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MlNlSTERIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO ( P) N9 0042 de 14 de janeiro de 1985 

O Governador do Territór i o Federa l do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são confe ridas pelo artigo 18 , {tem li , 
do Dec reto-le i n9 41 1, de 08 de janei ro de 1969 e , tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85.1 77 , de 19 de setembro 
de 1980 e , Processo n9 28840 .00003/85- SEEC, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Nomear GERSINA FERREIRA CA}~RÃO, ocupante do 
cargo de Agente AdminisLrativo , Código SA-701 , Cl asse "C", 
Referência NH- 25 , do Quadro Permanente do Governo deste Ter
ri tór i o, lo tada na Secretar i a de Educação e Cu ltura-SEEC,pa 
r a exer cer o Cargo em Comissão , de Diretor da Escola de 19 
Grau , D. Aristides Pi róvano , CÓdigo DAS- 10 1. 1, do Departa 
mento de Ens ino/SEEC, a contar da presente data. 

Ar t . 29 - Revogam- se as disposições em cont rár io . 

Palácio do Setentrião,em Hacapá , 14 de janeiro de 1985, 
979 da RepÜblica e 429 da Criação do Território Federa l do 
Amapá . 

ANNlBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

Hl~lST€RIO DO INTERIOR 

Territór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) ~9 0043 de 14 de janeiro de 1985 

O Gove rnador do Território Federal do Amapã,usando das 
atribui ções que lhe são confe rida s pelo art i go 18 , í tem I I, 
do Decreto-Lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Exonerar EPA}IINONDAS PELAES DOS SAtiTOS , do 
Cargo de Che fe da Divisão de Pessoal , da Superintendência 

Secretário de Educação e Cultura 
Prof . FRANCISCO DE :\SSIS GURGEL HEDEIROS 

Secre t ário de Agricultur a 
Dr . LUI Z IRAÇÚ GUI~~RÃES COLARES 

Secretário de Segurança PÚbl i ca 
Dr . AIRTON JOSE DE ARAÚJO AGUIAR 

Secretário de Saúde 
Dr . JOÃO BOSCO PAPALÉO PAES 

de Navegação do Amapâ- SENAVA , a con t ar de 15 de janeiro do 
corrente ano . 

Art . 29 - Revogadas as disposições em contrário . 

Palácio do Setentrião,em Nacapá , 14 de janeiro de 1985 , 
979 da Rep~bl ica e 429 da Criação do Território Federa l do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTERIO DO INTERIOR 

Terri tório Federal do Amapá 

DEC RETO (P) N9 0044 de 14 de j aneiro de 1985 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atr ibuições que l he são conferidas pelo art i go 18, Ítem li , 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de j ane iro de 1969 , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Exonerar ANTONIO ~!ANOEL ~~CHADO ~~RQUES , do 
Cargo de Confiança de Diretor de Operações da Superinten -
dência de Navegação do Amapá- SENAVA , a contar de 15de j anei 
ro do corren t e ano . 

Art . 29 - Revogam-se as di s pos ições em contrário . 

Palácio do Setentrião , cm Hacapá , 14 de janeiro de 1985 , 
979 da RepÜblica e 429 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0045 de 14 de janeir o de 1985 

O Gover nador do Território Federal do Amapá ,usando das 
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atribu iç~es que lhe sio conferidas pelo artigo 18 , i tem Il , 
do Decreto-Lei n9 4 11 , de 08 de janei ro de 1969 , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Exonerar JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, do 
Cargo de Conf i ança de Chefe da Divisio de Comerciali?.ação da 
Superintendinc i a de Navegaç~o do Ama pi - SENAVA , a contar de 
15 de janei ro do corrente ano. 

Art . 29 - Revogam-se as disposiç~es em contririo . 

Palic io do Setentr ião , em Macapi , 14 de janeiro de 1985, 
979 da Re p~blica e 429 da Criação do Território Fed~ ral do 
Amapi . 

ANN[BAL BARCELLOS 
Governador 

MINlSTeRIO DO INTE RIOR 

Ter r itório Federal do Amapi 

DECRETO (P) N9 0046 de 14 de janeiro de 1985 

O Governador do Território Federa l do Amapi,usando das 
at ribuiç~es que l he são confe ridas pe lo a r tigo 18, Í tem II , 
do Dec r eto- Lei n9 4 11 , de 08 de jane iro de 1969 , 

RESOLVE : 

Ar t . 19 - Exonerar ALBERTINO BRITO DE ALMEIDA, do Ca r 
go de Confiança de Chefe da Divisão de Se rv-iços Ge rais da Supe 
r intendência de Navegação do Amapá-SENAVA , a conta r de 15 de 
jane i ro do corrente ano. 

Art . 29 - Revogam- se as d ispo siç~es em contrário . 

Palácio do Setentrião,em Macapá, 14 de janeiro de 1985, 
979 da Rep~b l ica ç 429 da Cr iação do Te rritór i o Fede ral do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTeRIO DO INTER IOR 

Te r ritório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0047 de 14 de janeiro de 1985 

O Governador do Território Federal do Amapi,usando das 
atribuiçÕes que lhe são confe ridas pelo artigo 18, Ítem li, 
do Decreto-Le i n9 4 11, de 08 de jane iro de 1969, 

RESOLVE : 

Ar t . 19- Exonerar RAU!UNDO BRITO DE ALMEIDA , do Cargo 
de Confiança de Di r e tor de Adminis t ração da Superintend i n -
cia de Navegação do Amapá- SENAVA , a contar de 15 de j aneiro 
do corren t e ano . 

Art . 29 - Revogam-se as disposições em contri rio . 

Palic~o do Setentr i ão , em Nacapi, 14 de janei ro de 1985 , 
979 da Re publica e 429 da Criaçi o do Te r r itório Federa l do 
Ama pi . 

ANN IBAL BARCELLOS 
Governador 

MlNIST~RlO DO INTERIOR 

Território Fe:de r al do Amapá 

DECRETO (P) N9 0048 de 14 de j ane iro de 1985 

O Governador do Terr itór io Federa l do Amapá,u sando das 
a tribuiçÕes que l he sio con fe ridas pelo artigo 18, item II, 
do Dec r eto- Le i n9 411 , de 08 de j anei ro de 1969, e tendo em 
vis ta o que cons t a no a rt igo 19 do Decreto n9 87 . 449 , da 04 
de agosto de 1982 , 

RESOLV E: 

Art. 19 - Nomear HARIA i\LC lONE NONTEIRO DE SOUZA, para 
exerce r o Car go de Confiança de Chefe da Divis~o de Pessoal 
da Superintendênc ia de Navegação do Amapá- SENAVA , a contar 
de 15 de janeiro do corrente ano. 

Art . 29 - Revogadas as dispos i çÕes em contrário . 

Palicio do Setentri~o , em Macapá,14 de jane iro de 1985 , 
979 da Rep~blica e 429 da Cr i ação do Terr i t6rio Fede ral do 
Amapá. 

ANNTBAL BARCE LLOS 
Governador 

MINISTtRIO DO iNTERIOR 

Territór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0049 de 14 de j aneiro de 1985 

O Gove rnador do Te rri t6 rio Federal do Amapá , usando das 
at ribuiçÕes que lhe são conferid~ s p~lo artigo 18 , ítem II, 
do Dec r eto-Lei n<.> 411 , de 08 de Jane1ro de 1969 , e t endo em 
vista o que consta no artigo 19 do Dec reto n9 87 .449 , de 04 
de agosto de 1982, 

RESOLVE : 
Art. 19 - Nomear NABIL COLARES GHAHHACHI , para exercer 

o Cargo de Confiança de Chefe da Divisão de Comer cialização 
da Supe rintendênc i a de Navegaçio do Amapâ-SENAVA ,a conta r de 
15 de j aneiro do corrente ano. 

