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:1INIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0267 de 06 de Har ço de 1985 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , ítem li , 
do Decreto-Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28750 . 000098/85-SEAG, 

RESOLVE: 

Art . 19 - Conceder a HANOEL DUARTE DE AZEVEDO, ocupan
te do cargo de Agente de Portaria, Código PL-1 101 , Classe 
" B" , Refer ência NH- 16 , (Cadastro n9 06620) , do Quadro Perma 
nen t e do Governo deste Território , lotado na Secretar i a de 
Agr icultur a-SEAG, seis (06) meses de Licença Especial con
tados no período de 04 de março a 03 de setembr o de 1985 
nos termos do artigo 11 6, da Lei n9 1. 711, de 28 de outubr~ 
de 1952, regulamentado pelo Decreto n9 38 . 204, de 03 de no
vembro de 1955 , em virtude do referido se r vidor haver com -
p letad~ um (01) decênio de efet ivo exerc í c i o , compreendido 
no penodo de 24 de fevereiro de 1963 a 16 de março de 1973 . 

Ar t. 29 - Revogam-se as disposições em contrár i o . 

Palácio do Setentrião, em Macapá , 06 de Março de 1985 , 
979 da Repúb l ica e 429 da Criação do Terri tór io Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO I NTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0268 de 06 de fevere iro de 1985 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são confer i das pelo artigo 18 í t em I I 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de j anei ro de 1969 ~ tendo·e~ 
vi s t a os termos do Ofício número 0585/85-SEEC, 

Secretário de Educação e Cultura 
Prof . FRANCISCO DE ASSIS GURGEL HEDEI ROS 

Secretário de Agr i cul tura 
Dr . LUIZ IRAÇÚ GUI~~RÃES COLARES 

Secretári o de Segurança Pública 
Dr . AIRTON JOS~ DE ARAÚJO AGUIAR 

Secretário de Saúde 
Dr . JOÃO BOSCO PAPALÉO PAES 

RESOLVE: 

Art . 19 - Conceder dispensa a }1ERYAH FLEXA CHAGAS, da 
função de Secretário Administrativo, CÓdigo DAI-201 . 2 , do Ga 
binete da Secretari a de Educação e Cultura/SEEC , a contar 
da presente data . 

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

Palácio do Setentrião, em Hacapá , 06 de fevere iro de 
1985 , 979 da Repúb l ica e 429 da Criação do Território Fede 
ral do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Terri tório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0269 de 06 de Março de 1085 

O Governador do Ter ritório Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem II , 
do Decreto- Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE : 

Art. 19 - Exonerar FRANCISCO LEAL BEZERRA, da função 
de confiança de Chefe da Divisão de At ividades Especiais de 
Trânsito , Código LT-DAS-10 1. 1, do Departamento de Tr ânsito / 
SEGUP, a contar de 04 de fever eiro do corrente ano . 

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

Palác~o do Setentriio , em Hacapá , 06 de Harço de 1985, 
979 da Republica e 429 da Criação do Terri tór i o Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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MINISTeRIO DO I NTERIOR 

Territór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0270 de 06 de Março de 1985 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem II, 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 e t e~do em 
vista o que cons ta do Decreto n9 85.347 , de 11 de novembro 
de 1980 e Ofício n9 0774/85- SEEC , 

RESOLVE: 

Art . 19 - Designar LINA ROSA DA SILVA, ocupan te do em
prego de Agente Administrativo, Código LT- SA- 701, Classe 
"A", Referência NH- 17, da Tabela Permanente do Governo des
te Território , l otada na Secretaria de Educação e Cultura -
SEEC, para exercer a função de Secretário Adminis trativo , CÓ 
digo DAI- 201. 1, da Escol a de 19 Grau Gon"çalves Dias, a con= 
tar da presente data . 

Art. 29 - Revogam- se as disposiçõe s em contrário . 

