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MINISTÉR IO DO INTERIOR 

Tcn·itório Federal do Amapá 

DCCKETO (I') :\9 I 137 de 27 de dezembro de 1981, 

O Governador do Tc rr i.téirio Federal do Amapá,u sando da s 
aLribuiçÕcs que lhe são conferidas pelo a r tigo 18 , Ítem ll, 
do DccreLo-Lei n9 41 1, de 08 de janei ro de 1969 , e tendo em 
visL3 os tcrr.10s da Porta ri.a n9 115/84-?!INTER, de 04 de dczem 
hro tk 1'!84 , 

KESOJ.VE : 

A l'L. 19 - Conccdl' r di sp<:' nsa a ,\Rf!ANIJO PACHECO R,\HOS , 
da Ftl!lção de Assi s Lente , Código DAI-202 . 3 , da Divi s.3o de En 
gcnh:.~rin-llEXAVA/SOSI', a partil' de 01 de jane iro de 1985 . 

Arl. 29 - Kcvognm-sc a s disposiç~es em conLr~rio . 

P•1 l ác io do Se rcntri.io,cm ?1;1capá, 27 de de zembro de 1984 , 
979 dn Rep~b l icn c 429 da C r ia~:io do Terr itório Federa l do 
Am:.~p:Í . 

,\C<Nli3AL lli\RCELLOS 
Governador 

HlNIST(RIO DO INTERIOR 

Território Fc•dc•r:Jl do i\m.1pn 

DECKETO (I') 1\9 I 138 de 27 de dezembro de 1984 

O Governador do Terri L6r io Federal do Amapá,usando da s 
aL ribu i çbcs que lhe s:io con[cridns pelo artigo 18 , item 11, 
do IJccrelo-J.ci n9 4 I I, de 08 d<· janeiro de 1969 , c t endo em 
vis l a os termos dn Porta r ia n'! 115 /84-NJ NTER, de 04 de dezem 
bro dt' 1984 , 

RESOLVE : 

Ar t. i<? - Conceder d i spensa :1 VlDILlA:-10 DE OLJVEIR.\,da 
Funç;iu de Chefe da Seçiio de Re paros Navais , Código Di\t-

Secretário de Educação e Cul t ura 
Prof . FRANCISCO DE '\.SSIS GURGEL MEDEI ROS 

Secretário d~ Agricultura 
Dr . LUIZ TRAÇÚ GUHlliRÃES COLARES 

Secre tário de Segurança P~b l i ca 

Dr . AIRTON J OSf.: DE ARAÚJO AGUIAR 

Secretár i o de Sa~de 
Dr . JOÃO BOSCO PAPALÉO PAES 

20 1.3, da Divisão de Engenharia- IW.NAVA/SOSP , a partir de 01 
de janeiro de 1985 . 

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

Palâcio do Setent rião,em Hacapá, 27 de dezembro de 1984 
979 da Repúb lica c 429 da Cr iação do Territ6rio Federal d~ 
Amapá. 

ANN1Bi\L BARC ELLOS 
Gove rnador 

MTNISTtRTO DO lNTERTO){ 

Ter riL Õrio Federal do Amap:i 

DECKETO (P) N9 I 139 de 27 de dezembro de 1984 

O Governador do Tc rrit6rio Federal do Amap<Í , ll sando das 
atribuiç~es QllC lhe sio conferidas pelo a rtigo 18 , item 11, 
do IJecrclo-Lci n9 4 11, de OS de janeiro de 1969, e t endo em 
vis t a os Le rmos da Port:J ri.a n9 115/ 84-mNTER , de 04 de dezcm 
bro de 1981,, 

RESOLVE: 

,\n. I\' - Conceder dispensa a ~!ANO EL DA Sl L\'A BARBOSA , 
da Função de SccreLário ;\dmini st raLi.vo , C6digo Di\1-20 1.1 , da 
D ivis~o de Engcnharia-DENAVA/SOSP , a parti r de 01 de jane i 
r o de 1985 . 

Ar l . 29 - Revogam-se a s di.sposições em conLrário . 

Pnl <Íc i o do Se tenui.'io , em ?lacap,i , 27 de dezembro de 1984 
97<? da Rep~blica c 429 d:1 Criação do Terr i t6rio Federa l d~ 
Amap3 . 

ANNlJJAL IJARCEL LOS 
C:overnador 
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MINISTÉRIO DO I NTERIOR 

Terr i tório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1140 de 27 de dezembro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
atribuiçÕes que l he são conferidas pelo artigo 18, Ítem I I , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28760 .001200/84-GABI, 

RESOLVE: 

Ar t. 19- Exonerar, a pedido , nos termos do artigo 75 , 
ítem I , da Lei n9 ~ . 711, de 28 de outubro de 1952, o servi
dor JOSÉ DOS SANTOS DE AUIEIDA, ocupante do ca rgo de Notoris 
ta de Ve ículos Terrestres , Código T0- 902 . B, Cla sse "B", Refe 
rênc ia NM- 17, do Quadro Permanente do Governo deste Territ~ 
rio, lotado na Sec retaria de Sa~de-SESA, a par~ir de 01 de 
jane iro de 1985. 

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

Palácio do Setentrião,em Macapá,27 de dezembro de 1984, 
979 da Rep~blica e 429 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA N9 2 10/84-DETRAN-AP. 