Art . 29 - Revogadas as disposiç6es em contrá r io. 
Palácio do Setentriio , em Maca pá, 14 d~ janeiro de 1985 , 

979 da Rep~b l ica e 429 da Criação do Territ6rio Federal do 

Amapá. 
ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 
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MlNlSTÉ.RlO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) ~9 0050 de 14 de jane iro de 1985 

O Gove r nador do Terri.cõrio Federa l do Arnapá , usando das 
a t ribu iç~es que lhe s~o conferidas pelo ar tigo 18, item ll , 
d~ Decreto-Lei n9 41 I, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vtsta o que cons t a no ar ti go 19 do DecrcLo n9 87 . 449 , de 04 
de agos to de 1982 , 

RESOLVE: 

1\r t . 19 - Nomear o Economista NIVALDO COSTA DA CONCEI
ÇÃO, para exe rce r o Cargo de Confiança de Coordenador da 
C~or~cnadoria Sct~rial de P~anejamento-CSP- da Superinten _ 
denc1a de Navegaçao do Amapa-SENAVA, a cont ar de 15 de janei 
ro do corrente ano. -

Art . 29 - Revogadas as dispos lç~es em contrário. 

Palácio do ~e tentrião , em Macapâ- AP. ,14 de janeiro de 
1985 , 979 da Rcpublica c 429 da Criação do Território Fede 
ral do Anapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

mNISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0051 de 14 de janei ro de 1985 

O Governador do Territó rio Fede ral do Amapá,usando das 
atribuiç~es que lhe são confe r idas pelo ar t igo 18,ítem Il, 
do Decreto-Lei n9 4 11 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta no artigo 19 do Dec reto n9 87 . 449 , de 04 
de agosto de 198 2, 

RESOLVE: 

Arl. 19 - Nomear ODlVAL NONTERROZO LEITE, para exer
cer o Cargo de Confi ança de Di retor de Operações, Códi go LT
DAS- 101 . 2, da Superintendência de Navegação doAmapá-SE~AVA , 
a conta r de 15 de janeiro do cor r ent e ano . 

Art. 29 - Revogadas as disposições em cont rário. 

Palácio do Setentrião , em Nacapá- AP ., 14 de janeiro de 
1985 , 979 da RepÚblica e 429 da Criação do Território Fede
ral do Am;:~pá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

mNISTÉ.RJO DO nTERIOR 

TerritÓrlo Federal do Amapá 

DECRETO (P) ~9 00 18 de 10 de janeiro de 1985 

O Governador do Território Federal do Arnapá,usando das 
atribuiçÕes 1ue lhe são conferidas pe lo artigo 18, item 11, 
do Decre t o-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Nomear na forma do Ítem li, do artigo 12 ,co!ll. 
binado com o artigo 13 da Lei n9 1. 711 , de 28 de outubro de 
1952 , em vagas existentes no Quadro Permanent e do Governo 
dest e Território , as pessoas abaixo relacionadas , aprovadas 
em concurso público específico , conforme consta do Edital n9 
038/84-DP/SEAD, publicado no Diário Oficial do Território n9 
4320 , de 12 de dezembro de 1984, para exercerem os cargos 
efetivos a seguir : 

GRUPO: POL[CIA CIVIL CODI GO: PC - 400 

- CATEGORIA FUNCIONAL : ESCRIVÃO DE POL! CIA 

CODIGO: PC - 404 

CLASSE : "A" REF . : NN-21 

OI . Edhisa Maria Tork Souza 
02. ~a r ia da Conceição da Silva Cruz 
03 . Eder lh l son Nontei ro Loureiro 

04 . Jorge Luiz Ca rdoso Costa 
05 . Woston Ar tagnan de Souza Lei t e 
06 . Adelton Al me ida Gomes 

- CATEGORIA FUNCIONAL : AGENTE DE POLICIA CÚDIGO: 
I PC- 405 

CLASSE " A" REF.: NN- 21 

01. Antonio de Ol i ve i ra Ni r elis 
02 . Rozalvo de Sousa Farias 
03 . Laur is t on José Luna Góes 
04 . Ernane Soar es Ferreira 
OS . Osvaldo Souza de Campos 
06 . Ant~nio de ~le lo Hacie 1 
07 . Edivaldo Santos Costa 
08 . Pedro Paulo D' Al meida Santos 
09. Ni valdo de Souza Ramos 
10 . Edinaldo Borges Helo 
11. Daniel Rui dos Santos Serrão 
12. Edna Rosa da Silva 
13 . José da Si lva Picanço 
14. Sindoval dos Santos Cruz 
15 . Antonio Domingos de Jesus Machado Barreto 
16. José Rosá r io Picanço 
17 . Narce l l o Cos t a Holanda 
18 . \<l i lson Gomes de Oliveira Filho 
19. Rosiane da Silva Alenca r 
20. Pa ulo Augusto Gonça l ves Pantoja 
~ 1. Edson Carva lho de Lima 
22 . Dagoberto da Costa Loba to 
23 . Ed ivaldo Pascoal Oliveira Pereira 
24 . Álvaro Alberto Cardoso Guedes 

- CATEGORIA FUNCIONAL : AUXILIAR OPERACIONAL DE PERITO 
CRININAL CÚDIGO: PC - 407 

CLASSE "A" REF .: NH- 22 

01 - Narco Antônio Sarmento Vi e i ra 

- CATEGORIA FUNCIONAL : GUARDA DE PR~SIDIO CODICO PC- 408 

- CLASSE "A" REF .: NH-21 

0 1. Harivaldo de Lima Guerreiro Souza 
02 . Sebastião de Nazaré da Si l va 
03. Clcófas Peixo to da Si l va 

Art . 29 - A posse será dada no pr azo máximo de 30 (trin 
ta) di as , na forma do que estabelece o ar tigo 27 da Lei nú~ 
mero 1. 7 11 /52, já mencionada . 

Art . 39 Revogam- se as disposições em cont rário . 

Pa l ácio do Se t entrião, em ~lacapá, 10 de jane i ro de 1985, 
979 da Repúbl ica e 429 da Criação do Terr itório Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

Repub licado por ter saído com incorreçÕes. 

PREFEITURA. HUNICIPAL DE MACAPÁ 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 002/85-PHI-1. 

O Prefeito ~lunicipal de Macapà, usando das atr i buiçÕes 
que lhe são conferidas por lei; e 

CONSIDERANDO os estudos e l evantamentos realizados pela 
Comissão ins tit uída pela Portaria n9 111/8 2- PHH, de 25 de 
maio de 1982; 

CONSIDERANDO os preços · estabelec idos para os combustí
veis e de r ivados do petró l eo ; 

CONSIDERANDO, fina lmente, que compete à Prefeitura a fi 
xação e reaj ustamento de t arifas taximétricas, conforme Re 
solução n9 72/78-CIP. 

DECRETA: 

Ar t . 19 - Ficam r eaj ustadas as tarifas taximét ricas p~ 
ra a c i dade de Macapá e o Distrito de Santana . 



Macapá, 18-01-85 DIÁRIO OFICIAL Páq.4 

§ 19 - O pe rcentual terá como base os valores especifi
cados : 

- Bandeiradas 25% 

- Km Bandeirada I ..... .......... . .. . . .. . . ...... . .. 251. 