Palácio do Setentr iãc, em Macapá , 06 de Harço de 1985, 
979 da República e 429 da Criação do Terri tór io Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0211 de 06 de Harço de 1985 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribu içÕes que lhe são conferidas pelo ar tigo 18 , Ítem II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de j anei ro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85 . 347 , de 11 de novembro 
de 1980 e Ofício n9 01 6/85-PROG, 

RESOLVE : 

Art. 19 - Designar JOSÉ AU!IR CHAGAS DE OLIVEIRA, ocu
pante do emprego de Agente Administrativo, Código LT - SA -
701, Classe "A", Referência NM-17, da Tabela Permanente do 
Governo deste Território , l otado na Procurador ia Geral 
PROG , para exercer a função de Secretá r io Administrativo,CÓ 
digo DAI-201.2 , da Procuradoria Geral , a contar da pr esente 
data . 

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

Palácio do Setent rião, em Macapá, 06 de março de 1985, 
979 da República e 429 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Terri tór i o Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0272 de 06 de Março de 1985 

O Gover nador do Território Federal do Amapá , usando das 
atr ibuiçõe s que l he são conferidas pelo art igo 18 , í tem II, 
do Decreto-Lei n9 4 11 , de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista os termos do Ofício número 0350/85- DP/SEAD, 

RESOLVE : 

Art. 19 - Remover , o servidor JOSÉ EDUARDO DE BRITO SIL 
VA ALBUQUERQUE, ocupante do emprego de Datilógrafo , CódigÕ 
LT-SA-702, Classe "A", Ref erência NH- 9, da Tabela Especial 
de Empregos do Gover no deste Terr itório, l ot ado na Secr eta
ria de Administração-SEAD, para a Secretaria de Promoção So 
cial- SEPS, a cuutar da presente data . 

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

Palácio do Setentrião , em Nacapá, 06 de Março de 1985, 
979 da República e 429 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gover nador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0273 de 06 de Março de 1985 

O Governador do Terr itório Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que l he são confe ridas pelo artigo 18, ítem II , 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janei ro de 1969 e tendo em 
vista os termos do Ofício número 117/85- SESA, 

RESOLVE : 

Art. 19 - Remover, o servidor ADONIAS DE FREITAS TRAJA 
NO DE SOUZA FILHO, ocupante do emprego de Dati l ógrafo , CódT 
go LT-SA-702 , Classe "A" , Referência NM- 9 , da Tabe l a Espe = 
cial de Empregos do Governo des t e Território , l otado na Se
cre t aria de Saúde-SESA, para a Secretaria de Educação e Cul 
tura-SEEC, a contar da presente data . 

Art. 29- Revogam-se as dispos içÕes em cont rár io . 

Palácio do Setent r ião , em Macapá , 06 de março de 1985, 
979 da Repúbl i ca e 429 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

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

Território Federal do Amapá 
DIRETOR 

PEDRO AUR~LIO PENHA TAVARES 

ORIGINAIS 
* Os textos enviados à publicação deverão ser 

datilografados e acompanhados de of ício ou 
memorando . 

O Diário Oficial do T. F. do Amapá poderá 
ser encontrado para leitura nas Representa
ções do Governo do Amapá em Brasília/DF , 
Ri o 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 

coluna .•.. : .......... ..... .. Cr$ 6 . 720 ,00 

PREÇOS· ASSINATURAS 

* Na capá . .......... . . . . .....•. 
*Outras Cidade s ..... ...... .• . 
* As assinaturas sao semes -

trais e vencíveis em 30 de 
junho a 31 de dezembro . 

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

Preço do Exemplar..... .. ...... Cr$ 440 , 00 

600,00 Número atrasado .... . ... .. .. . . . Cr$ 

RECLAMAÇOES 
* Deverão ser dirigidas por escrito ao Dire

tor do Departamento de Imprensa Oficial do 
T. F. do Amapá , até 8 dias após a publicação. 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 1> Rua Candido Mendes •Macapâ Território Federal do Amapé *Telefones 222-0444<> Ramais 176- 177 • 178 



Macepli, 12-03-85 DIARIO OFICIAL Pág. 3 

NlNISTÉRIO DO I NTERI OR 

Terr i tório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0274 de 06 de Março de 1985 

O Governado r do Território Federal do Amapá, usando das 
a~ibu ições que lhe são confer i das pelo artigo 18, í tem II , 
do Decreto-Lei n9 4 11, de 08 de j aneiro de 1969 e tendo em 
vista os termos do Ofício n~mero 035/85-DP / DG/DNOS, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Prorrogar a té 31 de dezembro de 1985 , a per
manência da servidora NADIÉS DA SILVA ALCÂNTARA, ocupante 
do emprego de Assistente Social , Código LT-NS- 504, Classe 
"B", Refe rência NS-12 , da Tabela Permanente do Governo des
te Território, lotada na Secretaria de Promoção Socia l -SEPS, 
à disposição do Departamento Nacional de Obras de Saneamen
to DNOS/HINTER, excl uída a gratif icação de localidade , a pa r 
tir de 16 de março do corrente ano . -

Art . 29- Revogam- se as di sposiçÕes em cont r á r io. 

