
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

AR O OFIC 
Decreto nq 1 de 24 de Julho de 1964 

N94349 Macapá, 28 de Janeiro de 1985 - 2•-Felra 

l;overnador do Território 
Comte . ANNlBAL BARCELLOS 

Chefe de Gabine te do Governador 
HÉLIO GUARANY DE SOUZA PENNAFORT 

SECRETARIADO 
Secretário de Administração 

Dr. AUGUSTO HONTE DE AL~IEIDA 

Secretário de Finanças 
RUB[NS ANTONIO ALBUQUERQUE 

Sec r etário de Planej amento e Coordenação 
Dr . Al\TERO DUARTE DIAS PIRES LOP[S 

Secretário de Promoção Soe ia 1 
Ddl . ~!ARIA :-lEUCILA DE OLIVEIRA E ALCÂNTARA 

Secretário de Obras e Serviços Públicos 
Dr . PEDRO CARLOS DE SOUZA CA.'!POS 

MINIST~RlO DO INTERIOR 

Ter r itório Federal do Amapá 

DECRETO (N) :-l9 0005 de 22 de janeiro de 1985 

O Governador do Territóri o Federal do Amapá ,usando das 
atribuiç6es que lhe são confer idas pelo artigo 18 , !tem II, 
do Decreto-Lei n9 41 I , de 08 de j anei ro de 1969 , 

RESOLVE : 

Art . 19 - , R~ajustar na ~a se de. 757. (setenta e <fnco por 
cenlo) os Subs1d1os do Prefe1to Hun1c1pal de Nacapil, a con
tar de 01 de jane iro do ano em curso . 

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

Palácio do Setentrião, em Hacapá , 22 de jane i ro de 19851 
979 da República c 429 da Criacãn do Territó rio Federal do 
Amapã . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MIN ISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0066 de 18 de jane i ro de 1985 

O Governador do Territór io Federa l do Amapã,usando das 
aLribuiç~es que lhe sio conf eridas pelo art igo 18 , !tem II, 
d? Decr eto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
Vlsta o que consta do Decreto n9 85 . 347 , de 11 de novembro 
de 1980 e Oficio n9 0050/85- St:PLAN, 

RJ:;.SObVE : 

Art . 19 - Design~r ~~\NOEL BRAGA DA ROSA, ocupante do 
c~i:go de Agénte Administrativo , Código SA-701, Cl asse "C" , 
Referência NM-28, do Q1.1adro Permanent e do Governo deste 'Fer 
ri tório , lotado na Secretar i a de Pl anejamento e Coordenaçâo
SEPLAN , para exercer a função de confiança de Secretário Ad 

Secretário de Ed,,cação e Cu I tura 
Prof . FRANCISCO DE ,\SSIS GURGEL ~1EDF.IROS 

Secretário de Agricultura 
Dr . LUIZ IRAÇÜ GUU!ARÃES COLARES 

Secretário de Segurança PÚblica 
Dr . AI RTON JOSÉ DE ARAÚJO AGUIAR 

Secretário de Saúde 
Dr. JOÃO BOSCO PAPALÉO PAES 

m1n1st rativo , Código DAI-201 . I, da Divisão de Es tatist ica- J 

DI/SEPLAN, a contar da presente data . 

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

Palácio do Setentrião , em Hacapá , 18 de janeiro de 1985, 
979 da RepÚblica e 429 da Criação do Território Federa l do 
Amapá . 

ANN IBAL BARCELLOS 
Gove r nado r 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Fede ral do Amapá 

DECRETO (P) N9 00 74 de 22 de jane i ro de 1985 

O Governador do Terr itór io Federal do Amapá , usando das 
atribu i ções que lhe são conferida s pelo a r tigo 18 , item II, 
do Decreto- Le i n9 4 11, de 08 de jane iro de 1969 e, tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85 . 347 , de 11 de novembro 
de 1980 e Oficio n9 0059 /85-SEPLAN, 

RESOLVE : 

Art . 19- Designar LI NDA LÚCIA c!ATOS FAFUL .SARGES , ocu 
pante do emprego de Bibliotecário , Código LT-NS- 506 , Clas
se "A", Referência NS-5, da Tabe l a Permanente do Governo des 
te Território , lotada na Secretari a de Planejamento e Coor~ 
denação- SEPL.~~. para exe rcer a função de Assistente , Código 
DAI-202 . 3, da Bib l ioteca-DI/SEPLAN , a contar da presente da 
ta . 

Ar t . 29 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário . 

Pa l ác i o do Setentriio , em Nacapã , 22 de janeiro de 1985 , 
979 da Rep~blica e 429 d~ Criação do Territõrio Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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MINIST~RIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0075 de 22 de janeiro de 1985 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que l he são conferidas pelo artigo 18, Ítem l i, 
do Decre to- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 ~ . tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85 .34 7, de 11 de novembro 
de 1980 e OfÍcio n9 0060/85- SEPLAN, 

RESOLVE : 

Art. 19 - Designar , a título precarto, RAI}lliNDO BRITO 
DE ALMEIDA, ocupante do emprego de Economis t a, Código LT
NS-509 , Classe "C", Referência NS- 21, da Tabela Permanente 
do Governo deste Território, lotado na Secretaria de Plane
jamento e Coordenação-SEPLAN, para exercer a função de As -
sistente, CÓdigo DAI-202.3, da Divisão de Acompanhamento Ope 
rativo- DO/SEPLAN, a contar da presente data . -

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

Palácio do Setentrião, eín Macapá, 22 de j aneiro de 1985 , 
979 da RepÚblica e 429 da Criação do Território Federal do 
Amapá, 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0076 de 22 de j aneiro de 1985 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pe l o artigo 18 , {tem II, 
do Decreto-Lei n9 411 de 08 de j aneiro de 1969 e, tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85 .347 , de 11 de novembro de 
1980 e Ofício n9 0058/85-SEPLAN, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Designar, a título precário, JÚLIO ANTÕNIO 
POUBEL PEDRO, ocupante do emprego de Geógrafo, CÓdigo LT- NS 
518, Classe "A", Referência NS-1, da Tabel a Pe rmanente do 
Governo deste Território, lotado na Secretaria de Planeja -
mente e Coordenação-SEPLAN, para exerce r a função de Assis 
tente , Código DAI-202 .3, da Divisão de Análise e Avaliação:
DP/SEPLAN , a contar dà presente data. 

Ar t . 29 - Revogam- se as di s posiçÕes em contrário. 

Palácio do Setentr i ão, em Macapá, 22 de , janeiro de 19851 
979 da República e 429 da Criação do Território Federal do 
Amapa: 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

MlNISTtRIO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0077 de 22 de j aneiro de 1985 

O Governador Jo Território Federa l do Amapá,usando das 
atr ibu iç5es que lhe são conferidas pel o artigo 18 , !tem II, 
do Decreto-Lei n9 4 11 , de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Art . 19 - Designar, a t í tulo pr ecário, HARLÚCIO CHAR 
LES SANTOS DE VILHENA, ocupante do emprego de Motorista de 
VeÍculos Terrestres, CÓdigo LT- T0- 902, Classe "A", Referên
cia NM- 7, da Tabe l a Pe rmanente do Governo deste Territór io , 
lotado na Secretaria de Administração-SEAD, para exercer a 
função de conf i ança , de Chefe da Seção de InstalaçÕes e Re 
pa ros, CÓdigo DAI- 20 1. 3 , da Divisão de Admi nistração de 
Edi f í c ios/DSG/SEAD, a contar da presente data . 