E~lliNTA : DETEfu~INAR a apreensão da Carte ira Nacional de 
Habilitação n9 003509720 , Prontuár i o n9 139033351,Categor ia 
"B", expedida por este DETRAN em nome de DORIVAL JOSÉ DO CAR 
~10 SARAIVA e o suspender do direito de dirigir ve ículo auto 
motor pelo prazo de 12 (DOZE) meses, pelas razões que espe~ 
cifica: 

O Bel. F-RANCISCO DE ASSIS HENEZES, Diretor Gera l do De 
partamerrto de Trânsito do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuiçÕes legais , etc ... 

CONSIDERANDO que no dia 21 .1 0. 84, por volta das 18:45h, 
quando trafegava pela av . Pe . J~lio Haria Lombaerd, dirigin 
do o auto de placa DA-2865- AP, ao atingir o trecho compreen 
dido entre as ruas Rio Grande do Sul e Santa Catarina , col1 
diu por trás o ciclis ta PEDRO BRITO PEREIRA, que trafegavã 
pela mesma rua no sentido do r eferido auto . Após o aciden t e, 
o condutor do ve ículo evadiu-se do l ocal, sem prestar socar 
ro a vítima . 

CONSIDERANDO o Laudo de Exame Pericial B n9 296/84- DPT, 
datado de 07 de novembro de 1984 ; 

CONSIDE~\NDO o Laudo de Exame de Corpo Delito - Necros 
cópico - de PEDRO BRITO PERE IRA , datado de 13.11 . 84; 

RESOLVE: 

I - DETERMINAR a apreensão , com base nos ar tigos 36, i n 
ciso IV, 187 , inciso II I e 199 , inciso XIV, Prime ira Parte~ 
do Dec . 62 .1 27/68 (RCNT) pelo pr azo de 12 (DOZE) meses, a 
contar da data da r e t enção da CNH n9 003509 720, Pron t uário 
n9 139033351 , Categoria "B", expedida por este DETRAN em no 
de DORI VAL JOSÉ DO CA~10 SARAI VA , portador da Cédula de Iden 
tidade n9 13 . 642-AP . 

I!- SUSPENDER, com respaldo no artigo 199,inciso XIV, 
Primeira Pa r t e , c/c os §§ 19 e 29 do Decreto já mencionado, 
o direito de dirigi r veículo automo t or de qualquer catego
ria, pelo pra zo de 12 (DOZE) meses, do motorista DORI VAL JO 
SÉ DO CA~10 SAMIVA, com a advertênc ia de que se transgre ~ 
dir a presente dete rminação , terá cassada a CNH nos termos 
do artigo 200 , inci so I do Regu l amento do CÓdigo Naciona l 
de Trânsito 

III - DETE~l!NAR à Divisão de Reg is tro e Hab ilitação 
desle Órgão, a cobrança de mu l ta por infringir o artigo 175, 
inciso I do Regulamento j á mencionado e que seja fe itaa de
vida anotação no prontuário do referido condutor, em cumpri 
mento ao disposto no artigo 1~9 do Regu l amento do Código Na 
cional de Trâns i to . 

IV - COMUNICAR ao CONTRAN, DENATRAN e DETRANs dos de
ma~s Es tados e aos CONTETRANs dos Territór io s em obediênc i a 
ao disposto nos artigos 30, inciso ll e 169 do Ree;ulamento 
acima referido. 

V - DÊ-SE CIÊNCIA ao infrator , CUNP~\-SE e PUBLIQUE- SE. 

GABINETE DO DIRETOR GE~\L DO DETMN - AP, em Hacapá , 13 
de dezembro de 1984 . 

Bel . FRANC I SCO DE ASSIS NENEZES 
Diret or Gera l do DETMN-AP. 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTAl-lliNTO DE TRÂNS ITO 

PORTARIA N9 21 1/84-DETMN-AP . 

ENENTA: DETE~!INAR a apreensão da Ca rteira Nac ional de 
Hab ilitação n9 003507844 , Prontuário n9 139068090,Categoria 
"B" , expedi da por este DETR.o\N em nome de LUIZ HENRIQUE DE 
SOUZA e o suspender do direito de dirigir veículo automotor 
pel o prazo de 90 (NOVENTA) dias , pe la s razões que espec i f i 
ca: 

O Bel . FMNCISCO DE ASSIS ~ffiNEZES, Diretor Geral do De 
partamento de Trânsito do Terr itório Federal do Amapá, no 
uso das atribuiçÕes que lhe sã'o confer idas por Lei, etc . . . 

CONSIDERANDO que no dia 04 .08 . 84 , por vol t a das 09 : OOh , 
quando trafegava pela rua Paraná, conduzindo a Pick-Up de 
pl aca BA-162 7-AP, ao aproximar-se do cruzamento fo r mado P! 
la citada rua e a avenida 13 de Se tembro , colid iu com a mo 
tocicleta de pl.:::c2 GF-064- AP, a qua l trafegava pela direi~ 
ta da referido Pick-Up; 

CONSIDERANDO que o condutor da Pick- Up já mencionada , 
nao observou as Regras Ger ais para a Ci rculação , Capí tulo 
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III da Lei . 5.1 08 , de 21 .09.66 em seu artigo 13, inciso IV, 
originando com seu procedimento o acidente de trinsito em 
que saíram lesonadas as pessoas : JORGE ANTONIO TRINDADE SAN 
TANA DE ARAÚJO, JOÃO TRINDADE SANTANA DE ARAÚJO FILHO,JOCIE 
LINTON TRINDADE Sfu~TANA DE ARAÚJO, JOÃO TRINDADE SANTANA DE 
ARAÚJO e ~lAR IA LELIS SANTANA DE ARAÚJO; 

RESOLVE: 

I - DETERNINAR a apreensão , com base nos artigos 36 , 
inciso IV, 187, inciso III e 199 , inciso XIV , Primeira Par 
te do Decreto 62.127/68 (RCNT) pelo prazo de 90 (NOVENTA) 
dias, a contar da data da re t enção da CNH n9 003507844,Pron 
tuário n9 139068090, Categoria "B" , exped i da por este DETRAN 
em nome de LUIZ HENRIQUE DE SOUZA, Portador da Cédul a de 
Identidade n9 3926254 - RJ . 