Palácio do Setentrião, em Ma capá , 06 de março de 1985 , 
979 da República e 429 da Cr iação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Te rritório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0275 de 06 de ~1arço de 1985 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribui ções que lhe são conferidas pelo artigo 18 , item I I, 
do Decreto-Lei n9 4 11, de 08 de jane i ro de 1969 e t endo em 
vista os t ermos do Of ício núme ro 0252/85- SEPS, 

RESOLVE: 

Ar t . 19 - Conceder dispensa a ROSENILDA CREUZA SILVA 
DE SOUZA , da f unção de Secre t ário Adm i nistrativo , CÕdigo 
DAl-201 . I , da Divi são de Orientação e Colocação-DT/SEPS, a 
contar da presente data . 

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

Pnlác i o do Setentrião , em Macapá , 06 de mar ço de 1985 , 
979 da RepÚblica e 429 da Cr i ação do Te r riLÓrio Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gover nador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Terr i t ório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0276 de 06 de Março de 1985 

O Governador do Terri tório Federal do Amapá , usando das 
atribuições que l he são conferidas pe l o artigo 18, Ítem I I, 
do Decreto-Lei n9 4 11, de 08 de jane iro de 1969 e tendo em 
vista o que cons t a do Dec reto n9 85 .347 , de 11 de novembro 
~e 1980 e Of í cio n9 0252 /HS- SEPS, 

RESOLVE : 

Art. 19- Designar, a t ítul o precar 1o , ROSENILDA CREU
ZA SILVA DE SOUZA , ocupant e do emprego de Agent~ Administra 
tivo , Código LT-SA- 701 , Cl asse "B", Referência NM- 24 , da Ta 
bela Permanente do Governo deste Terr itório, l otada na Se= 
cretaria de Promoção Soc ia l-SEPS, pa ra exercer a função de 
Assistente , Código DAI- 202 . 3, da Di visio de Capacitaçio-DT/ 
SEPS, a conta r da presente data. 

Art. 29 Revogam- se as disposi çÕes em contrário. 

Palácio do Se t entrião, em Hacapá , 06 de mar ço de 1985, 
979 da República e 429 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Terri tório Feder al do Amapá 

DECRETO (P) N9 0277 de 06 de março de 1985 

O Governador do Território Federal do Amapã ,usando das 
atribuições que l he são conferidas pelo artigo 18, Ítem li, 
do Decreto- lei n9 41 1, de 08 de j aneiro de 1969 e tendo em 
vista o que cons t a do Decreto n9 85 .347 , de 11 de novemb ro 
de 1980 e Ofício n9 0252/85- SEPS, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Des i gnar , a titulo precar1o , DEUZARINA BRITO 
DE SOUSA, ocupante do emprego de Técnico de Contabilidade 
Código LT- NH- 817 , Classe " B", Referência NM-27 , da Tabel~ 
Permanente do Governo des t e Território , l otada na Secre ta -
ria de Promoção Social- SEPS, pa ra exercer a função de Secre 
tário Administrativo , Cód i go DAI-201 .1, da Divisão de Capa= 
c itaçi o-DT/SEPS, a contar da presente data . 

Ar t. 29 - Revogam- se as disposições em contrár io . 