Art. 29 - Revogam-se as d i sposiçÕes em cont rário . 

Palácio do Setentrião, em ~lacapá , 22 de j aneiro de 1985, 
979 da Rep~blica e 429 da Cr iaçio do Terr itór io Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P ) N9 0078 de 22 de janeiro de 1985 

O Governador do Te rritório Federa l do Amapá ,u sando das 
atribuiçÕes que l he são conferidas pe l o artigo 18 , {tem I I , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de j aneiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Art . 19 - Designar ELE;IliLZA DE NAZARÉ PEREIRA GÓES,oc~ 
pante do emprego de Agente Administrativo, C6digo LT- SA- 70\ 
Classe "A", Referência NH- 17, da Tabela Permanente do Gover 
no de ste Território , lotada na Secretaria de Administração:
SEAD , para exe rce r a função de Secretária Administrativa,C6 
digo DAI-201. 2, do Departamento de Pes soal/SEAD, a con tar 
da presente data . 

Art. 29 - Revogam-se as dispos iç5es em contrário. 

Palác~o do Setentrião, em Haca pá , 22 de janeiro de 1985, 
979 da Repub lica e 429 da Cr iação do Te rr it6rio Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

,...----------DIARIO OFICIAL------------.. 
,------------ DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL-----------......_. 

Território Federal do Amapá 
DIRETOR 

PEDRO AURI:LIO PENHA TAVARES 

ORIGINAIS 
* Os textos enviados à publicação deverão ser 

dati l ografados e acompanhados de ofício ou 
memorando . 

O Diário Ofic ial do T.F . do Amapá poderá. 
ser encontrado para leitura nas Repres enta
çÕes do Governo do Amapá em Brasília/DF, 
Rio de Janeiro/RJ e Belém/Estado do Pará. 

ATENDIMENTO 
Das 07:30 as 12 : 00 horas . 

Horário: 
Das 14 :00 as 17: 30 horas. 

PREÇOS - PUBLICAÇOES 
* PublicaçÕes - centímetros de 

co l una ..... ..... ....... . .... Cr $ 6. 720,00 

PREÇOS - ASSINATURAS 

* Nacapá ....... . .. .... . ...... . 
*Outras Cidades . ... ........ . . 
* As ass inaturas são semes -

trais e vencíveis em 30 de 
junho a 3'1 de dezembro . 

Preço do Exemp la r .. . ......... . 

N~mero atrasado . .... . . . . .... . . 

RECLAMAÇOES 

Cr$ 50 .400 ,00 
Cr$ 134 .400 , 00 

Cr$ 

Cr$ 

440,00 

600 , 00 

* Deverão ser dirigidas por escrito ao Dire
tor do Departamento de Imprensa Oficia l do 
T.F. do Amapá, a t é 8 dias ap6s a publicação. 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 'A' Rua Candido Mendes * Macapá Território Federal do Amapá 'A' Telefones 222-0444 'A' Ramais 176 - 177 - 178 
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GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO M~PÁ 

SECRETARIA DE ADHINISTRAÇÃO 

DEPARTMIENTO DE PESSOAL 

APROVO: 

AUGUSTO ~IONTE DE AUIEIDA 
Secret. de Administ. 

EDITAL N9 003/85-DP/SEAD. 

O Diretor do Depa rtamento de Pessoal do Governo do 
Território Federal do Amapá, usando das atribuiçÕes que lhes 
são conferidas , comunica aos Candidatos inscritos ao Concu~ 
so PÚblico do Grupo Hagistério , Código H-600 , i nstituído P! 
lo Edital n9 036/84-DP/SEAD, publicado no Diário Of i cial n9 
4307, deste Terr1t0r1o, que a prova será real i zada nos lo
cais , dia e hora abaixo indicados: 

DIA OJ/02/85 

2 HORA 8:00 hs . 
3 -LOCAL : Escola de Aplicação Guanabara, Escola Inte

grada de Hacapá, Escola de 19 Grau Princesa 
Isabe l e Instituto de Educação do Territó
rio Federal do Amapá, conforme con sta no ver 
so do Cartão de Inscrição. 

Os inscritos para o Colégio Amapaense, farão prova na 
Escola de 19 Grau Barão do Rio Branco, os inscritos para a 
Escola de 19 Grau Alexandr e Vaz Tavares, farão prova na Es
cola de 19 Grau Irmã Sant ina Rioli e os inscritos no Colé -
gio Comercial Professor Gabriel Almeida Café farão prova na Es
cola de 19 Grau General Azevedo Costa . 

4 - Os candidatos deverão comparecer aos locais da 
prova 30 (trinta) minutos antes do horário determinado, mu
nidos de Cartão de Inscrição , Carteira de Identidade, Cane
ta Esferográf ica tinta azul ou preta e material perfurante, 
para marcação do ca~tão-resposta . 

DEPARTMlENTO DE PESSOAL , em Nacapá, 17 de janeiro de 
1985 . 

IDHILSON HiiBER SEPEDA 
Diretor do DP/GTFA 

(Republicado por te r sa{do com incorreçÕes). 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

A CODEPA - Companhia Dendê do Amapá, localizada no Nu
nicípio de Nacapá - Território Federal do Amapá , C. G. C. 
05.879 .903 i0001-08, torna público que foi concedida pela SE~IA
Secretari a Especial do Heio Ambiente, através do Processo n9 
000868/84 , a LI - Licença de Instalação n9 0001/85, em 04 
de janeiro de 1985, pelo prazo de 1095 (hum mil e noventa e 
cinco) dias a contar da data de sua assinatura, de Usina de 
ext ração de óleo de dendê, a localizar-se no Km 79 da BR-156 
e Km 78 da E. F. do Amapá , Nunicípio de ~tacapá, Território 
Federal do Amapá. 

FERNANDO GUI~~RÃES SANTOS 
Diretor 

PROCURADORIA GERAL 

TERNO ADITIVO 

SEGUNDO (29) TERNO ADITIVO AO CONVgNIO N9 044/84- PROG, 
CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO TERRITÚRÍO FEDERAL DO ~IAPÁ E 
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGH1 COHERClAL - SENAC , PARA 
OS FIKS NELE DECLARADOS . 

O Governo do Território Federal do Amapá, representado 
neste ato pelo Excclentissimo Senhor ANNIBAL BARCELLOS, Go
vernador do Território Federal do Amapá, daqui em diante d! 
nominado simplesmente GOVERNO e o Serviço Nacional de Apre~ 
dizagem Comercial, De legac ia Executiva, daqui por diante 
designada SENAC- AP, representada por seu president e Nacio -
nal Al'ITONIO OLIVEIRA SANTOS, resolvem de comum acordo , fir
mar o presente Termo.Aditivo, mediante as cláusulas e condi 
çoes que se seguem: 

CLÁUSULA PRUIEIRA : Pelo presente Termo Aditivo e de 
acordo com o disposto na Cláusula Sétima e Oitava do convê
nio or i ginário, fica o mesmo prorrogado pelo prazo de um 
(01) ano, contado de 19 de janei ro a 31 de dezembro de 1985 . 