Il - 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 catego -
ria, pelo prazo de 90 (NOVENTA) dias , do motorista LUIZ HEN 
RIQUE DE SOUZA, com a advertência de que se transgredir a 
presente determinação, ter5 cassada a CNH nos termos do ar
tigo 200 , inciso I do Regulamento do Código Naciona l de Trin 
sito . 

III - DETERNINAR a Divisão de Registro e Habilitação 
deste Órgão, a cobrança de multa por infringir o artigo 175 , 
inciso I do Regu l amento do Código Nacional de Trânsito e que 
seja feita a devida anotação desta pen3liéade no prontuário 
do referido condutor em cumprimento ao disposto no artigo 
169 do Regulamento acima referido . 

IV - CONUNICAR ao CONTRfu~ , DENATRAN e DETRfu~s dos de
ma i s Es t ados e aos CONTETRANs dos Territórios em obediência 
ao disposto nos a rtigos 36 , inciso IV e 169 do Regulamento 
já mencionado . 

V- D~-SE CIÊNCIA ao infrator,CUNPRA- SE e PUBLI QUE-SE . 

GAB I NETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTN-IENTO DE Tlv'-'\'SITO 
em ~acapá, 13 de dezembro de 1984 . 

Bel . FRANCISCO DE ASSIS ~IENEZES 

Diretor Geral do DETRAN-AP . 

PROCESSO N9 06169/84 

CONVÊNIO N'? 638/84 - SUDN-1 

TERMO DE CONVENTO CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDENCli\ DO 
DESENVOLVIHENTO DA ANAZONIA (SUDAN) E A PREFEITURA NUNICI
PAL DE OIAPOQUE, PARA APLICAÇÃO DA INPORTÃNCIA DE CR$ -
10 .000 .000 ,00 (DEZ mLHÚES DE CRUZEIROS) OBJETIVANDO A EXE
CUÇÃO DO PROGRANA DE ASSISTENCIA AOS HUNIC!PIOS - PN-1. 

A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Au 
tarquia Federal vinculada ao Hinistér io do Interior, criada 
pela Lei n9 5 . 173 de 27 . 10.66, doravante denominada SUDAN, 
neste ato representada pelo Superintendente Dr . ELIAS SEFER 
e a Prefeitura Nunicipal de Oi apoque, daqui por diante de
signada PREFEITURA NUNICIPAL , neste ato representada pelo 
Prefeito Nunic ipal JOSÉ ONOTÕNIO DE AUIEIDA, tendo em vis ta 
a competênc i a específica de prestar assistência aos Hunicí 
pios, conferida ao Hinistério do Inter ior através do artigo 
39 do Decreto-lei nQ 200, de 25 .02 .67 , resolvem celebrares 
te convênio, de acordo com as seguintes cláusulas e ·condi:
çoes : 

CLÁUSULA PRHIEIRA : - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Convênio o apor te de recur 
sos financeiros pela SUDAN , com vistas à execução do Progra 
ma de Assistência aos Hunicíp i os, abrangendo especif icamen:
te o Proje t o de Sistema Viirio para melhorar o desempenho 
das funçÕes urbanas do ~lunicípio de Oiapoque, no Território 
Federal do Amapá. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA : - Os serviços especificados nesta 
cláusula, deverão ser realizados pela PREFEITURA ~ruNICIPAL 
de conformidade com o Plano de Aplicação e demais especifi
cações constantes do Processo SUDMI n9 006169/84 , que pas
sam a f~zer parte integrante deste instrumento, independen
temente de transcrição . 

CLAUSULA SEGUNDA: - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

A despesa com a execuçao do presente convênio 
à conta dos recursos alocados à Secretaria Geral do 

correra 
NlNTER 

e transfe r idos a esta entidade conforme 
29 .10 .84. 

HENO/SG/N<? 285 de 

SUBCLÁUSULA ÚNICA: - Os recursos de que trata esta cláu 
su l a serão depositados em Conta Corrente do ~1unicíp io mantT 
da no Banco da Amazônia S/A - BASA, para aplicação dentro 
dos objetivos do Pfu'l , instituído pela E. H. SEPLAN/PRn9 626/ 
81 , de 15 . 12 . 81, aprovada pelo Excelentíssimo Senhor Presi 
dente da RepÜblica conforme despacho exarado na mesma data 
e pub l icado no D.O. U. de 18.12.81. 

CLÁUSULA TERCEIRA: - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A pr estação de contas da aplicação dos recursos dever á 
ser feita à SUDAH, pela PREFEITU!lA ~ruNICIPAL, dentro d~ pr~ 
zo de 60 (sessenta) dias , con tados do término da v1gencia 
deste Convênio, de acordo com a legislação pertinente em v~ 
gor e na forma dos modelos e instruções por aquel a apresen
tados. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA: - O saldo dos recursos não aplica -
dos na execução deste convênio, reverterá aos cofres da 
SUDfu'l , por ocasião ela prestação de contas . 