- Km Bandeirada II .. .. . .. ........ . . .. ........ .... . 25% 

- Hora Pa rada ......... .. ................ ..... ..... 25% 

29 - Os novos valores seria os seguintes : 

- Bandeira .... ... Cr$ 1.800 (Hum mil e oitocent os c ru-
ze i ros) ; 

- Km Bandeira I.. Cr$ 1. 500 (Hum mil e quinhentos cru-
zeiros); 

- Km Bandeira I I. Cr$ 1.800 (Hum mil e oitocentos cru-
zeiros); 

-Hora Parada . .. Cr $13.375 (Treze mil, trezent os e s e 
tenta e cinco cruzei r os) . 

Art. 29 - Os taxímetros que estão afe r idos com a ta r ifa 
i nicial de Cr$ 1.000 (Hum mil cruzeiros), usar io · tabela es 
pecífica que terá validade at~ o prox 1mo reajustamento . 

Art. 39 - Permitir o uso das tabelas de r eaj us te para os 
serviços de ve ículo s de aluguel a taxímetro da cidade de Ha 
capa e o Distrito de Santana. 

Art.: 49 - Este Decr eto entrará em vigor a partir do d i a 
09 de janeiro de 1985 , r evogadas as disposiçÕes em contrário. 

CUHPRA- SE , REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

PALÁC IO 31 DE HARÇO, 09 de j aneiro de 1985 

~nJRILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Hunicipal de Hacapá 

BERTO PENA VALES 
Diretor do D. S. P. 

PREFE ITURA HUNICIPAL DE ~IACAPÁ 
GABI NETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 03/85- P~lli. 

O Prefeito Munic i pal de Macapá, usando das at ribuiçÕes 
que lhe são confer idas por l ei; e 

CONSIDE~\NDO o constante do Relatório da Comi ssio Espe
cial inst ituída pela Portar i a n'? 111 /82- PMN, de 24 de ma 1o 
de 1982; 

DECRETA: 

Art. 19 - REAJUSTAR os preços das passagens de co l et i 
vos (ônibus) nas linhas urbanas nos seguintes trechos: 

LIN!-lAS :-

a) - CENTRO/ NOVA ESPER~~ÇA/CE~ 
TRO ........ . ....... , ... . 

b) CENTRO /BURITIZAL/CENTRO, . 

Cr$ 430 (quatrocentos 
trinta cruze iros); 

Cr$ 430 (quatrocentos 
trinta cruzeiros); 

e 

e 

c) - CENTRO/PACOVAL/CENTRO ... : Cr$ 430 (quatrocentos e 
trinta cruzei r os) . 

Art . 29 - REAJUSTAR os pr eços das passagens de coleti
vos (ônibus) das linhas interurbanas nos seguintes trechos : 

LINHAS : -

a) HACAPÁ/SANT,\NA/HACAPi\ ... . 

b) - ~IACAPÁ/FAZENDINHA/SAtHA -
NA/FAZENDINI~/HACAPA ..... 

LINHAS:-

r!ACAPÁ/PORTO GRANDE E VICE-
VERSA . ... .. . ...... . . . .. .. . ·· .. 

rlACAP!\/ FERREIRA GO~!ES E VICE-
VERSA .. .. .............. . . ... . . 

Cr$ 670 (se i scentos e seten 
t a cruzeiros) ; -

Cr$ 670 (seiscentos e se ten 
ta cruzeiro s ) . -

11 2Km X 109 .1 8 = Cr$ 12. 230 
(doze mil, ~uzcntos e tr in 
ta cruze iros ); 

147Km X 109 .1 8 =Cr$ 16 .050 
(dezesse i s mil e cinquen
ta cruze iros ); 

~IACAPA/PAREDi\0 E VICE- VERSA . . . 

PORTO GRANDE/fERREI RA GO~!ES C 
VICE-VERSA . .... .............. . 

PORTO GRANDE/PAREDÃO E VICE-
VERSA ..... ............... .. .. . 

FERREIRA GO~!ES/PAREDÃO E VICE-
VERSA ....... .. .... ,, . . ,, . .... , 

LOCALIDADES DE SERRA DO NAVIO :-

14/il(m X 109 .18 =Cr$ 15 . 580 
(quinze mil , quinhentos e 
oitenta cruzeiros) ; 

35Km X 109 . 18 = Cr$ 3.820 
(três mi l, oitocentos e v in 
te cruze iros); -

L,4Km X 109 .1 8 = Cr$ 4 . 800 
(quat r o mil e oitocentos 
cruzei r os) ; 

25Km X 109 . 18 =Cr$ 2 . 730 
(dois mil , setecentos e 
trinta cruzeiros) . 

VILA/ESTAÇÃO . ,.,., .. ....... , .. = Cr $ 1. 590 (hum mil,quinhen 

VILA/CACf~ÇO ...... • . ... . . . .. . , 

VILA/PEDRA PRCTA ., .. .. . . . . ... . 

VILA/BALSA ............. ...... . 

DE~~IS LOCALIDADES ... . ....... . 

FRETES : -

ATf: 10Km/TONELADAS . .......... . 

ATIÕ 20Km/TONELADAS .... . .. . . .. . 

tos e noventa cruzei ros);-

Cr$ 1.590 (hummil, quinhen 
tos c novent a cruzeiros) ;-

Cr$ 1. 590 (hummil, quinhen 
tos e noventa cruzeiros);-

Cr$ 1. 590 (hummil, quinhen 
tos e noventa cru zeiros );-

Cr$ 1. 590 (hum mil, quinhen 
tos e noventa cruzei ro s) .-

Cr$ 12. 250 (doze mil , duzen 
tos e cinquenta c ruzeiros~ 

Cr$ 16 . 560 (de zes seis mil, 
quinhentos e sessenta cru 
ze iros) . 

Art . 39 - Este Decreto entrará em vigor a partir do d i a 
11 de j ane iro de 1985, r evogadas as disposições em contrá
rw . 

Cm!PRA-SC, REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE . 

PALÁCIO 31 DE ~lt\RÇO , 10 de j aneiro de 1985 

~fURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito ~!unic ipal de r!acapá 

BERTO PENA VALES 
Diretor do D.S.P. 

CONSELHO TERRITORIAL DO /u'~PÁ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O PRESIDENTE DO CONSELHO TERRITORIAL DO Al'IAPA, de acor
do com~ artigo 26 do Decreto- Lei n9 41 1/ 69 e art i go 15 do 
Reg i mento Inte rno, convoca os Senhores Consel heiros a compa
rece r em a Centésima Vig~sima Quarta ( 124?) Reuni ão Ord inár i a 
a ser realizada na Secre taria Administrativa do CTA, nos 
dias 23, 24 e 25 de janeir o corrente , com seu inicio previs
to parais 09 : 00 horas, com a finalidade de: 

I e Il - Ab er t ura dos Trabalhos: 

a) Palavra do Pres idente ; 

b) palavra l ivre - informações ; 

c ) análise da matéria encaminhada atrav~s 
Ofício n9 744/84-SEPLAN. 

do 

III c I V - Aná li se do a ssunto re ferent e ao Oficio n'? 329/ 
84- GABI- CODEASA . 

V e VI - Elaboração da agenda r efe r ente ao 
de 1985 . 

exe rc i cio 
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O que mais houve r. 

Hacap~, 10 de janeiro de 1985 

SALat:i\0 ALCOI.UHI.lRE 
Presidente do CTA 

CONSELIIO TERRlTÚRli\L DO AMAPÁ 

A G E N D A 

124? REUNLÃO ORDL~ÁRJA 06 SESSOES 

DIA 2J . 0 1. 85 

I e 11 SESSOES 

09 :00 h 

18:00 h 

IHA 24.0 1. 85 

1 Il c l V SESS0ES 

09:00 h 

18:00 h 

DIA 25.01 .85 

V e VI. SESSÕES 

09:00 h 

QUARTA- FE IRA 

LOCAL : SEC. ADH . DO CTA 

Início da s Sess~es . 

