no pecioao d~ 07 de j aneiro de 1966 a 07 de agosto de 1976. 

Art. 29 - Revogam-se as disposiç6es em contrár io . 

Pal ácio do Se t ent rião ,em Hacapá,21 de novembro de 1984 , 
979 da República e 429 da Criação do Territór i o Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Têrri tório Federal do Ama pá 

DECRETO (P) N9 0 1039 de 21 de novembro de 1984 

O Governador do Terr itório Federal do Amapá, usando das 
atribuiç6es que l he são conferidas pelo artigo 18, item Il, 
do Decre t o-Lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969, c tendo em 
vista o que consta do Proces so n9 28840.009377/84 - SEEC, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Conceder a FRANCISCO DOS ANJOS CORRrA, ocu -
pante do ca r go de Agente de Atividades Agropecuá r ias, Código 
NM- 80 1.D, Cl asse "D", ReferênciaN11-24, (Cadastro n9 00793 ), 
do Quadro Permanente do Governo deste Ter r itório, lotado na 
Secretaria de Educação e Cu l tu ra- SEEC , seis (06) meses de 
Licença Especia l, cont ados no período de 20 de novembro a 
19 de maio de 1985 , nos termos do art i go 116, da Le i n9 1711 

de 28 de out ub ro de 1952 , regulamentado pelo Decre t o n9 

38 . 204 de 03 de novembro de 1955, em vir tude do r eferido ser
vidor haver comple tado um (0 1) decênio de efe tivo exerc í cio , 
compreendido no período de 02 de f eve r e iro de 1965 a 22 de 
feverei ro de 1975. 

Art . 29 - Revogam- se as d i sposições em contrário . 

Pa l ác io do Setentrião,em Nacapá,2 1 de novemb ro de 1984, 
979 da República e ·429 da Criação do Te rri tór i o Federa l do 
Amapá . 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

TERRITÚRIO FEDERAL DO AHAPÁ 

PREFEITURA HUN ICIPAL DE ~1ACAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 70/84-PH~I. 

O Prefeito Nunicipal de Nacapá, usando das atr i buiçÕes 
que lhe são confe ridas por l ei; e 

CONSIDERANDO os est udos e lev>ntamentos rea l izados pela 
Comissão instituída pela Po r taria n9 I 1 1 /84-P~~. de 25 de 
maio de 1982 ; 

CONSIDERANDO os preços estabe l ecidos para os combus tí -
veis e de rivados do petróleo ; 

CONSIDERANDO, finalment e , que compe te à Prefei tura a fi 
xação e reajustamento de tarifas taximétricas, conforme Re:
so l~ção nQ 72/78- CIP . 

DECRETA: 

Ar t. 19- Ficam reajustadas as tarifas taximét r icas pa
ra a cidade de '~capá e o Dist rito de Santana . 

§ 19 - O percentua l t e rá como base os va lores especifi
cados : 

§ 29 

- Bandeiradas .... . .................... .... . 
- Km Bande irada l . . .................... .. . 
- Km Bandei rada li. ... .................... . 
- Hora Parada ............................ . 

Os novos valores ser3o os seguintes: 

50% 
50% 
397. 
50% 

- Bandeira .......... Cr$ I . 500 (hum mi l e quinhc_12_ 

- Km Bandeira 

- Km Bandeira 

tos 
I ..... Cr$ 

tos 
I! .... Cr$ 

tos 

cruzeiros) ; 
1. ! 00 (hum mi l e duzen 
c ruzeiros) ; 
1. 300 (hum mil c t r ezen 
cruzeiros); 

- Hora Pa,a ... ...... Cr$ 10 . 860 (dez mi l , oitocen
tos e sessenta c ruzeiros) . 

Art . ~9 - Os tax ímetros que estão afe r i dos com a ta rifa 
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in i c ia l de Cr$ 1. 000 (hum mil cruzeiros), usario t abela es
pec í fica que terá validade até o pr Óx[mo reajustamento . 

Art . 39 - Permit i r o uso das t abe l as de reajuste para os 
serviços de veículos de alugue l a taxímetro da c idade de Ma
capá e o Di st r ito de Santana . 

Art. 49 - Este Decreto entrará em vigor a partir do di a 
13 de novembro de 1984 , revogadas as disposições em contrá
rio . 

CUMPRA-SE, REGISTRE- SE E PUBLIQUE-SE. 

Palácio 31 de Morço, 13 de novembro de 1984. 

MURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito ~unicipal de ~acapá 

BERTO PENA VALES 
Diretor do D. S.P. 

>11 - GOVERNO DO AHAPÁ 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

DEPARTAHENTO DE ADHINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

PORTARI A 

(N) ~9 018/84 - DAT/SEFIN 

O Secret j rio de Finanças do Governo do Terr itório Fede
r a l do Amapá, no uso de s uas a t r i buiçÕes e , 

CONSIDERANDO o Convênio ce l ebrado entre a Secretaria da 
Receita Federal e o Governo do Território Federal do Amapá , 
tendo como objet i vo a execução de um Programa de Cooperação 
Técnico-Fiscal , relativamente ao Imposto sobre Operações Re 
la· · .s i Circulação de Mercadorias , ao Imposto Onico sobr~ 
Minerais e ao Imposto de Transmi ssio sobre Bens I móveis ; 

CONSIDERANDO o disposto no § 29 do Art. 85, combinado 
com o Art . 549 do Regulamento do IC>1 do Distri to Federal , 
aprovado pelo Decreto n9 3 . 992 de 13 . 12 . 77 , aplicáve l aos 
Territórios Federa i s por determinação do Decreto n9 85 . 367 
de 1 7 . 11 . 80; 

CONSIDERANDO a necessidade de r edução dos custos com a 
manutenção do atual cadastro de contribuinte do Imposto so
bre OperaçÕes Relativas à Circulação de Mercadorias , manti
do por esta Sec retaria . 