CLÁUSULA SEGUNDA: Pe r manecem inalteradas as demais Cláu 
sulas e condiçÕes do convênio original. 

E, por estarem de comum acordo, firmamopresenteTermo 
Adit i vo em cinco (OS) vias de igual teor e forma, na prese~ 
ça de duas (02) testemunhas abaixo firmadas. 

Hacapá, I O de dezembro de 1984. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

ANTONIO OLIVEIRA SANTOS 
Presidente/SENAC 

TESTEHUNHAS : 
Ilegíveis 

PROCURADORIA GERAL 

CONV~NIO DE FORNECIMENTO DE ASFALTOS 

PETRÚLEO BRASILEIRO S. A. - PETROBRÁS , Sociedade de Eco 
nomia }lista, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, n9 65 , 
inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Hinistérioda 
Fazenda sob o n9 33.000. 167/000 1 - 01, neste ato represent~ 
da por seu Presiden te THELHO DUTRA REZENDE, doravante deno
minada simplesmente " PETROBRÁS" e de outro lado , o GOVERNO 
DO TERRITÚRIO FEDERAL DO ~PÁ, neste ato representado pelo 
seu Governador ANNIBAL BARCELLOS , doravante denominado ape
nas "CONVENENTE" com a interveniência da Petrobrás Distri -
buidora S. A., Sociedade de Economia Mista, com sede na ci
dade do Ri o de Janeiro , na praça 22 de abril n9 36, i nscri
ta no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministér i o da Fa
zenda o n9 34 .274 .233/0001 - 02, neste ato r.epresentada pe
lo seu Vice-Presidente ARTHUR DE CARVALHO .FERNANDES NETO e 
por seu Diretor BRENO CAUDURO , doravante denominada simple~ 
mente "DISTRIBUIDORA", do Banco de Ror a i ma- S/A, com sede 
na cidade de Boa Vista , Terr itório de Roraima na Avenida 
Ville Roy, n9 788, inscr ito no Cadastro Geral de Contribui~ 

tes do Ninisté r io da Fazenda sob o n9 05938220000 184 , neste 
ato representado por seu Presidente GETOLIO ALBERTO DE SOU
ZA, aqui denominado simplesmente "BANCO" e da Secretaria de 
Obras e Serviços Públicos, Órgão i ntegrante do sistema adml 
nistrativo do Território Federal do Amapá, neste ato repre
sen t ado por seu Secretário PEDRO CARLOS DE SOUZA CMtPOS~ d~ 
ravante denominado simplesmente "SOSP", tem entre si ajust~ 
do o presente Convênio , na forma das cl áusulas e condições 
seguintes : 

CLÁUSULA PRUIEIRA - OBJETO : 

1.1 - O presente Conven1o tem por objeto o fornecimento 
de asfaltos ao CONVENENTE , pela PETROBRÁS, através de sua 
subsidiária PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, até a quantidade 
máx ima de 9. 200 (Nove Mil e Duzentas) toneladas de Cimentos 
Asfálticos de Petróleo (CAP) e Asfaltos Diluídos de Petró -
leo (ADP) para aplicação em obras de pavimentação de um t r! 
cho da BR-1 56 no Território Federal do Amapá c no sistema 
vi ário de Hacapá. 

1. I. I - Fica expressamenta ressalvado que o fornecimen
to de asfaltos de que trata o Ítem 1.1.será realizado dentro 
das disponibi lidades da PETROBRÁS e /ou· da DISTRIBUIDORA . 

1. 2- O CONVENENTE assegurará à PETROBRÁS e à DISTRIBUI 
DORA o direito de acompanhar a execução dos serviços de pa~ 
vimentação acima referidos . 

CLÁUSULA SEGUNDA- ENTREGA E RETIRADA DOS PRODUTOS : 

2. I - A DISTRIBUIDORA entregará FOB fontes produtoras os 
asfaltos a que se refere a Cláusul a Primeira , correndo o 
transporte-por conta do CONVENENTE . 

2 . 2 - O CONVENENTE indica a SOSP para, através do seu 
Secretário , ou de proposto por ele indicado, requisitar , re 
ceber, aplicar e controlar o. uso dos asfaltos fornec i dos con 
forme este Convênio . 

CLÁUSULA TERCEI RA - PREÇOS : 

3. I - Os asfaltos referidos na Cláusula Primeira serao 
fornecidos aos preços fixados pelo Conselho Nacional do Pe
tróleo , vigentes nas datas da·s entregas. 

CLÁUSULA QUARTA - FOR!>~ DE PAGA}!ENTO: 

4.1 - Nensalmente , será emitida pela DISTRIBUIDORA con
tra o CONVENENTE, uma fatura e respec tiva duplicata ; englo
bando todas as notai fiscais correspondentes às ent regas de 
as fal tos efetuadas ao CONVENENTE no período , para pagamento 
no prazo de 12 (doze) meses; as faturas serão remetidas ao 
CONVENENTE e as respectivas duplicatas apresentadas à PETRO 
BRÁS . 
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4. 1. 1 - Sobre o valor de cada fatura e respectiva dupli 
cata incidirá corre~ão monetária, apurada com base na varia 
ção do valor nominal das ObrigaçÕes Reajustáveis do Tesouro 
Nacional (ORTN) no período de tempo decorrido entre a da:a 
de emissão e a do efetivo pagamento; a correção será paga 
por ocas~ao da liqu i dação da respectiva duplicata , na forma 
prevista no Ítem 4.3 , para tanto a distribuidora , quando da 
emissão das faturas/duplicatas , providenciará para que no 
cor po de cada fatura/duplicata conste também, o seu valor 
em Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), pa:a 
facilitar a conversão na época do pagamento . 

4 . 2 -O CONVENENTE pagará, na forma do Ítem 4.3, à PE
TROBRÁS o va l or das duplicatas de que trata o Ítem 4.1, de
vidamente endossados pela DISTRIBUIDORA, e o valor da corYe 
çao monetária de que trata o subitem 4.1 . 1. 

4.3 - Pata cumprimento do disposto nesta Cláusula, o 
CONVENENTE a~toriza o Banco a efetuar o pagamento à PETRO -
BRÁS , nas d~tas de vencimento, dos va l ores correspondentes 
aos fornecimentos de asfaltos efetuados e à co r reção mone tá 
ria prevista ~o subitem 4. 1. 1, bastándo para tanto multipLI 
car a quantidade de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Na~ 
cional (ORTN) expressa no corpo de cada fatura/duplicata pe 
lo seu valor nominal vigente data do seu efetivo pagamento~ 
obrigação que o ·BANCO assume e cumprirá quando da simples 
apresentação das dup l icatas e/ou de outros documentos de co 
brança.pela PETROBRÁS . 

4.3. 1 - Caso os valores concernentes ao {tem 4.3 nao se 
jam pagos nas datas dos vencimentos ou caso o CONVENENTE 
e/ou o Banco e/ou a SOSP e/ou qualquer Órgão da Administra
ção Direta ou Indireta do Território Federaf do Amapá dei -
xem de efetuar, nos respectivos vencimentos, os pagamentos 
relativos aos fornecimentos de derivados de petrol éo e alcool 
hidratado que lhes tenham sido feitos pela PETROBRÃSe/ou 
DISTRIBUIDORA em decorrência de outros pactos e/ou outros 
Convênios de fornecimentos de asfaltos, os fornecimentos ob
jeto deste Convênio poderão ter cont inuidade , a critério da 
DISTRIBUIDORA, desde que os pagamentos correspondentes pas
sem a ser efetuados contra a entrega do produto, até a r egu 
larização do débito existente , sem prejuízos da PETROB~\S 
exercer o direito de r escisão deste instrumento, conforme 
estabelecido na Cláusula Sexta. 