AberLura dos Trabalhos: 

a) Pa lavra do Pre sidente; 

b) pa lavra liv re- info rmaç~cs; 

c) anál ise da matéria encaminhada att·avés 
do Ofício n9 744184-SEPLAN . 

Encerramento das Scss~es. 

QUlNTA-FElRA 

LOCAL: SEC . ADH. DO CTA 

lnic i o das Sess~es . 

a) Aná l ise do assunto referente ao Ofício 
n9 32~184-GABI-CODEASA. 

EncerramenLo das Sess~es . 

SEXTA-FE LRJ\ 

LOCAL : SEC . ADH . DO CTA 

Inic io das Sess~es. 

a) Elabo:ação da Agenda referen te ao exer
c ício de 1985 . 

b) O que mais houve r. 

Hacapá, 10 de janei ro de 1985 

SALOHi\0 ALCOLUHBRE 
Presidente do CTA 

PROCURADOIUA GERAL 

TERMO AJ:lTlVO 

PRUIEIRO ( 19) TER.'IO ADITIVO AO CO~TRATO N9 118184-PROG, 
QUE ENTRE SI CELEBR/01 O GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO 
A~!APÁ E A FI!t·!A COMERCIAL ARUANA SERVIÇOS E CONSTRUÇ0ES LTDA ., 
PARA OS FINS NELE DECLARADOS . 

O Governo Jo Território Federal do Amapá , representado , 
neste ato por seu Governador, Senhor ANNIBAL BARCELLOS, da 
qu i em diante denominado simplesmente CONTRATANTE e a Fi rma 
Comercial ARUANA SERVIÇOS E CONSTRUÇ0ES LTDA ., CGC n9 ..... 
OS . 1 ~ 6.0651000 1 -00, localizada nesta c idade ã Av . Presiden
te Vargas , n9 1472 , repre sentada neste ato por SERGIO ARUA
~A ELARAT CA<\TO , brasileiro, solteiro,C . I. n9 8~ . 703- SEGUP-AP 
e CPF. n9 096 .852 .432-04 , daqui em diante denominado s im
plesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o pr~ 
sente Termo Aditivo, consolnl.c as cláusulas seguintes : 

CLÁUSULA PRI:1EI RA: Através deste 'lermo Ad itivo fica pror 
rogado por mais cinqucnta (50) dias o prazo de vigência pr~ 
visto no Contrato or iginal. 

CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as dentais cláu
sulas do instrumento princi.pa l. 

E, po r estar em de comum acordo , 
Ad i tivo em c1nco (05) vias de i gual 
só efeito, na presença de duas (02) 

firmam o presen t e Termo 
teor e forma , pa ra um 
testemunhas . 

Nacapá (A!'Í, 07 de janeiro de 1985 . 

A.\INlBAL BARCELLOS 
Contratante 

ARUANA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA . 
Contratada 

TESTE~!UNHAS : 

Ilegíveis 

I SAPEI XE NORTE S.A. 
CGC~fF n9 04 . 660.726/0001-01 

JUCAP n9 16 3 0000015 8 
~!ACAPA - AP 

Capital Autor izado . . . ..... . Cr$ 4.105 .280.000 
Capital Subscrito .......... Cr$ 2. 173.418 . 56 1 
Ca pital In tegral i zado ... . .. Cr$ 2. 173 .4 18. 56 1 

ATA DA ASSHmLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EH 
18 I 12 I 1984 