CONSIDERANDO a necessidade de dotar a Secre ta r ia de Fi 
nanças de um sistema simpl if icado de inscrição no Cadastro 
do Imposto sobre Operações Relativas i Circulaçio de Merca 
dorias de constr[bu intes des te imposto com diminuto porte . 

RESOLVE : 

I - Rct[ fica r o texto da Portaria n9 0 15/84 - DAT/SEFIN 
de ~ 5 . 10. 84, pub licada no D[ár[o Ofic i al do Território do 
runapá , cujo teor passará a ser o constante dos Í tens aba[xo; 

I 
1 - Institu ir o Cadastro Simpli ficado de Contribuintes 

do 1G1 no Territór io Federal do Amapá , Cadastro este, 'JUe 
se ra auxiliar e vinculado ao Cadastro de Contribuintes do 
lCH . 

~ - A inscriçio no Cadastro de que trata o Ítem ~nte
rior ficará condicionada a observância dos seguintes requi 
s[tos : 

a) Que o contr i buinte não efe tue aqu i sição de mercado 
rias fora do Terri tóri o Feder a l do Amapá ; 

b) Que o valor médio de suas compras mensais não ultra
passe a 15 (quinze) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Na -
c ional; 

c) Que o cont r ibuinte nao possua mais de um es tabeleci
mento ; 

d) Que o desempenho das atividades do 
nao agregue trabalho assalariado . 

estabelecimento 

3 - A documentação necessária, exigido para a inscri ção 
no Cadastro Simplificado se rá : 

a) Fotocópia da Ca r teira de Identidade; 

b) Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) . 

4 - A data do vencimento do imposto dev i do pelos' cont ri 
buintes enquad rados no Cadas tro Simplif icado ocorrerá . aos 
OS (cinco) dias do mês subsequente ao da ocorrência do fa to 
gerador e se rá r ecolhido at r avés do Documento de Arrecada -
ção (DAR), mo de lo 1 (hum) . 

5 - A presente Po r tar i a entrará em vi gor a partir de 
sua pub l icação no Diár io Ofic ial do Terri tór io do Amapá . Re 
vogam-se as disposiçÕes em cont r ário . 

Gabinete do Secret·ário de Finanças em Hacapá (AP) , 
de novembro de 1984 . 

RUBENS ANTÔNIO /\LBUQUERQUE 
Secretário de Finanças 

TERRITÓRIO FEDERAL DO A}~Á 

SECRETARIA OE AGRICULTURA 
COmSSi\o ESPECIAL DISCRIHINATÓRIA DE TERRAS DEVOLUTAS 

GLEBA l UlA FLUVIAL DO CURUÁ/ AP /01 /84 

EDITAL cm1 PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 

21 

A COmSSÃO ESPECIAL DISCRUlANATÓRIA DE TERRAS DEVOLUTAS 
DO TERRITÓRIO FEDERAL DO Al1APÁ , criada pelo Decreto (P) n9 
1.11 2 , do Governador do Território Federal do runapá , da t ada 
de 12 de novembro de 1984 , publicado no Diár i o Oficial do 
Te rr itór i o , as fls 01 e 02 edição 4 . 304 com sede e juri sdi
ção de competência na dita Ilha Fluvial do Curuá , com 35 .000 
ha . e demais integrantes do Arquipélago denominado "Bail i -
·que" no ~1unicípio de Hacapá, com arrimo nas disposições cons 
t antes do ar tigo 18, Itens II e XVII, do Decreto Lei n9 41 Ç 
de 08 de janeio de 1969 e , considerando o dispos to no arti
go 59 da Constituição Federal, consoante a Emenda Constitu
cional n9 16, de 27 de Novembro de 1980 e , tendo em vista o 
preceituado no art9 27 , da Lei 6. 383 , de 07 de Dezembro de 
1976, art igo 59, Parágrafo On i co do Decr eto (E) n9 026, de 
23 de Setembro de 1983 , Decr e t o (E) n9 024 , de 17 de Agosto 
de 1984 e outros dispositivos legais vigentes, inclus ive no 
que se refere a Lei n9 4947 , de 06 de Abril de 1966, Decre
to-Lei I 164, de 19 de Ab r il de 1971 e a lteraçÕes posterio 
res , e t udo o mais que relac ionar ao des linde das terras pÚ 
blicas das particulares no que concerne aos domínios terr i= 
toria is , visando a preservação da Paz Soc ial re i nantes , bem 
como a regular i zação e destinação dos devolutas apurados e 
vagos, através do presente Edita l de Chamamento a I nstância 