CLÁUSULA QUINTA- PRAZOS : 

5. 1 - Este Convênio terá validade até a data do pagamen 
to , pelo CONVENENTE, de todas as importânc i as devidas em de 
corrência de sua execução . 

5 . 2 . - O CONVENENTE retirará os asfaltos das fontes pro
dutoras indicadas pela DISTRIBUIDORA, a t é at i ngir as' quanti 
dades citadas na Cláusula Pr imeira, no prazo máx i mo de 12 
(doze) meses, contados do mês de novembro de 1984, a part~r 
do qual todos os fornecimentos de asfaltos feitos pela DIS
TRIBUIDORA a SOSP serão inc l uídos nas condições do presente 
Convênio. 

CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO: 

6.1 - o inadimplemento de qualquer c láusula ou condição 
do presente Convênio poderá, a critér i o da parte i nocente , 
ser motivo para sua imediata rescisão , independentemente de 
not ificação ou interpelação judicia l ou extrajudiciai, res
pondendo a parte i nfra tora pelas perd3s ou danos que v.i er a 
dar causa. 

. 6.2 - Sendo a rescisão · motivada por culpa do CONVENENTE 
e/ou do Banco e/ou da SOSP, f i ca e stabeleci do que tornar-se
~o exigíveis, dé i mediato, os pagamentos de que trata a 
Cláusula Quarta relativa aos produtos já fornec idos pe la 
DISTRIBUIDORA. 

CLÁUSULA S~TIMA - FORO : 

7.1 - Fica e leito o Foro da Cidade do Rio de Jane i r o, 
que se rá o competente para dirimi r t odas e quais quer cont.~o 
vér sias porventura decorrentes da execução do presente Con= 
vênio, renunciando ·as partes a qualquer outro por mais pri
vi l egiado que o sej a . 

CLÁUSULA OITAVA - DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: 

8.1 - Caberá ao CONVENENTE efe tua r as despesa s r eferen
t es ã pub l icação do presente Convênio no Diário Oficia l da 
Uni ão, a qual fa r -se-á mediante extrato. 

CLÁUSULA NONA - VERBA ORÇMffiNTÁRIA: 

9 . 1 - Os pagament os de que t r ata a Cláusula Qua rta se
r ão suportadas pelo Fundo de Partic i pação dos Estados , Di s
t r ito Federal e Terr i tórios , através do s Prog r a mas 

1058323 1.644 e 168853 11 . 357- Desenvolvimento de Áreas Urba 
nas e Desenvolvimento da Infra-Es trutura Básicá , respectiv~ 
mente , Orçamento do Território 1985 e 1986 . 

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes as 
sinam o presente instrumento em OS (c i nco) vias de igual 
teor e forma, parE um só efe ito, na presença das testemu
nhas abaixo assinadas . 

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1984 

PETROBRÁS BRASILEIRO S. A. - PETROBRÁS 

THELMO DUTRA DE REZENDE 
Presidente 

GOVERNO DO TERRITÚRI O FEDERAL DO M~PÁ 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S. A. - BR 

ARTHUR DE CARVALHO FERNANDES NETO 
Vice - Presidente 

BRENO CAUDURO 
Diretor 

BANCO DE RORAU~ - S/ A 

GETÜLIO ALBERTO DE SOUZA CRUZ 
Presidente 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

PEDRO CARLOS DE SOUZA CM!POS 
Secretári·o 

TESTEMUNHAS·JOÃO ESTOESSE NONTEIRO DE ARAÚJO 
. Mil LAR FERREI RA NERI 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

P O R T A R I A N9 009/85- DETRAN- AP 

EHENTA: DETERHINAR a apreensão da Carteir a Nacional de 
Habilitação n9 449344-BA, Prontuário n9 0190952-BA, Catego 
ria ~'~DOR, expedida pelo DETRAN- BA em nome de ANTONIO JO~ 
S~ RODRIGUES DA SILVA e o suspender do dire ito de dirigir 
veículo automotor pelo prazo de 120 (CENTO E VINTE)dias 
pelas razÕes que espec ifica: 

O Be 1. FRANCISCO DE ASSIS MENEZES, Diretor Gera 1 do De
partamento de Trânsito do Terri t ório Federa l do Amapá, no 
uso das atr ibuições que lhe são conferidas por Lei, etc . .. 

CONSIDERANDO que no dia 22 .09. 84 , quando tra f egava pe
la rua Eliezer Levy, dir i gindo o auto de placa AK- 6290- PA, 
com excesso de velocidade, ao atingir o trecho compreendi
do entr e as avenidas Antonio Coelho de Carvalho e Henrique 
Galúcio, ao efetuar um desvio direcional à direita, saindo 
da pista asfáltica, chocou-se violentamente com o auto de 
aluguel de placa TX- 0040-AP, que encontrava-se estacionado 
em frente da residencia de n9 2262 da citada rua ; 

CONSIDERANDO o Laudo de Exame Per i cial B n9 259/84 -DPT 
daçado de 22/09/84. 

CONSIDERANDO a Folha de Ocorrência n9 1124 do Plantão 
do dia 22 p/ 23/09/84 da Permanência do Pronto Socorro 

' "Osva ldo Cruz"; 

RESOLVE: 

I - DETERMINAR a apreens ão, com base nos artigos 36,i~ 
c i so IV, 187, inc i so I II e 199, i nci s o XI V, Pr ime i ra Parte 
do Decr eto 62 . 127/68 (RCNT) pe lo prazo de 120 (CENTO E VIN 
TE) dia s , a conta da da t a da r e tenção da CNH n9 449344-BA~ 
Prontuár io n9 0 190952-BA, Ca t egoria ~~OR, expedida pe l o 
DETRAN- BA em nome de ANTONIO JOS~ RODRIGUES DA SILVA. 

li - SlíS PENDER com respaldo no artigo 199 , inc i s o XIV, 
Primeira Parte, c/c os §§ 19 e 29 do Decre to j á menc ionado 
o dire ito de dir igi r veiculo au t omotor de qualquer ca t ego
r i a, pe l o prazo de 120 (CENTO E VINTE) dias , do motoris t a 
ANTONIO JOS~ RODRII.UES DA SILVA, com a advertência de que 
se t rans gr edi r a presente de t e rminação, terá cassada a CNH 
nos t e rmos do artigo 200, inciso I do Regulamento do Cód i-
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go Nac ional de Trânsito . 

III - DETER.'IINAR à Divisão de Registro e Hab ilitação 
deste Orgão, a cobrança de multa po r infringir o ar tigo 
175 , inciso I .c XXIII c 181 , inciso XVl do Regulamento do 
C6digo Nacional de Trinsito e que seja feita a devida comu 
nicação desta penalidade ao DETRAN-BA em cumpr imento ao 
disposto no a rtigo 10 da Resolução 568/80- CONTRAN. 