CLÁUSULA QUARTA: - DA FISCALIZAÇÃO 

Fica assegurado à SUÓfu'l o direito de fisca lizar, a qual 
quer tempo , o andamento dos trabalhos objeto des te Convêni~ 
devendo a PREFEITURA ~ruNICIPAL fornecer todos os dados e sub 
sídios que forem julgados necessários. 

CLÁUSULA QUINTA : - DA DIVULGAÇÃO 

Fica a PREFEITURA HUNICIPAL obr igada a dar destaque à 
partici~ação dos convenentes, em toda e qualquer divulgação 
ou impressão de material relativas ao objeto deste convênio , 
bem assim, quando se tratar Je obras, manter pl aca à vista 
do pÜblico , com dizeres a l us i vos à colaboração finance ira re 
cebida , no local onde as mesmas estejam sendo realizadas . -

CLÁUSULA SEXTA: - DA VIGI':NC IA 

O presente convênio será submetido à aprovação do Con
selho Deliberativo da SUDMI , a partir da qual passará a vi
gora r até 31 de julho de 1985. 

CLÁUSULA StTI~lA : - DA RESCISÃO OU DENÜNCIA 

Este convênio será rescindido, automaticamente, em caso 
de superveniência de disposição legal que o torne material 
ou formalmente inexequível , ou poderá ser denunciado pelas 
partes convenentes, a qualquer t empo, por inadimpl ement o de 
qualquer de suas cláusulai ou condiçÕes . 

SUBCLÁUSULAÚNICA: - Se o inadimplemento for imputável à 
PREFEITURA ~ruNICIPAL , a esta caberá devolver a impor tância 
recebida da SUDMI, dentro de 30 (trinta) dias, contados da 
data em que for cons t atada a inadimplência . 

CLÁUSULA OITAVA : - DA VI~CULAÇÃO DO PESSOAL . 

O pessoal que a PREFEITURA ~IUNICIPAL, a qualquer títu
lo util i zar na execução do objetivado neste Convênio, ser
lhe-á di retamente vinculado e subordinado , não tendo com a 
SUDA.'1 relação empregatícia de qualquer natureza . 

CLÁ~SULA NONA : - DO FORO 

Fica eleito o foro da Cidade de Belém, Capital do Esta 
elo do Pará, a fim de dirimir toda e qualquer questão decor:
rente da execução do presente convêni o . 

E por assim estarem de acordo, firmam o presen te 
trumento em 5 (cinco) vias de igual teor, na presença 
testemunhas abaixo . 

Belém, 28 de novembro de 1984. 

ELIAS SEFER 
Superintendente da SUDM1 

JOSt ONOTÔNIO DE AUIEIDA 
Prefeito Nunicipal de Oiapoque 

TESTE~ru:-IHAS: Niryam Ribe i ro Borges 
Joceli Nogueira ~lartins 

ins
das 
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ANEXO AO CONVENIO FIR}~DO ENTRE A SUPERINTENDENCIA DO 
DESENVOLVIMENTO DA Ai'~ZÕNIA SUDfu~ E A PREFEITURA ~ruNICIPAL 
DE OIAPOQUE, PARA APLICAÇÃO DA I~!PORTÃNCIA DE CR$- ... ..... . 
10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS), ru'LATIVO A EXE
CUÇÃO DO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE OIAPOQUE-SIS
TEMA VIÁRIO , A SER DESENVOLVIDO EM 1984, CO~! RECURSOS DO PRO 
GW~ DE ASS I STENCIA AOS MUNIC!PIOS- PAI'l, EXERC! CIO 1984, OB 
J ETO DO PROCESSO N9 006 169/84 . 

PLANO DE APLICAÇÃO 

.Construção de meio-fio e linha d'água 
na Av. Ba r ão do Rio Branco e Rua Coa-
racy Nunes num total de 24 00m ............ CR$-1 0.000 .000,00 

TOTAL ............ CR$-10 .000.000 , 00 

PROCESSO N9 006170/84 

CONVENIO N9 639/84-SUDAI'! 

TERHO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDENClA DO 
DESENVOLVIMENTO DA Ai'~ZÕNIA (SUDAI'!) E A PREFEITURA }WNICI
PAL DE. CALÇOENE/ AP, PARA APLI CAÇÃO DA UIPORTÂNCIA DE CR$ : 
10. 000·.000,00 (DEZ NILHÕES DE CRUZEIROS) , OBJETIVANDO A EXE 
CUÇÃO DO PROGRfu~ DE ASSISTENCIA AOS MUNIClPIOS - PAM. -

A Super intendênci a do Desenvolvimento da Amazônia, Au 
tarquia Feder al vinculada ao Ministério do Interior, criadã 
pela Lei n9 5 .173 de 27 . 10. 66, doravante denomi nada SUDAM, 
neste ato representada pelo Superintendente Dr. ELIAS SEFER 
e a Prefeitura Municipal de Calçoene/AP, daqui por diante de 
signada PREFEITURA MUN ICIPAL , neste a t o representada pelo 
Prefeito Municipal COARACY SOBREIRA BARBOSA , tendo em vista 
a competência específica de prestar ass istência aos Municí 
pios, confer ida ao Hinis tério do Interior através do artigo 
39 do Decreto-lei n9 200 , de 25 .02 . 67 , resolveramcelebrar es 
te convênio , de acordo com as seguintes cláusulas e condi= 
çôes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Convênio o aporte de re
cursos financeiros pel a SUDAI'! , com vistas à execução do Pro 
grama de Assistênc ia aos Municípios, abrangendo especifica-: 
mente o desenvolvimento do Projeto de Infra- Estrutura Urba 
na de Calçoene, no Território Federal do Amapá . 