CONVOCA as pessoas a seguir re laci onadas e seus respec
tivos co~j~ges se casados forem, para quer na condição de 
proprie tar1os, posseiros, meeiros, arrendatár ios , parcelei 
ros, confrontantes , demendan tes , confinant es e out ros ma i s 
quantos não incertos e sabidos se j ulga rem com direito a 
qualquer porção em discr ime, incidentes nas áreas pertencen 
tes ao legít imo domínio e pr opr iedade do Território Federal. 
do Amapà, na forma dos diplomas legai s vigentes, sobre o 
i móvel rural, denominado Ilha Fluvial do Cur uá e adjacências, 
no Arqu i pélago do Bailique, com cerca de 35 .00b ha . , aproxi 
madamente , a apresen tarem no prazo útil de 30 (tr i nta)d i as-;
con t ados da abertura dos trabalhos, coinc identes a segunda 
publicação , no Diário Oficial do Território , a apresentar em 
seus títu los de domínio , Escritura de Posse, públicas ou 
particulares, de compra e venda benfeitor ias existentes so
bre o imóvel rural em apreço ou adquiridas ã terceiros , bem 
como a tomada de testemunhos, opi ni ões , i nformações e o que 
mais servir ~o cont r aditório e qua i squer outras provas admi 
tidas em direito e que possam fundamentar presunção de domi 
nio, posse o~ alegação de propriedade , simples e mera ocupa 
ção dentro do perímetro a seguir assim descrito e que com ~ 
preenda a Ilha Fluvial do Curuá e adjacências , como segue : 
Ini cia o perímetro partindo do Ponto P-1, de Coordenadas Geo 
gráficas aproximadas, de Longitude soo 17 ' 10" I<GR e Lati~ 
tude ooo 45 ' 22" N, situado na Ilha do Curuá , na foz do Iga 
rapé Duas Bocas com o Canal do Gurijuba para ~argem direita 
passando pelos i garapés : Tpmatatuba Grande, Jaburu Grande , 
Guará, Chapéu , Ilinha, Ca;siano, Jaburuzinho, Vieira, Furo 
Grande, Jangada e Cha t o , ·com uma distância aproximada de 
17 .800 metros, até a foz: do Igarapé Andiroba pela margem es 
qucrda, na conf l uênc i a do Cana l do Ubaldo , onde encontra-se 
o P-2, de Coordenadas Geogr áficas aproximadas, de Longitude 
50° 12 ' 20" l<GR e Latitude ooo 52 ' 45" N, daí atravessando 
o citado Igarapé , segue- se pela margem direita do Canal do 
Ubaldo passando pelos Igarapés : Onça , Limão , Saroaúma , Pane
la, ~lastro, Cubana, Carneiro , Chato , Andiroba Grande e Ite l 
vina com uma dis tância aproximada de 12 .400 met ros, s ituado 
na confluênc ia do Canal do Uba l do , com o Canal do Nar i nhei
ro , onde se encont r a com o P- 3, de Coordenadas Geográf icas 
aproximadas , de Longitude 500 OS ' 39" HGR e Latitude ooo 
52 ' 53" N, deste ponto segue- se pela margem direita do refe 
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rido Canal do Narinheiro , passando por dois (02) Igarapés 
denominados Cipriano e Furo da Boca Ve l ha, r espectivamente , 
até a confluência do ~esmo com o Furo dos Hacacos , com uma 
distância aproximada de 1.600 metros até o P- 4, de Coordena 
das , Geográficas aproximadas de Longitude soo 04 ' 52" HGR 
e Latitude 000 52 ' 45" I<GR e Latitude QQO 52 ' 45" N. Deste 
ponto descendo o referido Fur o e passando pelos I 3a rapés : 
Laurindo, Divisão , Goiaba Doce, Ladei ra c Siri~ba , com dis
t ância aproximada de 5.800 metros até a foz do mesmo,na Cos 
ta Atlântica , onde está situado o P-5 , de Coordenadas Geo= 
grá ficas aproximadas , de Longi tude soo O~' 50" I<GR ~ Latitu 
de OQO 50'42" N. Deste ponto sub indo a ci t ada Ilha Fluvinl 
do Curuã, pela Cos ta Atlântica , passa pe lo Furo do Siri0ba, 
com dois (02) Igarapés, sem denominação, passando, ainda , 
pelos Igarapés do Abacate, Sabrecado, Boca Velha, 
Mupéua, Igarapé do Céu e Farol do mesmo nome, até 
o lu gar denomi nado Ponta do Cé u, com uma distân
cia aproximada de 26.000 metros , onde es tá si tuado o P-6 ,de 
Coordenadas Geográficas aproximadas. de T.nnei tud<? soo OS ' 12" 
I<GR ·e Latitude de ooo 45 ' 38" N. Deste ponto, , sobe ainda 
pela Costa Atlânt i ca, passando pelos Igarapés : Chàto, Gran
de do Curuá, Furi nho, até o lugar denominado Limão do Curuá, 
na foz do Igarapá do mesmo nome, na sua margem esquerda com 
uma distância aproximada de 10 .900 me tros , até o P-7 de Coor 
denadas Geográficas soo 09 ' 58" HGR e Latitude QQO 15 ' 00" 
N, deste ponto subindo pela margem esquerda do Canal do Nor 
te ou Rio Amazônas e passando pelos Igarapés Regâo, Ingazal 
e Pena, C'Om dis t ância aproximada de 17.900 metros atéoP- 1, 
iníc i o da' descrição do pe rímetro". 