L V - CQ}lUN l CAR ao CONTRAN , DE:-IATRAN e DETRANs dos de
mais Estados c aos CO~:TETRA.l'-ls dos Territ6rios em obediên -
c i a ao dispos to nos artigo JO, inciso II e 169 do Regula -
mento já mencionado. 

V- DÊ- SE ClÊNClA ao infrator , CU!-IPRA- SE e PUBLIQUE-SE 

Ci\BINETS DO DIRETOR CER.>\L DO DEPARTANENTO DE TRi\NSITO 
em Macapá, 11 de janeiro de 1985. 

Bel. FRANCI SCO DE ASSIS ~IFNEZES 
DIRETOR GERAL DO DETRAN-AP 

P O R 'f A R I A N9 0 10/85-DETRAN-AP . 

E~!ENTA : DETERJ-1INAR a apreensão da Carteira Na c i.ona l de 
Habilitação n9 003505596, Prontuário n9 139050191, Categ_c: 
r ia "B", expedida por es te DETRAN em nome de RAI~!UNDO S~ 
CHES c 0 suspender do dire ito de dirigi r veículo autom~ -
t or pelo prazo de 180 (CFNTO E OITENTA) dias pelas razoes 

que especif ica: 

O Bel. FRANCISCO CE ASSIS ~!ENEZES, Diretor Geral do D~ 
partamento de Trânsito do Territ6rio Federal do Amapá , no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, etc ... 

CONSIDERANDO que no dia 25 .09 . 84 , por vol t adas 13:30h, 
quando trafegava pela rua Cindido Mendes, dirigindo o au
to de placa AA-4546-A? , a altura do cruzamento formado p~ 
la citada rua e avenida Almirante Barroso , ao efetuar uma 
conversão à direita aba lroou com a c i clista m LRIA DA CO~ 
TA MIANAJÁS a qual trafegava no mesmo sentido do veícu l o ; 

CONSIDERANDO a Folha de Ocorrência n9 1137 dia 25 p/ 26 
de. setembro de 1984, da Permanência do Pronto Socorro "Os 
valclo Cruz"; 

RESOLVE : 
T - DETEfu'IINAR a apreens~o, com base nos artigos 36 , 

inciso IV , 187, inciso Ill e 199, inciso XIV, Pr imeira Par 
te, do Decreto 62.127/68 (RCNT) pelo prazo de 180 ( CENTO 
E OITENTA) dias , a contar da data da retenção da CNH n9 
003505596, Prontuário n9 139050191 , Ca tegoria "B", expe
dida por es te DETRAN em nome de RAIMUNDO SANCHES, porta -
dor da Cédula de Identidade n9 08.324 -AP. 

11 - SUSPENDER, com respaldo no Art i go 199 , Inciso Xl\~ 
Primeira Parte, c/c os §§ 19 e 29 do Decreto já mencionado, 
o direito de dirigi r veículos automotores de qualquer cat~ 
goria , pelo prazo de 180 (CENTO E OITENTA) dias, do motor i s
ta RAH!UNDO SANC!lES , com advertência de que se 
t rânsgr edi r a presente determinação, t er á casada a CNH no 
t ermo do Artigo 200, Inciso L elo Regulamento do CÕdi3o Na
cional de Trânsi t o. 

111 - DETERc'li NAR à Divisão de Regi stro e Habilitação 
deste Orgão, a cobrança de mu l ta por infringir o Artigo 175, 
Inciso I do Regulamento acima referido e que seja feita a 
devida anotação desta penalidade no prontuário do referido 
condutor em cumpr i mento do que di spÕe o Artigo 169 do mes
mo regulamento. 

IV - CO~!UNICAR ao CONTRAN, DENATRAN e DETRANs dos de
mais Es t ados e aos CONTETRANs dos Terr it6r ios em obediênc ia 
do disposto nos Artigos 30 , I nciso IV e 169 do mesmo Re
gulam~nto. 

V - D~-SE Cit'.NCIA ao i nfrator , Clit-IPRA-SE e PUBLIQUE- SE. 
GABINETE DO DIRETOR GERAL DO DEI'ARTANENTO DE TRÂNSITO, 

em 'lacapá 14 de janeiro de 1.985. 
BEL. FRANCISCO DE ASSIS ~~NEZES 

DIRETOR DO DETRAN-AP 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTM!ENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA N9 01 1/85- DETRAN-AP. 

ENENTA : DETERNINAR a apreensão da Carteira Nacional de 

Habi litação n9 003502788, Prontuár io n9 139026649 . Catego
ria "C", expedida por este DETRAN em nome de \~ALDIR DE NOU 
RA PALIL~ e o suspender do direito de dirigir veículo auto
motor pelo prazo de 180 (CENTO E OITENTA) dias , pelas r a -
zoes que especifica: 

O Bel . FRANCISCO DE ASSIS ~ffiNEZES, Diretor Geral do De 
par t amento de Trâns ito do Tcrrit6rio Federal do Amapá, no 
uso das a t r i buições que l he são conferidas por Lei, etc ... 

CONSIDE~\NDO que no dia 25 de se t embro de 1984, por 
volta as 18 :55 h , quando t rafegava pela rua Hamil ton Si l -
va, di r igindo a Pick- Up de placa BA- 1071-AP, a altur a do 
cruzament o formado pela c i tada rua e a avenida FAB , ao. des 
r espei tar a placa de Regulamentaçãc Parada Obr igat6ri!). "P~ 
RE" e ingressar em via preferencial sem os devidos cuida -
dos para com a segurança do trânsito , int erceptand~ a tra
jet6ria do auto de placa AA-3517- AP, que trafegava em via 
prefe rencial; 

CONSIDERANDO o Laudo de Exame Per i cial B n9 269/84 
DPT, da ta do de 25 de setembro de 1. 984; 

CONSIDERANDO os antecedentes do refer i do condutor como 
profissional da categor ia; 

RESOLVE: 

L - DETERJ>IINAR a apreensao , corr. base nos artigos 36, In 
c i so IV, 187, inciso Ill e 199, i nciso XIV, PrimeiraPartê; 
do Dec . 6~ .1 27/68 (RCNT) pelo prazo de 180 (CENTO E OITEN
TA) dias, a contar da data da retenção da CNHn9003502788, 
Prontuár io n9 139026649, Categoria "C" , exp~dida por :ste 
DETRAN em nome de I<ALDIR DE HCIURA PALHA , portador da Cedo
la de Identidade n9 204 . 729-MG . 

II - SUSPENDER, com respaldo no art i go 199, inciso XIV, 
Primei r a Parte , c/c os §§ 19 e 29 do Decreto já menciona -
do o direito de dir i gi r veículo au tomotor de qua lquer ca
te~oria , pelo prazo de 180 (CENTO E OITEN~A) di as, do mot~ 
rista l<ALDIR DE HOURA PALHA, com a advertencia de que se 
transgr edi r a presente determinação , t erá cassada ~ C_NH nos 
termos do arti go 200, i nciso 1 do Re gulamento do Cod~go Na 
cional de Trânsito . 

lil - DETERMINAR à Div i são de Regist r o e Habilitação 
deste Orgão, a cobrança de mu lta por i nfringir os artig~s 
175, inciso I e VII e 181, inciso IV do Regulamento do Co
di go Nacional de Trãnsito e qu~ ~ej a feita ~ devida anota
ção desta penalidade no prontuar1o do refer~do condutor em 
cumpr imento ao disposto no artigo 169 do mesmo Regulamen -

t o . 