SUBCLÁUSULA ONICA : - Os serviços especificados nesta 
cláusula, deve rão ser rea lizados pela PREFEITURA MUNICIPAL 
de conformidade com o Plano de Ap l i cação e demais especifi
cações cons tantes do Processo n9 006170/84, que passam a fa 
ze r parte integrante deste instrumento , i ndependentemente de 
transcrição . 

CLÁUSULA SEGUNDA: - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

A despesa com a execução do presente convênio 
à conta dos recursos alocados à Secretaria Gera l do 
e transferidos a esta entidade conforme HEMO/SG/N9 
29 . 1 o. 84 . 

correra 
HINTER 
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SUBCLÁUSULA ÜNICA: - Os recursos. de que trata esta c láu 
sula serão deposi t ados em Conta Corr ente do Município mantT 
da no Banco da Amazônia S/ A - BASA, para aplicação dentro dos 
objetivos do PAI'!, instituído pela E. M.SEPLAN/PR n9 626/81 , 
de 15.1 2 .8 1, aprovada pelo Exce lentíssimo Senhor Presiden
te da República conforme despacho exarado na mesma data e 
publicação no D.O .U. de 18. 12 .81 . 

CLÁUSULA TERCEIRA: - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A prestação de contas da apl icação dos recursos deverá 
ser feita à SUDAH, pela PREFEITURA MUNICIPAL, dentro.d~ pr~ 
zo de 60 (sessenta) dias, contados do término da v1gencia 
deste Convênio~ de acordo com a legislação pertinence em vi 
gor e na forma dos modelos e ins truções por aquela apresen= 
tados. 

SUBCLÁUSULA ÜNICA: - O saldo dos recursos não apl i ca
dos na execução deste Convênio, reverterá aos cofres da 
SUDA}f, por ocasião da prestação de contas. 

CLÁUSULA QUARTA: - DA FISCALIZAÇÃO 

Fica assegu rado à SUDAl-1 o dir eito de fiscalizar,a qual 
quer tempo, o andamento dos trabalhos objeto deste ConvêniÕ, 
devendo a PREFEITURA HUNI CIPAL fornecer todos os dados e sub 
sidios que forem julgados necessários . 

CLÁUSULA QUINTA : - DA DIVULGAÇÃO 

Fie~ a PREFEITURA ~ruNICIPAL obr igada a dar destaque à 
participação dos convenentes , em toda e qualquer divulgação 
ou impressão de materia l re l ativas ao objeto des te convêni~ 
bem ass i m, quando se tratar de obras, manter placa à vista 
do público, com dize res a l usivos à colaboração financei ra 
recebida,no local onde as mesmas es tejam sendo realizadas . 

CLÁUSULA SEXTA : - DA VIGeNCIA 

O present e Convênio será subme tido à aprovação do Con
selho Deliberativo da SUDAl-1 , a partir da qual passará a vi 
gorar até 31 de julho de 1985 . 

CLÁUSULA S~T I~~ : - DA RESCISÃO OU DENÜNCIA 

Este Convênio será rescindido, automaticament e , em ca
so de superveniência de disposição legal que o t orne mate 
r ia 1 ou formalmente inexequí ve 1 , ou poderá ser denuncia do pe 
las partes convenentes, a qualquer tempo, por inadimplemen-: 
to de qualquer de suas cláusul as ou condições. 

SUBCLÁUSULA ÜNICA: - Se o inadimplemento for i mputáve l 
à PREFEITURA HUNICIPAL, a esta caberá devolver a impor tãncia 
recebida da SUDAI't, dentro de 30 (trinta) dias , contado·s da 
da ta em que for constatada a i nadimplência . 

CLÁUSULA OITAVA: - DA VINCULAÇÃO DO PESSOAL 

O pessoa l que a PREFEITURA MUNICIPAL , a qualquer tÍtu
lo utilizar na execução do ob j et i vado neste Convêni o , s er
lhe- á diretamen te vinculado e subordinado, não tendo com a 
SUDAl-1 relação empregatícia de qualquer natureza . 

CLÁUSULA NONA : ~ DO FORO 

Fica e l eito o foro da Cidade de Belém , Capital do Esta 
do do Pará , a fim de dirimir toda e qualquer questão decor= 
rente da execução do presente Convênio. 

E por assim estarem de acordo , firmam o presente 
t rumento em 5 (cinc~) vias de igual teor , na presença 
t estemunhas abaixo . 

Belém, 28 de novemb ro de 1984 

ELIAS SEFER 
Superintendente da SUDAH 

COARACY SOBREIRA BARBOSA 
Prefeito Municipal de Calçoene/AP 

TEStE~ruNHAS : Miryam Ribeiro Borges 
Joceli Nogueira Hart ins 

ins
das 

ANEXO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SUPERINTENDENCIA DO DE 
SENVOLVU!ENTO DA Ai'~ZÕNIA - SUDAH E A PREFEITURA ~!UN ICIPAL 
DE CALÇOENE, PARA APLICAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DE CR$ 
10 .000.000,00 (DEZ HILHÕES DE CRUZEIROS) , RELATIVO A EXEC~ 
ÇÃO DO PROJETO DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE CALÇOENE, A SER 
DESENVOLVIDO EM 1984 , COM RECURSOS DO PROGW~ DE ASSISTÊN -
CIA AOS MUNIClPIOS- PAH, EXERCÍCIO DE 1984, OBJETO DO PROCE~ 
SO N9 006170/84 . 