Deste modo , CONVOCADOS, ficam a comparecer na Comissão 
Especial Discriminatór ia de Terras Devolu tas , do Terr itório 
Federal do Amapá, incidentes na área objeto da Emenda Cons
titücional n9 16, de 27 de Novembro de 1980, no período de 
01 a 30 de Novembro/84, no horário àe 08:00 às 12:00 e 14 :00 
às 18:00 hs., nos àias 0teis, inclusive aos sábados , no lo
cal designado, constante do Decreto Governamental, (P) n9 
1012 12 de novembro 1984 a fim de apresentarem os seus títu 
los de domíni o , escrituras, documentos outros e demais pro
vas em di reito admitidas , inclusive testemunhos orai s, as 
seguintes pessoas : JURACY DOS SANTOS PANTOJA, RAIHUNDO mRA 
BARBOSA, RAIHUNDO ALVES FARIAS, RAUIUNDO FURTADO, INDOSTRIA 
ALI~lENTiCIAS FLORIDA S/A, PEDRO HINO FAÇANHA , ~!AURÍCIO FER
REIRA , JOAQUUt SILVA FILHO, RAHIUNDO SENA HACIEL, mGUEL SEI 
XAS CALANDRINI, :-IJI.RTINHO SANTANA ALBUQUERQUE,ADELÇO :-!ARQUES 
IDALINO, OBALDINO CÓRDEIRO, SEBASTIÃO PEREIRA HERCULANO,OLI 
V ALDO PANTOJA FERREIRA, ORLANDINO THEUNA CANPOS , h1ALDHIAR 
RMtOS DA SILVA, RAHIUNDO IDALINO , ROSE~1IRO ~!ARQUES IDALINO, 
RAIMUNDO MOURÃO DO NASCUtENTO, NATALlNO OLIVEIRA GUH!ARÃES, 
DONATO fAVARES K<\CIEL , A~lANDO SILVA CASTRO , DORACINDA HO
~IOBONO SANTA BRIGIDA, CAUBI DA SILVA HACIEL, LUCIO SA!'lPAIO 
DOS SANTOS , RAIMUNDO I<ALDIR MCIEL, OS~!ARINO SILVA SANTOS , 
JOÃO ALVES DE HENI':S, CARNOSINA CASTRO, SEBASTIÃO MENDONÇA 
DOS SANTOS; BENESIO ~!ACIEL, RAHIUNDO CANPELO DA SI LVA ,HARIA 
JOSIÔ CA.'lPELO DA SILVA, SEBASTIÃO CMlPELO DA SILVA, ~LIINOEL 
PEDRO DAS GRAÇAS , LEONICE HOURÃO HACIEL, ANTONIO DE J ESUS 
ARA0JO, A.~TONIO Al'-IORAS DE ARA0JO, GREGORIO VIEGAS DOS SAN
TOS, ~!AR IA DIILIA DE SENA, BRUNO JOSIÔ DOS SANTOS, }IOISES RAN 
GEL PONTES , JOANA DOS SANTOS , MARIANA DOS SANTOS FARIAS , ~IA= 
NOEL RAI>!UNDO ~!ACIEL , BENONIS CM!ÕES COSTA, CONCEIÇÃO FER -
REIRA ARA0JO, FRANCISCO CARVALHO DOS SANTOS, A.~TONIO DE AS
SIS A.~AJÁS , ANTONIO BARBOSA, ERNESTINO CORREA LEAL,~L\NOEL 
DAS GRAÇAS PENA N-!ANAJÁS1 FRANCI SCO DAS GRAÇAS M!ANAJÁS LH!A, 
NAZARL DOLORES FERREIRA DA SILVA, ~!ANOEL CORREA LEAL, JOS~ 
~tOURÃO, ~lAURO ANORAS LEAL, RAI>!UNDO TOS IAS DIAS , PEDRO A}!A
NAJÁS DE LH!A, JOÃO CASTRO SILVA , HALDENC'! ROCHA FROX, :-IA
NOEL DE CASTRO A.'IORAS , RAHIUNDO VEIGA SANTANA, DOHINGOS BAR 
BOSA DO NASCINENTO , LEONIL PANTOJA FERREIRA , Al'!IRALDO BRAGA 
DOS SANTOS, JACY DOS S1\NTOS , JACY FERREIRA RODRIGUES, RAI:-!U~ 
DO BRAGA DOS SANTOS, JOSIÕ BARBOSA, JOSIÔ ESTEVÃO DA COSTA FER 
REI~\, SEBASTIÃO ~~NDONÇA DOS SANTOS, JOÃO BARBOSA DA SILVA 
(02) , JOSJ:: CMD'ET.O NAC:T EL, JUVENIL DOS SANTOS LEAL , ALCIDES 
NOURAO , A.~TONIO PADILHA PALOHINO, Al'IERICO DA CONCEI ÇÃO FA
RIAS, RAINUNDO FERREIRA DE ARAÜJO , J UVENT1NO LEAL DO NASCI
~IENTO, OSVALDO VIEGAS DOS SANTOS , OSCAR ~tONTf.lRO DA SILVA , 
LEONIL PANTOJA FERREIRA, ~IARTINHO FERREI~\ PEREIRA, J OÃO 
FERREIRA DOS SANTOS, FRANCISCO DA SILVA , ANTONIO A.'lO~\S, AR 
~!ANDO CASTRO DA SILVA , SEBASTIÃO M!ANAJliS LUlA, HIGUEL SE:-<A~ 
JURACY NOU~\0, J OSIÔ FARIAS E COLÕ:HA DE PESCADORES DO BURI
TIZAL, à apresentarem seus tÍtulos1 escrituras e mais compro 
vantes hábe is de domínio , posse ou ocupação, a qualquer tí= 
tulo, sobre ter ras devolutas patrimonias do Território Fede 
ral do Amapá, conforme disposição expressa em lei, prestar 
as informações devidas e outras alegações admitidas em di 
reito que possam fundamentar-se quanto ao domínio, foro,pro 
pr i edade , posse , arrendamento ou ocupação a qualquer título 
e natureza , inc identes sobre o perímetro anteriormente ca
racterizado a ser objeto de procedimento discriminat6rio ad 
ministrativo cab ível , no total de 35.000 ha. (trinta e cin= 
co mil hectares), incidentes sobre a Ilha Fluvial do Cu ru j , 
neste ~lunic ípio de Nacapá. 

As apresentações de tí tu los , escrituras, documentos,tes 
t emunhos e demais comprovações admitidas em direito , se for 
o caso, devem ser feitas diretamente pelos interessados ou 
quem sua5 vezes , fizer no local de funcionamento da di ta Co 
missão Discriminatória das Terras Devolutas Dominiai s do Ter 
ritório Federal do Amapá , conforme di s posto no Decre to (P) 
n9 1012 de 1 ~ de novemb ro 1984 , cujo endereço fica em Vila 
Cubana , na Escola de 19 Grau da mencionada localidade, no 
prazo de 30 ( trinta) dias úteis contados da segunda e últi
ma publicação . 