IV- COHUNlCAR ao CONTRAN, DENATRAN .e DETRANs dos d~ 
mais Estados e aos CONTETRANs dos Territórios em obediência 
ao di spos t o nos Art i gos 30, Inciso li e 169 do Regulamento 

j á mencionado . 

V - D~-SE CILNCIA ao infrator ,CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, 
em Hacapi 14 de jane iro de 1. 985 . 

Bel. FRANCISCO DE ASSIS HENEZES 
Diretor do DETRAN-AP 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLI CA 

DEPARTAI'IENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA N9 012/65-DETRAN- AP . 

E~NTA: DETERMINAR a ·apreensão da Carteira Nacional de 
Habilitação n9 003.503448, Prontuiri o n9 139032233 1, Catego
ria B, expedida por es t e DETRAN em nome de ~IARIA LUI Z/\ DE 
OLIVEIRA SOUZA e a suspender do direito de dirigi r veícu lo 
automot or pelo prazo de 90 (NOVENTA) dias, pelas razões que 
especi fica: 

O Bel. FRANCI SCO DE ASSIS MENEZES, Diretor Geral do De 
partamento de Trânsito do Territ6r io Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, etc .. . 

CONS IDERANDO que no dia 10.09.84 , por voltadas 15:00 h, 
quando t rafegava pela rodovia Sal vador Di niz, dir i gindo o 
auto de placa AA- 3722- AP, ao atingi r o trecho compreendido 
entre a Vila Amazonas e o Igarapé da Fortaleza, ao efetuar 
uma conversão à esquerda, aba l roou com a motocicleta 'd"e pl~ 
ca GF- 477- AP, que t rafegava no mesmo sentido do auto acima 
r eferido. 
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CONSI DERANDO o Laudo de Exame Pericia l B n9 279/84-DPT, 
datado de 10.09.84; 

RESOLVE: 

I - DETER!HNAR a apreensao com base nos Artigos 36, I~ 
ciso IV, 187, Inciso III e 199, Inciso XIV, ~rimeira Parte, 
do Decreto 62. 127 I 68 (RCNT) pelo pr azo de 90 (NOVENTA ) 
dias, a contar da data da retenção da CNH acima enÍentada · , 
expedida por este DETRAN em nome de ~~RIA LUIZA DE OLIVEIRA 
SOUZA, por tadora da. Cédula de Identidade n9 116 .443- AP. 

II - SUSPENDER, com respaldo no Ar tigo 199 , Inciso XIV, 
Pr i meira parte , c/c. os §§ 19 e 29 do Decreto já menc ionado, 
o direi to de dirigi r veículo autombr pelo prazo de 90 (NOVE 
TA) dias da motorista ~VUtiA LUIZA DE OLI VEIRA SOUZA, com ã 
advertência de que se transgred ir a presente determinação , 
terá cassada a CNH nos termos do artigo 200 , i nêiso I do Re 
gulamento do Códi go Nacional de Trâns ito . 

III - DETERMINAR a Divisão de Registro e Habilitação 
deste Orgão, a cobrança de muita por infringir o Artigo 175 , 
Inciso .I do Regulamento já referido e que seja feita a devi 
da anotação desta penalidade no prontuário da refer ida con~ 
dutora em cumprimento ao disposto no arti go 169 do Regula -
menta do Código Naciona l de Trânsito. 

IV - CO~WNICAR ao CONTRAN, DENATRAN e DETRANs dos de
ma is Estados· e aos CONTETRANs ·dos Territórios em obediência 
do disposto nos Artigos 30, Inciso II e 169 do Dec. 62. 127/-
68 (RCNT). 

V - De-SE _CIENCIA ao infrator, CUHPRA- SE e PUBLIQUE- SE. 
GABINETE DO DI RETOR GERAL DO DEPARTAHENTO DE TRÃNSITO 

em Hacapá 15 de janeiro de 1.985. ' 

Be l. FRANCISCO DE ASSIS ~ffiNEZES 

Diretor do DETRAN- AP 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTAHENTO DE TRÃNSITO 

PORTARIA N9 013/85-DETRAN-AP. 

EHENTA: DETERMINAR a apreensão da Carteira Nacional de 
Habi li tação n9 00355 11 81 1, Prontuário n9 139001093, Catego 
ria "C", expedida por este DETFAN em nome de JOS~ MARIA SOU 
ZA OLIVEIRA e o suspender do direito de dirigir veículo a~ 
tomotor pelo prazo de 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) 
dias , pelas razões que especifica: 

O Bel. FRANCISCO DE ASSIS ~ffiNEZES, Diret6r Geral do De 
partamento de Trânsi t o do Terri tório Federal do Amapá, no 
uso das atribuições l egais , etc .. . 

CONSIDERANDO que no dia 22 . 09 .84, por vo l ta das 15:00h, 
quando trafegava pela BR-156, di r igindo o caminhão de pla
ca EA-0847-AP , ao atingir o trecho compreendido entre os 
quilômetros 117 ·e 116, ao efetuar um desvio direcional à 
esquerda, a tingindo sua contra mão de direção, ca indo nu 
ma vala existente no leito da referida rodovia, ocasião e1n 
que foram projetados ao solo t rês passageiros que eram 
transportados sobre grades de bebidas existentes na carro
~eria do referido caminhão , tendo como vítima fatal OSCARI 
NA MORAES NEVES, conforme consta no Laudo de Exame Peri ~ 
cial B n9 L84/84-DPT, datado de 26 . 10.84 . 

RESOLVE: 

I - DETERMINAR a apreens-ao, com base nos artigos 36 , 
inciso IV, 187 , inciso III 199 , inc iso VI e XIV , Primeira 
Parte , do Dec . 62 . 127/68 (RCNT) pelo prazo de 365 (TREZEN -
TOS E SESSENTA E CINCO) dias , a contar da data da retenção 
da CNH acima ementada , expedida por es t e DETRAN em nome de 
JOSÉ ~\RIA SOUZA OLI VEIRA , portador da Cédul a de Identidade 
n9 90 . 568- AP. 

II -SUSPENDER, com respaldo no artigo 199 , incisos VI e XIV 
Primeira Parte, c/c os §§ 19 e 29 do Decreto já mencionad; 

_o direito de dirigir veicul o au t omotor de qualquer cat ego 
ria pelo prazo de 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) dias 
do motorista JOS~ ~MRIA SOUZA OLIVEI RA, com a advertênci~ 
de que se t ransgredir a presente deter minação, terá cassa
da a CNH nos termos do art igo 200, inciso I do Regulamento 
do Código Nacional de Trânsito. 

lli- DETERHINAR ã· Divisão de Registro e Habilitação 
deste Orgão, a cobrança de mu l ta por infringir o' art i go 181 , 
inciso XXX , let ra "f" do Regu lamento já referido e que se
ja feita a dev i da anotação desta penal idade no prontuário 
do referido condutor em cumprimento ao que dispõe o artigo 
169 do mesmo diploma lega l. 

IV .- CO~WNICAR ao CONTRAN , DENATRAN e DETRANs dos de
ma i s Estados e aos CONTETRANs dos Territórios em obediência 
ao disposto nos artigos 30, inciso II e 169 do Regulamen t o 
do Códi go Nacional de Trânsito . 