PLANO DE APLICAÇÃO 

Recuperação e ampliação do Sis t ema de 
Abastecimento d ' água na Sede do Muni 
cípio ..... . : ..... ...... . ... . ....... . .. CR$- 10.000 . 000 ,00 

TOTAL . . ... ... CK$-1 0 .000 .000,00 

PROCURADORIA GERAL 

CONVENIO N9 117/84-PROG 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRA}! O GOVERNO DO TERRITO -
RIO FEDERAL DO A~~PÁ E A PREFEITURA ~!UNICIPAL DE ~~CAPÁ , PA 
RA OS FINS NELE DECLARADOS . -

O Governo do Territór io Federal do Amapã , adiante deno 
minado simpl esmente GOVERNO, neste ato represen tado pelo se;:;
Governador , Senhor ANNIBAL BARCELLOS e a Prefeitura Munici
pal de Hacapá , i nscrita no Cadastro Geral de Contribuinte do 
Ministério da Fazenda sob o núme ro 05 995 766/0001 - 77, dera 
vante denominada simplesmente PREFEITURA, neste ato repre = 
sentada pe l o seu Prefeito Municipal, Senhor ~!URILO AGOSTI -
NHO PINHEIRO , resolvem de comum acor do , celebrar o presente 
convênio, consoante as cláusulas e condições segui nte s : 
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CLÁUSULA PRH!ETRA - FUNDA.'!ENTO LEGAL : O presen'te Convê 
nio é firmado com fulcro no Ítem XVII do art i go 18, do De:
ereto- l ei número 411, de 08 de janeiro de 1969 , combinado 
com a letra "f", § 29 do artigo 126, do Decreto-lei n9 200, 
de 25 de fevereiro de 1967 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO : Este Convênio t em por obje
tivo o apoio ao a t endi mento âs classes pré- escolares, no 
exercício de 1984 , conforme Plano de Aplicação datado de 12 
de dezembro de 1984 e que fica fazendo pa r te integrante des 
te inst rumento . 

CLÁt:SULA TERCEIRA - OBRI GAÇ0ES : 

L - DO GOVER.ll/0 : 

a) Repassa r os recursos necessários para atender a exe 
cução do presente Convênio; 

b) Fiscal i zar e acompanhar a execuçao des te Convênio ! 
través da Secreta r ia de Educação e Cultura - SEEC . 

li - DA PRF.FElTURA: 

a ) Empregar os recu r sos repassados pelo GOVERNO de acor 
elo com o que es tabe lece a c l áusula segunda deste i ns t rumen:
to ; 

b) Fornecer e facilitar os elementos necessá r ios para 
que o GOVERNO possa atravis da Secretaria de Educação e Cu l 
tura - SEEC , acompanhar n execução do presen t e Convênio . 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO : Para a realização do obje t i 
vo deste Convênio , o GOVERNO alocará recursos na ordem de 
CrS : 15 .000 .000 (Quinze Nilh5es de Cruzeiros) , oriundos do 
GTFA/1'INSOCIAL/OF /CIRC/NEC/SEPS/SEAG/N9 0!26, de 11 . OS. 1984, 
Categoria Econômica 3 . I . 2 . 0 . 00 , consoante Nota de Ernpenho n9 
3, emit ida em 20 de novembro de 1934, no valo r ac i ma mene i o 
nado . 

CLÁUSULA QUINTA - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS : A liberação 
dos recursos sera fe i ta de uma sô vez , após a assinatura des 
te i nstrumento . 

CU\USUI../1 SEXTA - DEPOS ITO DOS RECURSOS : Os recursos que 
po r força deste Convênio a PREFEITURA r eceber, enquanto não 
[orem aplicados aos fins a que se destinam , serão deposita
dos em conta bancária especial , a ser mov imentada pela PRE
FEITURA , obrigando- se a enviar ao GOVERNO, ex t rato de con -
tas e fazer constar nos diversos documentos de suas presta
çÕes de contas , o nome do sacado , os valores e as datas das 
emissões dos cheques , a quem forem pagas as i mport i ncias . 

CLÁUSULA SCTI~!A - DA PUBLICAÇÃO : A publ i cação do pre -
sente Convêni o no Diár i o Oficial do Gove r no deste Territô -
rio, deverá ser feita no prazo de vinte (20) dias a partir 
da data de sua assinatura . 

CLÁUSULA OITAVA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL : Será di r e
tamente vinculado c subordinado a PREFEITURA, o pessoal que 
a qualquer t i t ulo for util izado na execução dos serviços de 
que trata este Convênio, não tendo com o GOVERNO relação j~ 
ridica de qualquer natureza . 

CLt\USULA NONA - DA VIGÊNCIA: O presente Convênio terá 
vigência a partir da data de sua ass i na t ura ati 31 de dezem 
bro de 1984 . 

CLÁUSULA DÉCI~!A - DA HODlFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO E RESCI
SÃO : Nediante assentimento dos convenentes , este instrumen
t o poderá se r modificado ou prorrogado a t ravés de Termo Ad i 
t i vo ou rescindido de pleno dire ito , po r inadimplemento de 
qualquer de suas cláusulas c condiç5es , por motivo de conve 
niência ou por acor do entre as partes, i ndependente de ação~ 
notificação ou interpelação judicial . 