Ata n'? 10 - Às nove hor as do dia dezoito de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e quatro , na sede social, sita no 
quiLÔmetro vinte da margem direi t a da Rodovia ~!acapá/ ~!aza 
gão , no DistriLo industrial do ~tun icípio de ~!acapá, Territ~ 
rio Federal do Amapá , reuniram-se em Assembléia Geral Extra 
ordinária os acionistas represen tando a totalidade do capi= 
ta 1 soe ia 1 votante subscrito e i ntegralizado . Na forma do 
Art . JO do Estalulu Sucia l, os ac i onistas Sr s . NELSON RI~T 
CORREA c HENRIQUE J OSJ! LEAL SANTOS VIEIRA DA FONSECA foram 
ele itos, respect ivamente, para pre sid ir e secre t ariar a He
sa . Depo is de decla rar instalada a Assembl é i a , o Sr. Presi
dente disse que a mesma fora convocada através de carta aos 
Senhores Acionistas , que comparecem em sua total idade nes t a 
Assembléia, e que a mesma tinha por fina lidade deliberar s~ 
bre a seguinte ORDEN DO DIA : 1) Proposta do Conselho de Ad
minis t ração para i ncorporação da Companhia i LEAL SANTOS 
PESCADOS S.A.; 2) aprovação do pro tocolo de incorporação fi r 
mado por diretores da Companhia e por acionistas represen : 
tando a totalidade do cap ital votante; 3) fixação da data I 
da incor poração; 4) auto r ização aos adminis t radores para 
praticar os atos necessá r ios à incorporação . Dando início à 
Ordem do Dia , o Sr . Presidente solicitou ao Sr . Secretár io 
que procedesse à lei t ura da proposta do Conselho de Admini~ 
tração referent e à matéria cons t ante do ítem 1, bem como do 
pro t ocolo de incorporação objeto da matéria constante do 
ítem 2, dos seguintes teores : "Proposta do Conselho de Admi 
nistr ação . Senhores Acionistas: Como é do conhecimento ge
ral, a nossa Companhia construiu um conjunto i ndustria l pa
ra beneficiamento e i ndus tr ial i zação de camar~es no Territó 
rio do Amapá , para atendimento à captura efetuada por um 
barco próprio c barcos pertencentes à LEAL SANTOS- própr ios 
c arrendados de terceiros . Ao término da implantação do pro 
jcto industrial, ve r ificou-se que haveri a necessidade de no 
vos e grandes aportes de capitais de giro para a sustenta = 
çào de uma operação industria l i so lada . Concluiu-se então 
que, tendo em vista a atuação no mesmo ramo de atividade e 
a existência de acionistas e interesses comuns , que a unifi 
cação das duas empresas (ISAPEIXE na LEAL SANTOS) t raria maior 
f 1 exibi 1 idade opcrac i o na l e admin i s t :at i v a, com r efl exos econô 
micos c f inancei ros pos i t i vos para o empreendimento conjun~ 
to, além da ut i lização da tecno logia possuída pe l a LEAL SAN 
TOS na atividade pesqueira . Desta forma, os administradores 
das duas empresas firmaram um protocolo,em 23 de abri l de 
1Y84, definindo as regras básica s para uma incorporação da 
ISi\PEIXE à LEAL SANTOS. Para tes ta r as premissas que or ien
tavam a incorporação, nossa Companhia arrendou as i ns t a l a -
ç~cs industriais à LEAL SANTOS e estabelecemos de comumacor 
do um prazo de 240 dias para a real ização de assemblé ias ge 
rais para aprovação do pro tocolo de i ncor por ação . Es tando 
preste a expirar o prazo e tendo em conta que a Assembléia 
Geral Extraordinária da LEAL SANTOS PESCADOS S.A. realizada 
em 17 de dezembro corrente já ap rovou o protocolo e i ndicou 
os peritos para avaliação do patrimôn io liquido de nossa 
Companhia , propomos aos Senhores Acionistas que ap rovem a 
i ncor poração da ISAPEIXE à LEAL SANTOS , nos termos e condi
çoes definidos no protocolo f i rmado em 23 de abril de 1984 , I 
que já mereceu aprovação do BANCO DA A~!AZÕNIA S.A. - BASA , 
este na qualidade de representan t e l egal do FUNDO DE I NVES
ÚHENTOS DA ANAZONIA - fiNfu'f , por ser a operação de relevan 
te interesse . Propomos, também, que a dat a para a efetiva 
i ncorporação seja a de JO de abr il de 1985 , confor me solici 
tação da LEAL SANTOS , após a realização das assembléias ce= 
rais que atualizar ão o capital socia l da incorporadora. ~!a 
capá, 17 de dezembro de 1984. (assinados) NELSON RIET ·COR 
REA, Pres i dente; AR}!ANDO DUARTE DA SILVA, Vice- Presidente ; 
IHA!-! JAEGER, Conselhei ro ." A seguir foi lido o protocolo da 
incorporação da ISi\PEIXE NORTE S.A . na LEAL SANTOS PESCADOS 
S.A., do seguinte teor : "Protocolo da Incorporação da I SA
PEIXE NORTE S.A. na LEAL SANTOS PESCADOS S.A. Qualifi cação 
da Soc i edade Incor por ada : ISAPEIXE NORTE S. A., CGC n9 . . ... . 
04 . 660.7261000 1-0 1, sociedade anônima brasileira , com sede 
soc ial no Km 20 da Rodovia Macapá/t-tazagão , Distrito I ndus -
trial de ~lacapá , Territór i o Feder a l do Amapá , neste ato re
presentada pelos seus diretores Nelson Ri et Corrêa, brasi -
le i ro , casado, i ndus trial ista, CPF n9 004 .762 . 930-49 e Hen
rique José Leal Santos Vieira da Fonseca, brasileiro , casa
do, industrialista , CPF n9 0 10. 195 .890-00 e pe l a tot al idade 
dos acionistas titulares das aç~es ordinárias nominativas , 
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com direito de voto: LEAL SANTOS PESCADOS S.A., CGC n9 ..... 
94.873.445/0001-20, sociedade anônima brasileira, com sede 
na 4? Seção da Barra, Distrito Industrial de Rio Grande-RS, 
por seus diretores Iwam Jaeger, brasile1ro, casado, i ndus -
trialista, CPF n9 004.829.940-53 e Armando Duarte da Silva , 
brasileiro, casado, • industrialista, CPF n9 004 . 801.420-68 ; 
FERTISUL S.A., CGC n9 94.845 . 930/0001 - 90 , sociedade anônima 
brasileira, com sede social na Rua Aquidaban n9 692, na ci
dade de Rio Grande-RS, por seus diretores Ãngelo Bastos Tel 
1 e c h e a , bras i lei r o , separado j u d i c i a 1m ente , enge:
nheiro, CPF n9 005.235.180-72 e Adão Duarte Fernandez , bra
sileiro, casado, contador, CPF n9 010.181 .400-34; ISAPAR 
PETROLEO IPIRANGA PARTICIPAÇÕES S.A., CGC n9 42.284.547/ 
0001-06, sociedade anônima brasileira, com sede social na 
Rua Francisco Eugênio n9 329, na cidade do Rio de Janeiro -
RJ , por seus diretores Aloysio Moreira da Silva, brasileir0 
casado, técnico de administração, CPF n9 005.467.987 - 72 e 
Carlos Alberto Sholl Isnard, brasileiro, casado ,economista, 
CPF n9 005.468. 107-30; CO~WANHIA BRASILEIRA DE PETR0LEO IPI 
RANGA, CGC n9 33.069.766/0001 - 81, sociedade anônima brasi :
leira, com sede social na Rua Francisco Eugênio n9 329, na 
cidade do Rio de Janeiro-RJ, por seus diretores João Pedro 
Gouvêa Vieira Filho, brasileiro, casado, advogado, CPF n9 
008 . 563 . 207 -49 e Bolivar Baldisserotto ~loura, b.rasileiro , 
casado, engenheiro, CPF n9 004.822 . 420-00; NISSHIN GYOGYO · 
KAISHA, LTD., empresa japonesa com sede em 1-16, l-chome ,Ha 
mamatsucho , Minato-Ku, Tokyo, Japão, por seu bastante procu 
rador Zengo Yotsui, japonês, com permanência legal no Bra ~ 
sil, casado, técnico de pesca, CPF n9 126 .798 . 282-91j HENRI 
QUE JOSf: LEAL SANTOS VIEIRA DA FONSECA; NELSON RIET CORR~A; 
IWAH JAEGER; A~1ANDO DUARTE DA SILVA, todos anteriormente já 
qualificados . Qualificação da Sociedade Incorporadora: LEAL 
SANTOS PESCADOS S. A., CGC n9 94.873.445/0001-20, sociedade 
anônima brasileira , com sede social na 4? Seção da Barra , 
Distri~o Industrial, na cidade de Rio Grande , Estado do Rio 
Grande do Sul , neste ato representada pelos seus diretores 
Iwam Jae ger e Armando Duarte da Silva, já qúalificados e pe 
lo acionista controlador ISAPAR - PETROLEO IPIRANGA PARTICI 
FAÇÕES S.A. , por seus diretores Aloysio Horeira da Silva e 
Carlos Alberto Sholl Isnard , todos anteriormente já qualifi 
cados, detentora de 97,85% do capital votante e 67,63% dÕ 
capital total da Sociedade . Capital Social da Incorporada : 
O capital social autorizado e de Cr$ 1.600 .000.000,00 ( hum 
bilhão e seiscentos milhÕes de cruzeiros), do qual tem subs 
critu e inLegralizado o valor de Cr$ 1.125.655.585,00 ( hu;;; 
bilhão, cento e vinte e cinco milhÕes , seiscentos e cinquen 
ta e cinco mil e quinhentos e oitenta e cinco cruzeiros) -
dividido em 572.450.043 (quinhentos e setenta e dois mi -
lhÕes, quatrocentas e cinquenta mil e quarenta e três)ações 
ordinárias nominativas e 553 . 205 . 542 (quinhentos e cinquen
ta e três milhÕes, duzentas e cinco mil , quinhentas e qua -
renta e duas) açÕes preferenciais nominativas, do valor no
minal de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro ) cada uma . Capital Social 
da Incorporadora: O capital social é de Cr$- ............ . 
1. 103.087 .256,00 (hum bilhão, cento e três milhÕes, oiten
ta e sete mi l e duzentos e cinquenta e seis cruzeiros) , to
talmente integralizado e dividido em 20 .964 . 310 (vinte mi
lhÕes, novecentas e sessenta e quatro mil e trezentas e dez) 
açÕes o rdinárias nominativas e 70 . 959.628 (setenta milhÕes , 
novecentas e cinquenta e nove mi l e seiscentas e vinte e 01 

to) ações preferenciais nominativas, do valor nominal de 
Cr$ 12,00 (doze cruzeiros) cada uma. Motivo e Interesse da 
Incorporação: a) As duas empresas são controla,das pelo mes
mo grupo empresarial; b) A INCORPORADA é uma empresa consti 
tuída, para atuar dentro dos mesmos objetivos sociais da IN:
CORPORADORA, na área de atuação da Superintendência do De
senvolvimento da Amazônia - SUDAH, em projeto fechado (arti 
go 18 do Dec. Lei n9 1376/74) de incentivos fiscais origina 
dos dentro do grupo empresarial; c) A INCORPORADA não pos=
sue recursos de capital de giro para iniciar uma operação 
industrial isolada; d) A unificação das empresas trarán~ior 
flexibilidade operacional e administrativa, com reflexos e
conômicos e financeiros positivos para o empreendimento con 
junto, além da utilização plena da tecnologia possuída pela 
INCORPORADORA na atividade pesqueira. Condições da Incorpo
ração: I - As partes desenvolverão seus melhores esforços , 
no sentido de obter a concordância dos Órgãos governamen
tais à implementação da incorporação, em consonãncia com os 
legítimos interesses nacionais. II - A incorporação poderá 
ser efetuada a partir de maio de 1984, após a realizaçãodos 
seguintes eventos : a) na INCORPORADORA -Assembléias Gerais 
a serem realizadas em 1984, que aprovarão os aumentos do ca 
pital soc ial por incorporaçÕes das Reservas de Capital e de 
Lucros . b) na INCORPORADA - conclusão das obras civis de sua 
fábrica no Distrito Industrial de ~illcapá segundo projeto a
provado pela SUDAH; aprovação pela Assembléia Geral das co~ 
tas do exer~ício de 1983 e ajustamento do capital social pe 
la incorporação de reservas. III - A avaliação do Patrimô :
nio LÍquido da INCORPORADORA será referida à data do final do 
mês anterior à incorporação . As variações patrimoniais pos-