V - DE- SE CIENCIA ao infrator, CUHPRA-SE e PUBLIQUE- SE . 

GABINETE DO DI RETOR GERAL DO DETRAN-AP , em ~!a capá , 15 
de j aneiro de 1985 . 

Bel. FRANC ISCO DE ASSI S MENEZES 
Diretor Gera l do DETRfu~-AP 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTfu~ENTO DE TRÂNSITO 

P O R T A R I A N9 015/85 - DETRAN- AP . 

E~ffiNTA : DETERNINAR a apreensão da Car teira Nacional de 
Habi litação n9 003508255 , Prontuár io n9 139074325 , Catego -
ria B, expedida por este DETRAN em nome de CLOVIS CAHPOS GA 
HA e o suspender do di reito de dirigir veículo automotor P! 
lo prazo de 180 (CENTO E OITENTA) dias, pelas razões que es 
pecifica : 

O Bel. FRANCI SCO DE ASSIS NENEZES, Di retor Ge r a l do De 
pa r tamento de Trânsito do Território Federal do Amapá, no 
uso das at r ibuiçÕes legais, etc ... 

CONSIDERANDO que no dia 18 .10.84, porvoltadas09 :30h , 
quando trafegava pela avenida Almirante Barroso, dirigindo 
o aut o de placa TX-0061-AP , ao atingi r o t r echo compreendi
do entre as ruas Minas Gerais e Santa Cata rina, at ropelou o 
meno r RAI~ruNDO DOS SANTOS SILVA que encontrava-se empu rran
do o auto de placa AA- 0967- AP, no centro da pista da referi 
da avenida, pca sião em que o citado menor tentava atraves -
sar a pista ; 

CONSIDERfu~DO o Laudo de Exame Pericial B n9 275/84-DPT, 
da ta do de 18 . 1 O. 8'4; 

CONSIDERANDO a Folha de Ocorrência n9 1255 do Plantão 
do dia 18 p/19 de outubro de 1984, da Permanência do Pronto 
Socorro "Osvaldo Cruz "; 

RESOLVE : 

I - DETERHI NAR a apreensao, com base nos a r tigos 36,i~ 
ciso IV , 18? , i nciso III e 199, inciso XI V, Primeira Parte1 
do Dec . 62.127/68 (RCNT) pelo prazo de 180 (CENTO E OITE~
TA) dias a contar da data da retenção da CNH acima ementa -
da , expedida por este DETRAN em nome DE CLOVIS CAMPOS GANA . 

li - SUSPENDER, com respaldo no artigo 199 , inciso XI~ 
Primei ra Par t e, c /c os §§ 19 e 29 do Decreto já mencionad~ 
o di reito de di r igi r veículo automotor de qualquer catego
r i a , pelo prazo de 180 (CENTO E OITENTA) dias, do motorista 
CLOVI S CAMPOS GM!A, com a advertência de que se transgredir 
a presente deter minação, te rá cassada a CNH nos termos do 
artigo 200 , inciso I do Regulamento do Código Nacional de 
Trânsito . 

III - DETERHINAR à Divisão de Registro e !Iabili tação 
des t e Orgào , a cobrança de multa por infringir o artigo 
175, inciso I do Regulamento já mencionado e que seja fei
ta a devida anotação no prontuário do referido condutor ,em 
cumprimento ao dispo?to no artigo 169do mesmo Regu l amento . 

IV - COHUNICAR AO CONTRAN, DENATRAN e DETRANs dos de
mais Estados e aos CONTETRANs dos Territórios em obediên -
cia ao disposto nos artigos 30 , inciso li e 169 do Regula
mento do Código Nacional de Trânsito. 

V - DÊ- SE CI~NCIA ao infrator , CUMPRA-SE e PUBLIQUE- SE . 

GABI NETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTMffiNTO DE TRÂNSITO 
em Macapá, 15 de janei ro de 1985. 

Bel . FRANCISCO DE ASSIS MENEZES 
DIRETOR GERAL DO OETRAN-AP 
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P O R T A R I A N9 0 18/85-DETRAN/AP . 

!::~l ENTA : DETER.'IlNAR a ap reensão da Car te i ra Nacional de 
llab i l ilaçao n9 003509986, Prontuá r io n9 139083960, Ca rego -
ria "ll", expedida por este DETRAN em nome de ADNILTON l'EREI 
RA DE SOUZA e o suspender do di re ito de di r igi r veícu lo au~ 
tomotor pelo prazo de 12 meses , pe las razões que espec if i -
ca : 

O llel . FRANCLSCO DE ASSIS t-!ENEZES , Di retor Gera l do De 
pa r tamento de Trâns i to do Territór io Federal do Amapá , no 
uso das atribuiçÕes que lhe são confe r ida s por Le i, e t c . .. 

CONSI DERANDO que no di a 28 .1 0 . 84, por vol ta da s 9: 00 h , 
quando t rafegava pe lo Ramal da Rod . BR-1 56 , em ve loc idade ex 
cessiva dirigindo o au to de placa BA- 1063-AP, l evando em seu 
in terior vários passage iros, ao at i ngir o trecho compreend i 
do cnl r e as loca l idades de Pedre ira do Abaca t e c Cur i~ ,rna ii 
prec i samente à a l t ura da "Re ssaca Cerrada" seu condutor efe 
Luava conversão a direita onde pe rdeu o controle di rec i onal 
do veículo , vindo a trafegar desgovernado a 30 met ros , cain 
do em urna vala existente à l a tetra l esquerda e em ato contT 
nuo mais 60 me t ros , ocas i -ao em que chocou- se contra um obi 
táculo fixo, tra[egando a inda 13 met ros , chocando- se nova ~ 
:nenLe contra ou t ro acúmu l o , e em seguida vindo a capotar por 
várias vezes, exper i mentando seu repe so f i na l a 27rnetrosde 
distância do segundo acúmulo . 

CONS I DERANDO o Laudo de Exame Peri c i al B n9 287/84- DPT., 
datado de 28 de outubro de 1984 . 

CONS IDERANDO o Laudo de Exame de Corpo Del ito , rea l i.za 
do na pessoa de CARHEN SILVA DE FATINA QUE IROZ DE OLIVEIRA~ 
em 28 de outubro de 1984 . 

RESOLVE: 

I - DETER~\INAR a apreen sao , com ba se nos art i gos 36 , in 
ciso 1\1 , 187, inciso Il l e 199 , inciso XIV , Pr i mei ra Parte; 

do Doc . 62 . 127/68 (RCNT) pelo pra w de 12 meses a conta r da 
data da retençio da CNH n9 003509986, Prontujr io n9 ...... . 
139083960 , Categoria "B", exped i da por es te DETRAN em nome 
de AD~!lLTON PEREIRA DE SOUZA , por tador da céduln de Iden t i 
dade n9 68 . 253/AP . 