CLÁUSULA Dl~CU!A PRUIEIRA - DA PRESTAÇi\o DE CONTAS : A 
PREFEITURA prestará contas da apl i cação dos recursos recebi 
dos do GOVERNO atravis da Secretaria de Finanças - SEFIN , nÕ 
máx i mo t r i nta '(JO) dias após o térmi no da vigência do pre -
sente Convênio . 

CLÁUSULA DCCI~~ SEGUNDA - DO FORO : Pa ra dirimir qua i s
quer d~vidas surgidas em consequência da execução deste Con 
vênio , de comum acordo as par t es elegem o Foro da Comarcade 
Nacapá, Terr itório Federal tlo Amapá , com exclusão de qua l -
quer outro por mais privi l eg i ado que seja. 

E pa ra firmeza e va l idade do que ficou estipul ado , la
vrou-se o presente instrumento, que depois de lido e achado 
conforme , vai assinado pelas partes convenentes, em cinco 
(05) vias de igunl teor e forma , para o mesmo fim, na pr e -
sença de duas (02) testemunhas aba i xo nomeadas . 

~laca pá, 17 de dezembro de 1984 . 

ANNTBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

~ruRILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito 

TESTEMUNHAS : Ilegíveis 

N. l. GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO A.'IAPÁ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

PLA.NO DE APLI CAÇÃO 

A P R O V O 
FRANCISCO DE ASS IS GURGEL HEDEIROS 
Secretário de Educação e Cultur a 

Plano de Aplica.ção para l ibe ração de recur sos visando atender encar gos com o PROJ ETO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR ,no 
Hunicí pio de Hacapá , à con t a de do t açÕes oriundas do GTFA/FI NSOCIAL/ OF/CI RC/MEC/SEPS/SEAC/N9 0226 , em 11,05 . 81• , com 
i nterveniênci a da Secretaria de Educação e Cultura , com supor te no Processo n9 28840 . 009654/84 - SEEC , respa l dado na 
segu i nte classificação orçament á r ia , referente ao empenho n9 3, de 05 .1 2 . 84 . 

ELEHENTO 

3 .0 .0 .0 . 

3. 1. 0 . 0 . 

3. 1. 2. 0 . 

DE DESPESA D I s c R I ~~ I N A Ç Ã o VALOR EH CR$ 

o o 

o o 
o o 

- DESPESAS CORRENTES ..... .......... .... .. . . .. . . . 15. 000 .000 

Despesas de Custeio 

Hateria l de Consumo 

. . Aquis i ção de Naterial Didá t i co- Pedagóg i co ..... 15.000 .000 

T o T A L . ....... ... . . . ... ... . 15.000 .000 

Impor t a o presente Plano de Ap licação no Valor de Cr$ : 15 . 000 .000 (Quinze Nilh5es de Cruzeiros) 

Nacapá - AP , 12 de dezemb ro de 1984 . 

RAUIUNDO GUEDES DE ARAÚJO 
Chefe do DEN/SEEC 

~~RIA RAINUNDA RIBEIRO DA COSTA 
Coordenadora do SEPRE/SEEC 
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PROCU~~DORIA GERAL 

T E R M O A D I T I V O 

PRlNEIRO ( IQ) TERNO ADlTIVO AO CONVÊNIO N<? 002/84-I'ROG, 
CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO TERRITÚRlO FEDERAL DO ANAI'Á E 
A J UNTA CONERCIAL DO MIAI' Á, PARA FINS NELE DECLARADOS . 

O Gove rno do Território Federal do Amapá, neste ato re 
presentado por seu Çovernador, Senhor ANNI BAL BARCELLOS, dÕ 
ravante denominado simplesment e GOVERNO e a Junta Comercial 
do Terr i tório Federal do Amapá , neste ato representada por 
seu Presidente , Senhor ABDALLAH HOUAT, daqui por diante de
nomi nado simp l esmente J UCAP, r eso lvem de comum acordo fir
mar o presente Termo Adit i vo ao Convênio n<? 002/84- PROG,con 
forme Cl áusu las e condições seguintes : -

CLAUSULA PRHIEIRA : Por este Termo Aditivo fica prorro
gado o Convênio n9 002/84-PROG , tendo sua vi gência até 3 1 
de dezembro de 1985 . 

CLAUSULA SEGUNDA : Permanecem inalteradas as demais cl<Íu 
sulas c condições do instrumento principal, que não foram 
atingidas por este Aditivo. 

E por estarem de acordo firmam o presente Termo 
vo, em c inco (05) vias de i gual teor e forma, para o 
fim de dire i to , na presença de duas (02) testemunhas 
assinadas . 

Macapá, 27 de dezembro de 1984 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

ABDALLAH HOUAT 
Presiden t e 

TESTE~IUNI·IAS : Ilegíveis 

GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO ANAPÁ 

SECRETARIA DE ADNINISTRAÇÃO 

DEPARTANENTO DE PESSOAL 

EDITAL N<? 0001/85-DP/SEAD. 

Aditi
mesmo 

abaixo 

O Diretor do Departamento de Pessoal da Secretaria de 
Adminis t ração do Governo do Território Federa l do Amapá , no 
uso de suas atribuiç6es legais, tendo em vista o resultado 
do Concurso PÚblico para o Grupo Polícia Civil, Código PC-
400 , realizado de acordo com o di sposto nos Edita is números 
09, 10 e 11/84-DP/SEAD, de 11.06. 84, publicado no Diári o Ofi 
ci al do Território n<? 4199, de 13 do mesmo mês e ano . 