teriores em nada prejudicarão o acordado neste Protocolo e 
resultarão em ganhos ou perdas de capi t a l para a INCORPORA
DORA. IV - A INCORPORADA e a I NCORPORADORA concordam que o 
valor do patr imônio líqu i do da INCORPORADA seja avaliado 
por peritos, a serem nomeados em Assembléia Geral Extraordi 
nária da INCORPORADORA que a provar este Protocolo . V - Os 
critérios de avaliação e os elementos de comparação que se
rão adotados pelos peritos, para a aval iação do pat rimônio 
lÍquido da INCORPORADA, serão os va lore s de mercado . Vl -
A INCORPORADORA declara deter, nesta data , par t icipação acio 
nária na INCORPORADA e que tal pa rticipação será transferi.::
da para a ISAPAR - PETRÓLEO IPI RANGA PARTICI PAÇÕES S.A. an
tes da efetivação da i ncorporação . VII - A INCORPORADORA a 
tribuirá ações ordi nárias nominativas e preferenciais nomi:
nativas, na mesma proporção das espécies hoje existentes no 
seu Capital Social (22 ,81 % em ordinárias e 77, 19% em prefe -
renciais) , em substituição dos direitos acionários da INCOR 
PORADA, que se extinguirão; e o critério a ser utilizado pa 
ra determinar a relação de subs tituição , será o de emissãÕ 
de açÕes novas, na quantidade que vier a ser determinada pe 
la - : - divisão do valor total do patrimônio lÍquido da I N:
CORPORADA, pelo valor nomina l das açÕes do Capital Social da 
INCORPORADORA na data da efe tiva incorporação. VIII - As par 
tes acordam, desde já, que as ações novas a serem subscri :
tas e r ea l i zadas pela INCORPORADA, mediante versão do seu pa 
trimônio líquido determinado pelos peritos e que na INCORPO 
RADA se originaram de incentivos fiscais integralizados pe:=
lo FUNDO DE INVESTIHENTOS DA A~lAZÕNIA - FINhll , operado pelo 
BANCO DA hl~ZÕNIA S.A. - BASA , manterão os mesmos gravames 
de inalienabilidade e intransferib i l idade que possuíam no 
Capital Social da INCORPORADA , respeitando-se os prazos e 
condições dos gravames estabelecidos . IX- Pela incorpora 
ção, a INCORPORADA se extinguirá e simultaneamen te transmi
tirá, por sucessão , à INCORPORADORA todos os seus bens , di
reitos e obrigações, ou seja, a totalidade do patrimônio 
(ativo e passivo) da INCORPORADA . X - A INCORPORADA se ex -
tinguirá na data em que a Assembléia Geral Extraordinária da 
INCORPORADORA aprovar o laudo de ava liação e a incorpora 
ção. XI - A INCORPORADORA absorverá e sucederá a INCORPORA
DA em todos os seus bens, direitos e obr i gações . 
XII - A IN CO RPORADA e a I NCOR PORADORA r ealizarão, 
dentro de 240 (du~e nt os e quarenta) dias Assem 
bléias Gerais Extraordi nárias para aprovação do presente 
Protocolo, nomea ção dos peritos e autorização aos Adminis -
tradores para pra ticar os atos necessários à incorporação 
XIII - O acionis ta controlador da INCORPORADOfu\ proporá à 
Assembléia Geral Extraordi nár ia que efetivar a i nco rpora 
ção1 a criação de um Conselho Consultivo, na INCORPORADORA, 
composto de 4 (quatro) membros, f icando assegurada 1 (uma)va 
ga, para repres entação dos acion i stas mi noritários da I NCOK 
PORADA. XIV - Enquanto s e processa a incorporação e até a 
sua efetiva rea lização, a INCORPORADA concorda em continuar 
arrendando seus bens imobilizados à INCORPORADORA, para que 
possa ela executar em conta própria e através de uma filia l, 
as operaçÕes normais de captura e i ndus t r ialização de pe sca 
dos, conforme bases já definidas pelos Órgãos de Administrã 
ção das duas sociedades . Nos termos da Lei n9 6404/76 , artT 
go 224 "caput", o presente i nstrumento jur ídico é assinado· 
pelos integrantes dos Órgãos de Administração e por acionis 
tas controladores da INCORPORADA e INCORPORADORA. Rio Gran:
de (RS), 23 de abril de 1984 . (assinados) PELA INCORPOfu\DA 
ISAPEIXE NORTE S. A. : Nelson Riet Corrêa, Henr i que José Lea l 
Santos Vieira da Fonseca; LEAL SANTOS PESCADOS S. A.: I1vam 
Jaeger, Armando Duarte da Silva ; FERTISUL S.A.: Ângelo Bas
tos Tellechea, Adão Duarte Fernandez ; ISAPAR - PETR0LEO IPI 
RANGA PARTICIPAÇ0ES S. A.: Aloysio Noreira da Silva, Carlos 
Alberto Sho 11 I snard; CO~IPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPI
RANGA: João Pedro Gouvêa Vi eira Filho , Bolivar Baldisserot
to Haura; p. p. NISSHIN GYOGYO KAI SHA, LTD.: Zengo Yotsui ; 
HENRIQUE JOSf: LEAL SANTOS VIEIRA DA FONSECA ; NELSON RIET COR 
R~A; HIAH JAEGER; ARHANDO DUARTE DA SI LVA . PELA I NCORPORADO--.:: 
RA LEAL SANTOS PESCADOS S. A.: Iwam Jaeger , Armando Duarteda 
Silva; ISAPAR - PETRÓLEO IPIRANGA PARTICIPAÇÕES S.A .: Aloy
sio ~lare ira da Silva, Carlos Alber to Sholl Isnard. " O Sr . Se 
cretário informou também que este Protocolo fo i assinado pe 
lo Dr. Luiz E. P. Lobão, Chefe do Depar tamento de Incentivos 
Fisca is e AçÕes do BANCO DA M1AZÕNIA S.A. - BASA. Terminada 
a leitura dos documentos, o Sr . Presidente col ocou os assun 
tos de números 1, 2 e 3 da Ordem do Dia em discussão e vota 
ção, verificando-se a aprovação das proposiçÕes por unanimT 
dade de votos, pelo que declarou o Sr . Presiden te que fica:=
vam aprovados não só a proposta do Conselho de Admi nistra -
ção para a incorporação, como também o protocolo da incorpo 
ração da ISAPEIXE NORTE S.A. na LEAL S~~TOS PESCADOS S.A. ~ 
datado de 23 de abr i l de 1984 e fixada a data de 30 de abril 
de 1985 para a efetivação da incorporação . Passando ao ítem 
4 da Ordem do Dia , o Sr. Presidente i nformou que o mesmo tra 
taria de autor ização aos Administ radores para praticar os 
at os necessários à incorporação . O acionista Sr . l\~AH JAE
GER pediu a palavra e propôs que fossem concedidos os pode-
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res grrais ~ Diretoria para representar a Companhia nas As 
sembléias Gerai~ da lNCORI'ORADORA,para aprovação do laudo 
de ava liação e decidir sobre" incorporação, nos exatos ter 
mos do Protoco lo ora aprovado . Ta l propos ição foi apr ovada 
por unanimidade . Nada mais havendo a tra tar, o Sr. Presi -
dente informou que o Con~elho Fiscal não fora ouvido por não 
ter sido instalado no cxcrcicio e deu por encerrada a ses -
são, do que , para constar, Lav rou- se esta ata no livro prci
pr i o, a qual foi l ida , aprovada c assinada pelos ac ioni stas 
presentes, dela ext raindo-se c6pias autenticadas para regis 
Lro c publicação . t·lacapá, 18 de dezemb ro de 1984 . (assina = 
dos) NELSON RIET CORRt.A, Presidente . IIENRIQUE JOSt. LEAL SAN 
TOS VlElRA DA FONSECA , Secret<Í rio . lHA~l JAEGER 1 AR~!ANDO OU~ 
TE DA SILVA1 LEAL SANTOS PESCADOS S. A.: Ne lson Riet Corrêa, 
DireLor Presi dente ; Henrique José Leal Santos Vie i ra da Fon 
seca, Diretor Vice- Presidente . p.p. ISAPAR - PETRÓLEO I PL = 
RA:-IGA PARTICIPAÇÕES S. A. , p. p . FERTISUL S.A. , p. p. CO' IPANillA 
llRASILEIRA DE PETRÓLEO lPIRANGA : Henrique José Lea l Santos 
Viei.ra da Fons eca . p. p . NISSIII:J GYOGYO KAISfiA , LTO : Zcngo 
Yotsui . 