11 - SUSPENDER , com respaldo no Ar t igo 199, Inciso VI 
e XIV, c/c os §§ 19 e 29 do Dec . já menc i onado, o di reito 
d~ di r i gir veículo automotor de qua l quer categoria do rnoto
ns ra ADNI LTON PEREIRA DE SOUZA , pelo prazo de 12 (doze) me 
s~s , ~om adv~rtênc ia de que se t r ansgr edir a pr esente deter 
nn naçao , te ra cassada a CNH nos t e rmo s do artigo 200 Inci~ 
so I do sup rac i t ado diploma legal . ' 

Il i - DETERHIN!l.R ~ Di vi são de Reg i st ro e Habi l itação 
deste Orgio , a cobrança Je mu l ta por i nf ringir o ar t ig~ 

175 , Inc i so I do Regulamento do Códi go Nac i ona l de Trãnsito 
e que se ja fe ita a devida anotação desta penalidade no pron 
t ui r i o do referido condu t or em cumpriment o ao que dispÕe ~ 
Ar t igo 169 do Regu l amento ac i ma menci onado. 

IV - CO~IUNICAR ao CONTRAN , DENATRAN e DETRANs dos de
mais Estados e aos CONTETRANs dos Te r r itór ios em curnpr irnen 
t o ao di sposto nos art i gos 30 , i nciso II e 169 do Dec . 62~ 
127/68 (RCNT) . 

V- D~-SE CIÊNCIA ao infrator , CU:WRA-SE e PUBLIQUE-S~ 

GAB I NETE DO DI RETOR GERAL DO DETR.o\N , em Nacapá- Ap , 15 
de janei ro de 1. 985. 

Be l. FRANCI SCO DE ASS IS ~ffiNEZES 

DI RETOR GERAL DO DETRAN- !l.P 

G. S. ELETRICIDADE LTDA. 

C. G. C. 04 . 83 1. 4 18/0001 - 00 

CHAHADA DE EHPREGADO 

C. S. ELETRICIDADE LTDA, FlRHA INSCRITA NO C.G.C. n9 
04.83 1. 4 18/0001-00, local i zada na Av . Cararnur~, n9 387 , nes 
ta Capital , vem solic i t ar o comparecimento do Senhor 1~ 
CARLOS l' ICANÇO FARIAS, C. P. 017 325 - Série n9 432, para 
reassumi r sua função no prazo de 03 (três) dia s , a contar da 
data de publ i cação deste Diário. 

Macapá, 25 de Janeiro de 1985 

GlLKA ROLA SOARES 
Dir~ tora Admini s trativa/Financeira 

CHMIADA DE E>IPREGADO 

LAUDEL1NO POKRYWIECKI , i nscrita no C. G. C. n9 05864608/ 
000 1-88 , loca lizada no furo do Araguari , Nacapá-AP, vem so
licita r o comparecimento do senhor Dionísio Hachado de Al -
meida , C. P. n9 19039 - sé rie 193 , para reassumir sua função 
no prazo de 15 dia s , já que está ausente desde o dia 02.01. 85 . 

LAUDEL !NO POKRYl.J 1 ECK 1 

SECRETARI A DE ADHI NISTRAÇÃO 

COHISSÃO PERHANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TO~~DA DE PREÇOS N9 0 11 /85- CPL 

A V I S O 

O Presiden t e da Comissão Pe rmanent e de Lic itação de Com 
pras e Ser vi ços do GTFA , t orna pÚbl ico e comuni ca aos inte~ 
ressados que acha-se aberta a l i c i tação a ní ve l de Tornada 
de Pr eços n9 011/85-CPL, para : PEÇAS P/ VE1CULOS , PNEUS ,ÚLEO 
LUBRIFICANTES. 

A l icitação será r eal izada às 9 :00 horas do dia 06 .02 . 
85 , na sala de l i c itação da Secretari a de Admi nistração , si 
to a Av . FAB, cent ro Cívi co , nes t a Cidade de Hacapá . 

O Ed i tal completo e demais esc l a r ec i mentos 
obtidos no 29 andar sa la 20 , no endereço ac i ma 
nas horas nor mais de expediente . 

Nacapi-AP, 23 de j aneiro de 1985 

ANTÔNIO FERNANDO BARATA HONTEI RO 
PRESIDENTE DA CPL 

poderão se r 
menc i onado 

SECRETARIA DE ADNINISTRAÇÃO 

CONISSÃO PE~~NENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TO~IADA DE PREÇOS N9 0 12/85- CPL 

A V I S 0 

O Pres i dente da Comissão Per manente de Lic i tação de Co~ 
pras e Servi ços do GTFA, torna público e comunica aos i nt e
ressados , que acha-se abe r ta a lic i tação a ní ve l de Tornada 
de Preços n9 012/85- CPL, DE: PLACAS I NDI CADORAS E CORRELA -
TOS. 

A l icitaçio S!rá rea l izada às 9:00 horas do di a 08 .02 . 
85 . , na sa l a de l i c itação da Secr etar ia de Adrnini s tração , s i 
t o a Av FAB, centro Cí vi co, ne s ta Cidade de Nacapá . -

O Edital comp l eto e demai s esc l a r ec i mentos 
obtidos no 29 andar sa la 20 , no ender eço ac1rna 
nas ho ras norma i s de expedi ent e . 

Macapá- AP, 25 de janeiro de 1985 

ANTÕNIO FERNANDO BARATA MONTEIRO 
PRESIDENTE DA CPL· 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚllLICO 

PROCLAl'~ DE CASANENTO 

poder ão ser 
mencionado 

O Oficial de Regi s t ro Civ i l de Vi l a Maia , Santana , Co
ma r ca de Hacapá, Terr i t ór i o Federal do Amapá , República Fe
de rativa do Br as il Faz saber que pr etendem casa : RICARDO PE 
REI RA DE FREI TAS e DULCINEIA SILVA DE AL~ffiiDA. 

Ele é fi l ho de JÚ l io Cezar de Fre i t as e de Mar i a Nati
v i dade Pere i ra de Fr eitas . 

Ela é fi lha de Anisia Silva de Almeida . 

Quem soube r de qualquer impedi mento l ega l que o~ iniba 
de casar um com o out ro acuse-o na forma da l e i . 

Vi l a Maia, Santana , 23 ·de Jane i ro de 1. 98~ . 

J ESUI NA Cr~GAS DE OLIVEI RA 
Oficia l 
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O que é que estas coisas 
têm a ver umas com as outras? 

Estas coisas têm muito 
a ver umas com as outras, e 
com você também. 

As danças1 as cidades e 
monumentos htstóricos, as 
bandas de música são, entre 
outras, formas de nossa 
riqueza cultural. Uma riqueza 
que pertence a cada um e a 
todos ao mesmo tempo. E, 
por isso, merece toda a sua 
atenção. 

Uma foto de seu álbum 
de família, por exemplo, 
pode ser uma grande 
revelação. Também 

certidões, testamentos1 tudo 
que documenta um peaaço 
da nossa história faz parte do 
patrimônio cultural, e deve 
ser preservado. Se você 
possui coisas assim, entre 
em contato com o Programa 

Nacional de Museus Rua do 
Catete, 179" Rio de janeiro, 
R], CEP22L00. 

Você ainda pode fazer 
muito mais. Não permitir que 
se destruam monumentos 
históricos. Incentivar com 
sua presença nossas danças 
e bandas de música. 

O patrimônio cultural 
é propnedade de todos, e 
deve ser preservado por 
todos os meios. A P.artir dele, 
o povo forma sua ia entidade 
e lança as bases para o 
futuro. 

PRESERVE O_QUE É SEU. 
PRESERVE A MEMORIA NACIONAL. 

1985 ·Ano Nacional da Cultura. 
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