Ilha do Curuá, em Nacapá- AP, em 21 de novembro de 1984 . 

HlRACY MUR!CIO NEVES 
Assisten t e Jurídico 

Presidente 

Decreto (P) n9 1. 111/84/GABI 

RAIMUNDO FERREIRA PALHETA 
Engenheiro Florestal 

Nembro- Técnico 

ILDEFONSO Rd9 ALVES PINON 
Agent. Serv. Engenharia 

Secretário 

PROCURADORIA GERAL 

TE~lO 1\D lTlVO 

SENGUNDO (29) TE~IO ADITIVO AO CONTRATO N9 038/84-PROG , 
CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO Al'IAPÁ E A 
FIRI'!A A.L.D.B. MONTEIRO - SA.'IECON - SANEANENTO E CO~lÉRClO , 
PA~\ FINS NEL~ DECLARADOS . 

O Governo do Território Federal do Amapá , nes te ato re 
presentado pelo seu Governador, Senhor A.~NIBAL BARCELLOS,do 
rav'ante denominado simpl esmente CONTRATANTE e a Firma A. L. 
D. B. HONTEIRO - SA.'lECOH - Saneamento e Comérc i o, inscrita no 
Cadast ro Geral do Contribuinte do ~!inistério da Fazenda sob 
o n9 04 170 825/0001-05 , estabelecida nesta c idade de ~aca
pá, à Âv . Nações Unidas, n9 1316, neste ato representada 
por sua proprietária Senhora ANDRÉA LUIZA DIAS BENTES NONTEI 
RO, portadora da Cartei ra de Iden tiuaúe n9 ol . ó58 - Ap - 2f! 
via- SEGUP e CPF n9 04 1. 791.882.87, adiante denominada sim 
plesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo celebrar o 
presente Te rmo Aditivo, consoante as cláusu l as c condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRHlEIRA : O presente Termo Aditivo por objeti:, 
vo a alocação de recursos adicionais para atender os encar 
gos com a reposiçÕes ou substitu i çÕes de aparelhos e equ ipa 
mentos de instalações sanitá r ias, necessár ias e imprescendT 
veis à prestação dos serviços obj etivo do Contrato origina~ 
de acordo com o Plano de Aplicação que ficará fazendo parte 
integrante deste instrumento . 

CL1\US ULA S~GUNDA: Por este Termo Aditivo a c láusu la 
oitava do Cont rato original fica acrescido de uma Sub- Cláu 
sula, com a segu inte r edação : 

SUB-CLÁUSULA ÚNICA - As reposiçÕes ou substituições de 
aparelhos e equipamentos de instalações sanitárias , que se 
fizerem necessárias e imprescindíveis à prestação dos servi 
ços previstos no pr'esente Contrato, e efetuados pela CONTRA 
TADA, com anuência do CONTRATANTE, terão suas despesas.; ca; 
go do CONTRATANTE . -

CLÁUSULA TERCEIRA: A despesa decorrente da assina tura 
deste Termo Aditivo no valo r de Cr$:22 . 200 .000 (vinte e dois 
milhÕes c duzentos mil cruzeiros) , correrá à conta do F. P. E. 
Programa 08421885 . 292 , Natureza da Despesa 4 . 1.3 .0 .07 , Ou
tro s Serviços e Encargos, consoante Nota de Empenho n9 10600, 
emit ida em 19 de novembro de 1984. 

CL1\USULA QUARTA: Os recursos de que trata e~ te Termo 
Aditivo serão liberados em uma 0nica pa rcela, apos a assina 
tura e publicação deste ato no Diário Oficial do Territ6rio-:-

CLAUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais Clã~ 
sulas pactuadas no Contrato originário ora aditado. 

E, por estarem de comum acordo firmam o 'p resente Termo 
Aditivo em cinco (05) vias de igual teor e forma, para um 
só efeito, na presença de duas (02) testemunhas . 

Nacapá, 22 de novembro de 1984 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Contratante 

A.L . D. B. HONTEIRO 
SANECO~!/SANEANENTO E CO~!ÉRCIO 

Contra tada 

TESTH!Ul\f!AS: !legíveis 
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~1. L. - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AHAPÁ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Gabinete 

PLANO DE APLICAÇÃO 

Plano de Aplicaçio a que se refere ao APROVO do Excc
lentis s imo Senhor Governador do Territ6rio Fede ral do Amapã 
ao PARECER N9 172184- PROG , re ferente ao PC N9 2 . 007184-SEE~ 
D1PEN110 N9 10.600, de 191 11 11984 , recursos do Fundo de Par 
ticipaçio dos Estados , Di s trito Fede ral e Territ6rios, Pro~ 
gramo 08421885 . 292 I DESENVOLV IMENTO DO ENSINO DE PRLMElRO 
GRAU, El emento de Despesa classificado na 4 . 1. 3 .0 .07- OU
TROS SERViÇOS E ENCARGOS , ''lano de Aplicaçio n9 0069100 -
Si,I'L\NICTFA, para a t end i mento a lavratura de Termo Aditivo 
<tO Contr.:tto n9 038184 - PROG , com .:t f i rma A. L. D. B. MON
TEIRO - SANECml I SANEAMENTO E CO~lÉRC IO : 

4 . 1 . 3 . 0 . 00 - LNVEST HlENTOS Hl REGHlE DE EXECUÇÁO ESPE
CIAL 

4 . 1. 3. 0 .07IOUTROS SERVIÇOS 
E ENCARGOS .. . . Cr $ 22 . 200 . 000 

Importa o present e Plano de Aplicaçio, na importincia 
de Cr$ 22 . 200 . 000 (vinte e dois milhÕes e duzentos mil cr u 
zeiros). 