OECLARA:-lOS que a presente é c6pia fiel da ata lavrada no 
l ivro pr6pr ~o da ISAPElXE NORTE S. /I . c assinada pelos acio
nisLns presentes . 

~lac.,pá, 18 de dczcmb r o de 1984. 

NELSON RIET CORRf.:A 
Pn·sidcntc 

li ENR lQUE JOSt L. S. V. !)A FONSECA 
Secre tário 

Junta Comercial <.lo Ter . fed . do Amapá 

C E R T I D À O 

CERTlFICO , que a primeira via deste documento 
por despacho do Pres i.dentc da JUCAP, nes ta data, foi a r 
quivoda sob o n9 1531 . 

~acapá, 15 de janeiro de 1985 . 

HIIRILIA COSTA Ll~!A CAVALCANTI 
Sec retária Geral - JUCAP 

J USTIÇA DOS TERRlTÓRLOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO Al'!APÁ 

19 CIRCUNSC RIÇÃO - ~IACAL'fi 

EDITAL, Cml PRAZO DE VI:'ITE (20) DIAS, PARA CrTAÇÃO DE 
FRANCISCO CUSTÓDIO VIEIRA e FRA:'ICISC1\ GERÕí\IHO DA SILVA . NA 
FORNA ABAIXO 

O Doutor João Garcia, ~Ir!. Juiz de Direito da Prime ira 
Circunscriçio Judiciária de Hacapá, Capita l do Territ6rio Fe 
dera L do Amapá , Na Forma da Lei, Etc ... 

Faz saber aos que o presente EDLTIIL virem ou dele conhe 
c imento tive rem, que por este Juízo e Ca rt6r i o, sito à AvcnT 
da Amazonas, n9 26, tem andamento uma ação de SUPRINENTO DE 
CONSENTIMENTO PATERNO, Processo Civel n9 16 . 373/84, em que i 
(são) ~IARTA DO SOCORRO DA SILVA VIElRA , brasi l e ira, solteira 
com 19 anos de idade, residente nesta cidade , à rua Ana Ner~ 
n9 5, bair ro do Perpet~o·Socorro , e constando dos au tos que 
o (a) réu (ré ) se encont ra em lugar incerto e não sabido, ex 
pediu-se o presente EDITAL, com o prazo de vinte (20) dias -: 
Deferida a citaçio por edital, pelo despacho de fls. 09 de 
17.1 2.1 98'•· fi ca, pel o presente CITADO (A) o (a) Senhor (Se
nhora) l'RANClSCO CUSTÓDIO VIEIRA e FRANCISCA GERÕNlHO DA SIL 
VA, para que ~o prazo de quinze (15) dias, depois de findo o 
acima fixado, apresentar, querendo , a contestaçio cabívelque 
tiver e acompanhar os demais termos do processo até o final 
da execução . O presente EDITAL será afixado no lttgar de cos
tume c publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cida
de de Hacapá , Capital do Territ6rio Federal do Amapá , aos 
quaLro dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e oi
tenta c cinco . Eu , Raimunda Borralho Alves, !\tendente judiei 
ário , datilografei . Eu, Diretor de Secretaria da Vara CÍvel~ 
s ubscrevo c assino por detcrminaç~o do Heritíssimo Juiz de 
Direito. 

~lARIA DA PAZ DOS SANTOS ATHAYDE 
Dirctor3 de Secretaria da Vara Civi l 

Substituta 

SERVIÇO DE EXTENSÃO RURAL ASTER - ANAPÁ 

A V I S O 

ALIENAÇÃO DE BENS INSERV1VEIS 

A Comiss~o enca rregada de proceder Alienação de Bens In 
servíveis, designada pela Rcso luç~o n9 008/84-SE-COAFI de 
06 de agosto de 1984 , do Sr. Secretário Executivo da Àsso
ciaçio de Ass i stência Têcnica e Extensão Rural do Terr it6-
rio Federal do Amapá - ASTER-AP, informa a quem interessar 
possa, que atê às 16 :30 (dezesseis e trinta horas) do dia 
04 (quatro) de fevereiro de 1985 , estará recebendo proposta 
para ul icnação de bens inserví veis de propriedade daquela A~ 
sociaçao . 

O EDITAL de Alienação n9 001/85 encontra-se i disposi -
ção dos i nteressados na sede da ASTER-AP , sito à Av .Cora de 
Carvalho, 120 , com a CONISSÃO DE ALIENAÇÃO , tele fone 222 -
3066 , assim como os veículos estarão em exposição na ga r a -
gem do Setor de Máquinas e Veículos, à Rua Leopo ldo ~!acha
do, 1374 , e os bens na Sede da Associação . 

~ta capá, 01, de janeiro de 1985. 

A Comiss~o 

PODER JUDICIÁRIO 

J USTIÇA DO TRABALHO DA 8~ REGIÃO 

JUNTA OE CONCILIAÇÃO E JULGAHENTO DE HACAPÁ 

ED LTAL DE NOTIFICAÇÃO 

PRAZO DE 08 DIAS 

Pelo presente Edital ficam NOTIFICADOS os Senhores fi NTO 
NlO DOS SANTOS ~IAClEL e 1\l'\IRALDO SOARES FARIAS, reclamantes 
nos autos do processo 1018 c 1019/84, atua lmente em lugar 
i ncerto e não sabido , para ciência , de que foi interposto re 
curso na rcclamaç~o por eles ap resentada contra COHPANHIA 
DE ELETF.ICIDADE DO AHAPÁ, pelo que, têm o prazo de 08 ( oi
to) clias ; para , como r ecorrido , arrazar o recurso . 

Se c reta r ia da Junta de Cone il i ação e Julgamento de c·laca 
pa, 14 de janeiro ele 1985 . 

JA l~!E HELTOR SL LVA DOS ANJOS 
Diretor de Secre t aria 

PROCURADORIA GERAL 

CONVÊNIO N9 118/84 - PROG . 