RESOLVE : 

Tornar pÚblico , pa ra conhecimento dos inte ressados , a 
cla ss ificação final dos candidatos habi l itados na Ca t egoria 
Funcional Per i to Cr i minal Código PC-403, conforme segue : 

NU~IERO DE 
lNSCRIÇAO 

000684 

001368 

NOHE DO CANDI DATO 

Di.:ma Benjamim do Carmo 

Alfredo Inajosa Braga 

CLASSIFICAÇÃO 

JQ luga r 

59 lugar 

DEPARTMIENTO DE PESSOAL, em Nacapá , 02 de jane iro 
1.985 . 

lDMILSON I!ÁBER SEPEDA, 
Diretor do DP/GTFA 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTAHENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA NQ 001/85-DET~~N-AP 

de 

O Di. re to r Gera l do Departamento de Trâns i t o do Ten:itór i o Fe 
dc ral do Amapá, no uso das atribui çÕes que lhe são conferl.' 
da s por lei, etc ... 

CONS IDERANDO a ~onclusão a que chegou a Comissão de 
Sindicâ nci a mandada t nstaurar pe l o Exce lentíssimo Senhor Se 
cretár io de Segurança Públ ica; Dr. Airton José de AraújÕ 
Aguiar; 

CONSIDERANDO o despacho do Exmo. Sr . Secretário de Se 
gu rança PÚb l ica exa rado as fo lhas n<? 40 do Processo de Sin 
dicãncia n<? 46/84-SEGUP , em que aquela Secretaria de t ermi= 
na a proibição da per manência de pessoas estranhas nas de
pendências do Departamento de Trânsito fora do expediente 
normal: 

RESOLVE 
PROIBIR, terminantemet1te ,' a part'i r desta data, a per

manência de funcionários ou servidores e pessoas estranhas 
ao Departamento, em suas dependências, após os expedientes 
normais de trabalho . 

O não cumprimento da presente determinação enseja rá p~ 
nição disciplinar . 

Diõ-SE CIÊNCIA E CUNPRA-SE . 
GABINETE DO DIRETOR GERAL DO DE!'ARTANENTO DE TRi\NSITO 

em Macapá, 03 de janeiro de 1985 . 

Dr . FRANCISCO DE ASS I S HENEZES 
Diretor do DETRAN-AP 

TERRITÚRIO FEDERAL DO ANAPÁ 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO 

PORTARIA NQ 10/84 - CETA 

A Sra . Presidente do Conse lho de Educação , 
cio, no uso de suas atribuições e de acordo com 
XI do Art . 25 do Regimento do CETA, 

RESOLVE : 

em exerci
o inciso 

Art . I<? - Designar os Conselhe i ros JOÃO LOURENÇO DA 
SILVA, ~IARIA DAS GRAÇAS SOUTO DO NASCHIENTO e N,.'\R lA INERI
NE PINTO PEREIRA, para const ituírem a Comissão de Estudos, 
que sob a coordenação desta Pres idente deverá proceder ana 
lise no PTA/84-HEC/SEPS e emi t ir o devido parecer . 

Diõ-SE CIENCIA, PUBLIQUE-SE E CUNPRA- SE . 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO A~IAP,\ 
Hacapá, 26 de dezembro de 1984. 

Prof? . ~IARIA ALVES DE SÁ 
Pre sident e do CEIA, em exercício 

PORTARIA N<? I J/84- JUCAP DE 2 I DE DEZE~!BRO DE 1984 . 

O Presidente da Junta Comerc ia l do Terri tório Feder al 
do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pe 
lo artigo 27 da Le i n<? 4 . 726/65 regulamentada pelo DecretÕ 
Federal n<? 57 . 651/66 e na conformi dade do ítem XIll do a ct. 
7<? do Regimento Interno da JUCAP aprovado pelo Decreto (N) 
n<? 2 1 de 11. 06.81. 

RESOLVE: 

Art . IQ - Des i gnar o Sr . JOSE NAZARENO CARDOSO BIT!':N
COURT , Coorde~ador do Núcleo de Cadastro Nacional, para 
exercer acumulativamente e em substituição o Cat·go de Se -
cretário-Geral durante o imped i mento da Titular . 

Art . 2<? - Revogam- se as disposiçÕes em contrário . 

DE- SE CI ÊNCIA, PUllL IQUE-SE E CU~!PRA-SE . 
JUNTA CmtERCIAL DO TERRITÚRIO FEDERAL DO A:IAPÁ, em Na 

capá, 21 de dezembro de 1984 . 

ABDALLAII IIOUAT 
Presidente - JUCAP 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLM!A DE CASM1ENTO 

O Ofic i al de Reg i s tro Civil de Viln Nain , Santana, Co
marca de Hacapá , Terr itório Federal do Amapá, ReptÍb l ica Fe 
derativa do Bras il, faz saber que pretendem casa r: JOS~ CAR 
LOS DOS SANTOS NAE\JH e \-1/\NllERL~A IBTAP [NO DA S [LVA. 

El e j f ilho de Genaro Alves Nahum e de Lconor dos San
tos Nahum. 

Ela j filha de ' la ria l.eonor Ibiapino da Silva . 

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

Vila ~laia, Santana , 31 de Uczembro de 1. 984 . 

J ESUINA CIIAGAS DE OL T.VEIRA 
Oficial 


	