'lacapá- AP , 21 de novembro de 1. 984 , 

JOÃO LOURENÇO DA SILVA 
Scc re Lário de Educ.:tç~o e .Cu l t ura em Exercício 

CONSELHO TERRITORIAL DO AJ>lAPÁ 

EDITAL DE CONVOCAÇi\O 

O I'RESlDE:-JTE DO CONSELHO TERRITORIAL DO ANAP,\, de aco r 
do com o Grtigo ~6 do Dec reto- l ei n9 411169 e artigo 15 dÕ 
Regimento inte rno , convoca os Senhores Conselhei ros a campa 
rccc rem .:t Centésima Vigésima Te rcei ra (123'!) Reun iio Ordina 
ria . ;t ser realizada na Secreta ria ,\dministrativa do CTA e 
na loc.:tlidadc de Oiapoque , nos dias 04 , 05,06 e 07d.?dezem 
bro·do corrente ano , com seu início previ sto para às 09 :00 
hor~s , com a finalidade de : 

e 11 - ~bertura dos Trabalhos : 

.n) PGlavra do Pres idente; 

b) pa lavra liv re - info rmações ; 

c ) análise dos assuntos oriundos do Governo do 
Tcrr itario federal do Amapá . 

11.1 e IV- Des locamen t o dos Conse lhe iros até a loca li 
dadc de Oiapoquc , quando o Sr . Pre feito Fa~ 
r~ expiGnaçio sobre as atividades desenvol
vidas na Pre(eitur3 . 

V c Vl- Retorno dos Conselheiros a Macapã e avnliaçio 
da rcuni~o externa . 

\'li c VI li - Ap rcciGçio dos nssunlos L rarnitad~s no Con 
sclho TcrriLorial do Amapá, no d0corrcr 
do cxercicio d~ 1984. 

O que mais houver 

:1ac.1 pá, 19 ele novembro de 1984 . 

Si\LOfli\0 ,\LCOLU~IBRC 

l' r cs idcnte do C:TA 

CONS ELHO TERRITORIAL DO i\c!AP,\ 

AGENDA 

1~3~ REU~I~O ORDLNÁRIA 08 SESSÕES 

DI,\ 04 .1 ~ . 3!, TERÇA-fEIRA 

I ~ I I SESSÕI·:S LOCAL : S EC . AD~l. DO CTA 

09 :00 h Inic i o das Sessões . 

18:00 h 

DIA 05 . 12. 84 

li I e IV SESSÕES 

08 :00 h 

18 :00 h 

Dl A 06 . 1l .84 

V e VI SESSOES 

08 :00 h 

18:00 h 

DIA 0 7 . 1~ . 84 

VII e VIII SESSÕES 

09 :00 h 

18 :00 h 

c) aná l i se dos a ssuntos oriundo6 do Go 
verno do Territ6rio Federal do Ama 
pá. 

Encerrameuto das Sessões . 

QUARTA-FEIRA 

LOCAL : OIAPOQUE 

Des l ocamento dos Conselheiros , ern aero 
nave do GTFA , à l ocalidade de Oiapa· ~ 
que, quando o Sr. Pre feito fará expla 
n.:tção sobre as atividades desenvolvi~ 
das na Prefeitura . 

Encerramento das Sessões e pernoite 
dos Conselheir os . 

QU INTA-FEIRA 

LOCAL: SEC . ADH . DO CTA 

Retorno dos Conselheiros à ~~capâ 
ava liaçio da reun i io ext erna . 

Encerramento das Sessões . 

SEXTA-FEIRA 

e 

LOCAL : SEC . ADH. DO CTA 

In í c io das Sessões . 

Aprec ia çio dos assuntos tramitados no 
Conselho Territorial do Amapâ , no de
correr do exercí c io de 1984 . 

O que ma is houver . 

Encerramento das Sessões. 

Hacapá , 19 de novembro de 1984 . 

S.i\LOHÃO .1\LCOLUHBRE 
Presidente do CTA 

Hl - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AI'1APÁ 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS POBLICOS 

COHISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

EDITAL DE TO~lADA DE PREÇOS N9 50/84 - CLOS 

EDITAL 

AVISO 

A Secretar i a de Obras e Serviços PÚb licos do Governo 
do Territ6rio Federa l do Amapá , através da Comissio de Lici 
taçio de Obras e Serviços, designada pela Portaria (P) n9 
042/81 -SEAD, torna público para conhecimento de quantos pos 
sam se int er essar que farã realizar Tomada de Preços para 
execução dos serviços de complementaçio do aterro da Vaca
ria situada à margem do Rio Amazonas , na c idade de Hacapâ, 
de acordo com o projeto, especificações, normas de se r viços 
c instruções que embora nio transcritas f azem parte deste 
Edital . 

A lici tação realizar- se- i às 10 :00 horas do dia 26 de 
novembro de 1984 , na sala de reuniões da Secre taria de Obras 
c Serviços P~blicos, sito i Av . FAB n9 1. 276 , nes t a cidade , 
no local , dia c hora onde seria recebidos os documentos de 
habili taçio e de preços dos licitantes . 

O Edital e os esclarecimentos complementa res seria fo r 
necidos aos i nteressados nas horas normais de expediente 
no endereço acima mencionado . 

Nacapá , 09 de Novemb ro de 1984 . 