CONVÊNIO QUE CELEBRA..'! ENTRE SI O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO AHAPÁ E A PREFEITURA HUNlCIPAL DE ;\l·!APÁ , PARA OS 
FINS N~LE DECLARADOS . 

O Governo do Territ6rio Federal do An~pâ, neste a to re 
presentado pelo seu Governador , Comandante ANNIBAL BARCEL= 
LOS , cloravante denominado GOVERNO, e a Prefeitura Nun i ci -
pal de Amapá , com CGC : 05 . 989 .11 6/000 1- 19 , aqu i representada 
pe l o seu Prefeito, Senhor FRANCISCO JOSt ALMEI DA FILHO, da 
qui em diante denominada simplesmente PREFEITURA, resolvem 
de comum acordo, firmar o presente Convênio, mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAI-lENTO LEGAL: O pr esente Convê 
nio encontra respaldo legal no ítem XVII, do Art . 18,do De 
ereto- Lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 , combinado com 
a alínea "f", do § 29 do Art . 126, do Decreto-Lei n9 200 , 
de 25 de feve rei ro de 1967 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVO: Este Convênio tem por ob
jetivo a reforma de três (03) Postos de Sa~de, das locali
dades de Breu , Pi quiã e Itaubal , pertencentes à Segunda Re 
gional de SatÍde, no Amapá . 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES: 

I - DO GOVER.NO : 

a) Transferir recursos no va lor de Cr$- 8 .000.000 (Oi
to MilhÕes de Cruzei ros), para atender i execução do obje
tivo expresso na Cláusula Segunda deste instrumento; 

h) Acompanhar e fiscali za r a execução deste Convênio , 
atr.avês da Secretaria de Obras e Serviços P~blicos - SOSP . 

Il - DA PREFEITURA: 
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a) Empregar os recursos transferidos pelo GOVERNO , de 
aco rdo com o que se prop5e na Cljusula Segunda des t e Conv~ 
nio; 

b) Ap resentar a'? GOVERNO, sempre que solicitadas ,as in 
formaç5es e esclare'cimentos sôbre as atividades rea lizadas 
no cumprimento das finalidades expressas neste Conv~nio ; 

c) Apresentar ao GOVERNO, prestação de contas do total 
dos recursos transferidos at r avés deste instrumento, den -
tro do prazo estabelecido na Cljusula Sét ima. 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO : As despesas decon-,ntcs da 
assinatura de ste Convênio , no valor de Cr$- 8 .000 . 000 ( Oi 
to Hilh5es de Cruzeiros), correrão à conta do Convênio n9 
263I84ISUDA.'!IPINIPOLANAZÕNIA, Na tureza da Despesa 4.1.1.0 .00, 
conforme No ta de Empenho n<? 1, emitida em 06. 12. 1984. 

CLÁUSULA QUINTA - LIBERAÇÃO DE RECURSOS: 
que farão frente as despesas deste Convênio, 
das em parcela única, após s ua assina tura e 
Dijrio Oficial deste Territcirio . 

Os recursos 
serão l ibera
publicação no 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPOSITO DE RECURSOS : Os r-ecursos 
que por força deste instrumento a PREFEITURA receber , en -
quanto não fo rem aplicados aos fins a que se dest inam, se
rão deposi t ados em conta bancjr i a especial, a ser movimen
tada pela PREFEITURA, obrigando- se esta a enviar ao GOVER
NO, ex~rato de contas , e fazer cons ta r nos documentos com
probatórios de sua prestação de contas, o nome do sacado , 
os valores e as datas das emissões dos cheques a quem fo -
rem pagas as importâncias . 

CLÁUSULA S~TI~~ - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A PREFEITURA 
prestará contas dos recursos recebidos do GOVERNO, no ~x~ 
mo 30 (trinta) dias após o término da vigência do presente 
Convênio . 

CLÁUSULA OITAVA - VlG!lNCIA : Este Convênio ent rará em 
vigor a pa r ti r de sua publicação , até 31 de março de 1985 . 

CLÁUSULA NONA - VINCULAÇÃO DE PESSOAL: Será diretamen
te vincu lado à PREFEITURA, o pessoal que a qualquer título 
for ut i lizado na execução dos serviços de que trata este 
Convênio, não tendo com o GOVERNO relação jurídica de qua.!_ 
quer natureza. 

CLÁUSULA D"CUtA - NODIFiCAÇ1\0, PRORROGAÇÃO E RESCISÃO: 
Nediante assentimento d.:~s partes Convenentes, este Conv~ -
nio poderj ser moficicado ou prorrogado através de Termo 
Aditivo, ou rescindido de plena direito, por inadimplemen
to de quaisque r de suas cljusulas , i ndependentemente de 
ação , notificação ou inLc rpelação judicial. 

CLÁUSULA D~CUtA PRU!EIRA - FORO: Fica e leito o Foro da 
Comarca de ~laca pá, Territcirio Federal do Amapá, pa ra diri
mir quaisquer controvirsias oriundas da execução do presen 
t e Convênio, com exclusão de qualque r outro, por n~is pr i~ 
vi legiado que seja . 

E, para validade do que ficou estipulado, lavrou-se o 
presente instrumento em c inco (OS) vias de igual teor e 
forrM para o mesmo fim de direi t o, na presença de duas(02) 
testemunhas abaixo firmadas . 

~laca pá (AP), 17 de dezembro de 1. 984 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
GOVERNO 

FRANCISCO JOS~ ALHEIDA FILHO 
PREFEITURA 

TESTE~ruNHAS : Ilegíveis 

GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO M~PÁ 

SECRETARIA DE SAIJDE 

COORDENADORIA SETORIAL DE l'LANEJM!ENTO 

AFROVO 
ANNIBAL BARCELLOS 

GOVERNADOR 

PLANO DE APLICAÇÃO DO CONVt:NIO ENTRE GOVERNO DO TERRITORIO FEDERAL DO ArtAPÁ E PREFEITURA ~ruNICIPAL DE MIAPÁ, OBJE
TIVANDO REFORNAS EH TRÊS (03) POSTOS DE SAIJDE NAS LOCALIDADES DE BREU, PIQUIÁ E ITAUBAL, PERTENCENTE À SEGUNDA REGIONAL 
DE SAIJDE , NAQUELE ~ruNICÍPIO . 

( Cr $ 1 ,00) 

CÚD IGO DO ELD1ENTO DE DESPESA ESPECIFICAÇÃO VALOR 
FONTE: POLAr~ZÕNIAI84 

4 . 1. 1.0.00 Obras e Instalações 8.000 .000 

T O T A L I I I I I I I I I 8 .000 .000 

~!a capá, 11 . 12. 84 . 

~~RIA NILZA RODRIGUES ~!ACHADO 

CARTÚRIO DE REGISTRO PÜBLICO 

PROCLAMAS DE CASk~NTO 

O Oficial do Registro Civil desta Comarca de Nacapj,Ter. 
Fed . do Amapá , República Federativa do Brasil, faz saber que 
pretendem se casa r: AOELClO FURTADO CORRt:A e IRENE DE JESUS 
LIHA. 

Ele ê filho de Adelcidio de Paula Corrêa e de Ariosval
da Furtado Corrêa. 

JOÃO BOSCO PAPAL~O PAES 

F.la é filha de João Batista Lima e de Alvina de Jesus 
Lima. 

Quem souber de qualquer impedimento legal, que os iniba 
de casa r, um com o outro, acuse-os na forma da l ei . 

Hacapá , 16 de janeiro de 1985 . 

DIRCE SENA DE ALHEIDA 
Escrevente Juramentada 

em Exercício 


	