Eng9 DOUGLAS LOBATO LOPES 
Presidente da CLOS 

~li - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AHAPÁ 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS P0BLICOS 

COHISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

EDITAL DE TmlADA DE PREÇOS N9 52184 - CLOS 
J::OITAL 
AVISO 

Abertura dos Trabalhos: A Secretaria de Obr.:ts e Serviços Públicos do Governo 
do Terr it6rio Federal do Ama pá, através da Comissio de Lici 

a) Palavra do Presidente ·, - -taçao de Obra s e Serviços , designada pela Portar ia (P) n9 
b) palavra livre - informações; 042181 - SEAD , torna pÚblico par.:t conhecimento de quantos po~ 

·--------------------------------------------------------
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sam se i nteressar que fa rá realizar Tomada de Preços para 
execução dos serv i ços refo rma e ampliação da Esco la de 19 
Gráu "Çonçalves Di as''·, de acordo com o projeto, especific~ 
çÕes, normas de servi ços e instruções que embora não trans
c r itas fazem parte deste Edita l . 

A lic itação real i za r -se- i is 11:00 horas do dia 26 de 
Novembro de 1984, na sala de reuniões da Secreta ria de Obras 
e Serv i ços PÜblicos, sito i Av . FAB n9 I . 276, nesta cidade , 
no local, dia e ho ra onde serao recebidos os documentos de 
habilitação e de preços dos licitantes . 

O Edital e os escla rec imentos comp l ementares scrao fo r 
necidos aos interessados nas ho ra s normais de expediente , r.Õ 
endereço acima mencionado . 

Macapá, 09 de Novembro de 1984 . 

ENG9 DOUGLAS LOBATO LOPES 
Presidente da CLOS 

A V l S O 

O propr ietário do Escritório de Contab ilidade Brasil, 
vem de pÜblico comunicar que no dia 02 . 10.84, seu Escrit5-
rio foi vítima de um i ncêndi o, sendo destruído tudo o q~e 
encontrava-se no inter i or do mesmo , ass im como a documenta
ção das esc r itas fiscais das f irmas aba ixo: 

1 - FERREIRA & CIA LTDA - Livro de Regist r o de entrada 
de mercadprias , esc r iturado até o mês de 07/84, faltando fa 
zer a entiega da devida guia do mov imento, livro de reg i s
tro de saída de me r cadorias, no t a fisca l de saída de merca
dorias , série B e D, nota fiscal de ent rada de mercadorias , 
carimbo do CGC da f irma e outros documentos, RE, GR do FGTS , 
GR-5 do INPS , carnê do INPS dos sóc i os . 

2- ALFAIA & SILVA LTDA - CGC-1, contrato soc ia l, livro 
de registro, de entrada de mercador ias escriturado até se
tembro de 1984 , liv ro de reg i stro de saída de mercadorias 
escriturado até setembro de 1984 , livro de r eg istro de em
pregados, inspeção de trabalho, carnê do l.N .P. S, de 64 as~ 
temb ro de 84 , ca rteira de traba lho com as anotaçÕes anter io 
res a 1964 do proprie tár io, RE, GR do FGTS, GR-5 INPS ,car i~ 
bo do CGC da fi rma e outros documentos, no t as fiscais de en 
tradas, notas fisca i s de saída de mercadorias sé r ie B,C,D. 

3 - CRAL-COHIÕRCIO E REPRESENTAÇÕES DA AHAZÕNIA LTDA -
CGC- 1, cont rato socia l, l ivro de entrada de mercadorias, e~ 
criturado até o mês ~e julho de 1984, livro de saída de mcr 
cadorias escriturado até 07/84 nota fisca l de ent r ada, nota 
'fisca l de saída de mercadorias GIAN, até o mês de 07/84 , c~ 
ri.nbo do CGC da firma e outros documentos . 

LEOPOLD(NO FREITAS DA TRI NDADE 

PROCURADORIA GERAL 

CONVrN I O N9 105/84-PROG . 

TER}IO DE CONVI!.NIO QUE CELEBIW-1 ENTRE SI O GOVERNO DO 
TERRITÓRIO FEDERAL DO Al'IAPÁ E A PREFEITURA NUNICTPAL DE ~l<\
CAP Á, PARA FlNS NELE DECLARADOS. 

O Governo do Terri tó r io Federal do Ama pá, neste :~to re 
presentado pe lo seu Governador , Senhor .\NNlBAL BARCE LLOS,dÕ 
ravante denomi nado GOVERNO , e a Pre f eitura Hunic ipal de ~la:
capá , representado pe l o seu Pr efeito , Senhor ~lU R l LO AGOST!
NHO PlNHEIRO, daqui em diante denominado simp lesmente P~L'I , 
resolvem de comum aco rdo firmar o presente Convênio , median 
te as cláusulas seguintes: 

CLÁU SULA PRUIElRA - DO FUNDANENTO LEGAL: O presente Con 
vênio foi e l aborado com respaldo no art. 18 , {rem XVII, dÕ 
Dec reto-lei n9 411, de 08 de jane i ro de 1969, combinado com 
o art . 126, § 29 , l etra " f ", do Decre t o-lei n9 200,de 25 de 
feverei ro de 1967. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO: O Obj etivo do present e 
Convênio ~ a t ransfer ência de recursos destinados o cobri r 
integralmente o p:~gamento das des pesas decorrentes da grav~ 
ção de dois (02) discos , compac t o- duplo em duas mil c qui
nhentas (2.500) cópias, contendo , primeiramente , quatro(O~) 
müsicas do Floclore Amapaense , a ser gravada com o Grupo Hu 
sical Pilão, a fim de divulga r o fo lclore local, com mil c~ 
pias de disco. Em segundo para a gravação de hum mil c qui
nhentas (1.500) cópi as, com quatro (04) sambas- enredos da s 
Esco las de Sambas ao I'? Grupo do ca rnava l de rua de ~la capá, 
como fo rma de d i vu lga r mais adequadamente ao p•Íblico , as l e 
tras e músicas dos sambas das refer i das Escolas , c em coasc 
quênc ia, contr ibui r para uma melho r promoç;io do ca rnava l de 
1985. 

CLÁUSULA TERCEI~\ - DAS OBRIGAÇÕES : 

I - DO GOVERNO: 

a) Destinar recur so no valor de Cr$: 13. 511. 5 10,00 (trc 
ze mi l hÕes , quinhentos e onze mil c qu inhentos e dez cruzei 
ros) , pa ra atender à execução do presente Convênio; 

b) Fiscali zar c acompanhar a execução do presente Con-

vênio a t ravcs da Secretaria de Planejamento e Coordenaçio
SEPLAN . 

U - DA P~~l : 

a) Fornecer e fac i lita r todos os elementos necessar1os 
para que o GOVERNO possa acompanhar o andamento dos servi -
ços em todas as e tapas, po r i n te rmédio da Secretari a de Pl~ 
ncjamento e Coordenação - SEPLAN - Departamento de Turi smo; 

b) Prestar contas ao GOVERNO , atraves d:~ Secre t ar ia de 
Fi nanças - SEFIN -, conforme consta da Cláusu l a Sit i ma do 
presente Convênio; 

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO : As despesas decorrentes 
do presente Convênio no valor de Cr$ : 13 .51 1.510, 00 (treze 
milhÕes e quinhentos e onze mil ci quinhentos c dez c ru zei
ros) , correrão à conta do F. P. E. Programa 030904 02.005, Nat_:: 
reza de Despesa 4 . 1. 3 . O. 48 , conforme Nota de Empenho n9 9869 , 
emitida em 28 . 10.84 . 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBE~\ÇÃO DE RECURSOS: Os recur -
sos dest i nados à execução do present e Convênio serão libera 
dos de uma só vez , após sua assina t ura e publicação no Di~ 
rio Of i c ia l deste Território. 

CLAUSULA SEXTA - DO DEPÓSITO DE RI~CURSOS: Os recur sos 
que po r fo rça deste Convênio a l''li'l, receber á, enquanto nao 
fo rem aplicados , serão depositados em conta bancária espe
cial a ser mov imen t ada pela PHH , obrigando-se a env 1ar ao 
GOVERNO extrato de conta e fazer consta r nos d i ve r sos docu
r.tentos de suas prestações de conto , o nome do sacado, os v~ 
lorcs e datas das emissões dos cheques a quem fo rem pagas 
a s import~ncias. 

CLÁUSULA SÉTUIA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : A PNN deverá 
prestar contas da aplicação dos recursos recebidos DO GOVER 
NO , a Secretaria de Finanças , no máximo (30) dia~ apos Õ 
término da v i gência do pr esente Convênio . 

CLÁU SULA OITAVA - DA VIG~NClA: O presente Convênio t~ 
rã a viginc ia de três (03) meses, a partir da data de sua 
publicação no Diár io Oficial do Território. 

CLAUSU LA 1\0NA - DA HOD IFlCAÇÃO, PRORROGAÇÃO E RESCISÃO: 
}fcdiant e assentimento das partes convenentes , este instru -
mento pode rá ser modificado ou prorrogado através de Termo 
Ad itivo, ou rescindido de pleno direito, por inadimp l emento 
de qua isquer de suas c láusu las , independent emente de ação , 
no t ificação ou i nterpe lação jud icia l. 

CLÁUSULA DÊCI~IA - DO FORO: Para dirimir qua i sque r dúvi 
das or i unda s des te Convênio, com n exclusão de qualquer ou:
tro , por mais pr ivilegiado que seja, fica e le ito o Foro da 
Comarca de Nacapá. 

E, para firmeza e va lidade do que f i cou estipulado, la 
vrou-sc o presente i nstrumento em c inco (OS) vias de igual 
teor c fo rma, para o mesmo fim de direito , na pr esença de 
duas (02) t es t emunhas abaixo cons t itu!das . 

Hacapá, 07 de novembro de 1984. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

~IURILO AGOSTINHO P lNHE l RO 
Prefeito 

TESTEHUNHAS: Ada l ber to Nonteiro Alberto 
He i r e Jane ~lot ta 

SECRETARIA DE PLANEJ~'ffiNTO E COORDE~AÇÃO 

PLANO DE APLICAÇÃO 

,\PROVO 
ANN IBAL BARCELLOS 

Gove rnado r 

Plano de Aplicação para os recursos do Convênio a ser 
firmado en tre o Governo do Amapá c a Prefeitura Hunicipal de 
Macapá, destinado a atender despesas com a gravação de 02 
(dois) di scos ' compactos duplos sendo 1. 000 (mi l) cópias con 
tendo prime iramente 04 (quatro)müsicas do folclore amapae nse 
a ser gravado com o Grupo Pilão, a fim de divu l gar o folc lo 
r e local , e I .SOO(hum mil quinhentas) cópias com 04(quatroT 
sambas- enredos das Esco l as de Sornb.~ cio 19 Grupo do Carnaval 
de ru~ de Macapã para o ano de 1. 985. 

E S P E C I F T C A Ç X O VALOR 

- Outros Servi ços e Encargos 13. 5 11. 510 

13.5 11. 510 

ln~ort3 o presente Plano de Aplicaçio no va lor de CrS: 
13. 5 11. 510 (T reze MilhÕes , Quinhentos e Onze Mil e Qui nhen
tos c Dez Cruze iros ) . 

'13cap.1, 03 de novembro de 1. 984. 

,\~TJ: RO DUARTE LOPES 


	