Palác i o do Setent rião , em Nacapá , 06 de ma r ço de 1985 
979 da Rep~blica e 429 da Criação do Território Fede ra l d~ 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

HINISTf:RIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0278 de 08 de Março de 1985 

O Gove r nador do Terr itório Federa l do Amapá , usando das 
atr ibuiçÕes que lhe são confe ridas pe l o a rL igo 18 , Í t em II, 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vis t a os t ermos do Ofício número 125/85-SESA, 

RESOLVE : 

Art. 19 - Desi gnar JOÃO BOSCO PAPALÉO PAES, Secretú·io 
de Saúde do Governo deste Ter ritór io, para viajar' de Haca -
pá, sede de suas a t ividades, até a cidade de Brasilia- DF , a 
fim de tratar de assuntos relacionados as AçÕes Integradas 
de Saúde, junto ao Ministério da Saúde , nos dias 05 e 06 de 
ma r ço do corrente ano . 

Art. 29 - Revogam- se as di spo sições em contrário . 

Palácio do Setentriio, em Maca pá , 08 de Março de 1985 , 
979 da RepÚblica e 429 da Criação do Ter r itório Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCE LLOS 
Governador 

NINlSTeRIO DO INTERIOR 

Te rr itório Fede ral do Amapá 

DECRETO (P) N9 0279 de 08 de ~1arço c' 1985 

O Governador do Terr itório Federa l do Amaç 3 usando das 
a tribuições que lhe são conf eridas pelo artigo í 8, ítem li, 
do Decre to- Le i n9 411, de 08 de j aneiro de 19G9 c t endo em 
vi s ta os termos do Ofício número 125/85-SESA, 

RESOLVE : 

Art. 19 - Designar ALICE AUGUSTA NARTINS VENTURA ~IAGA
LHÃES, Diretor do Departamento de Saúde da SESA, para res -
pondcr acumulativamente , em sub st ituição , pe l o expediente da 
Secre ta r ia de Saúde do Governo deste Te rritór io , durante o 
impedimento do respect ivo titular, nos dias 05 e 06 de mar
ço do corrente ano . 

Art . 29 Revogam- se as disposições em contrário . 

Palácio do Setentriio , em Nacapá , 08 de Narço de 1985, 
979 da Repúbl ica e 429 da Criação do Territór io Feder a l do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0280 de 08 de Março de 1985 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando da s 
a~ribuições que l he são confer idas pelo artigo 18 , Ítem II , 
do Decre to-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vi sta os t ermos do Ofício número 0225/85-SEPS, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Remover, a se rvidora GRATULIANA DE OLIVEIRA, 
ocupante do emprego de Auxiliar Operacional de Serviços Di
versos, Código LT- NH-8 12, Classe "B", Referência NM- 12, da 
Tabel a Permanente do Gove rno des te Terr i tór io, lotada na Se 
cretaria de Saúde-SESA, para a Secr etaria de Promoção So~ 
cial- SEPS, a contar da presente data . 

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

Palácio do Setentrião, em Hacapá, 08 de Harço de 1985 , 
979 da República e 429 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

PREFEITURA HUNICIPAL DE MACAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 099/85 - PM}I. 

O Pr efeito Huncipal de Hacapá, usando das suas atribuições 
que lhe são conferida s pelo Ítem VIII , do Art . 34 , da Lei 
6. 448, de ll de outubro de 1977 e, t endo em vista o dispos
to no Art. 23 , da Lei Municipal n9 219, de 19 de feve 
reiro de 1985. 

DECRETA: 

Art. 19 - DESIGNAR, MANOEL TORRES , ocupante do Cargo de 
Artífice, Código ART .022.5 , do Quadro de Pessoal Variável 
desta Prefeitura, para exercer a função de Encarregado de 
Produção de Tubos de Concreto , Código CAI . 20 1. 2, da Secre
taria. Municipal de Obras e Viação, a part i r de 19 de feve
reiro de 1985 . 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em cont rário. 

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

PALÁCIO 31 DE ~~RÇO, 08 de fevere iro de 1985. 

MURILO AGOSTINHO PINHEI RO 
Prefeito Municipal de Macapá 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADHINISTRAÇÃO, 
aos 08 dias do mês de fevere i ro de 1985. 

EDITH RAUfUNDA RIBEIRO DE SA 
Secretária Municipal de Administração 

PREFEITURA ~fUNICIPAL DE ~~CAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 100/85 - PMM. 

O Prefeito Municipa l de Macapá , usando das at r ibuiçÕes 
que lhe são conferidas pel o ítem VIII, do art . 34, da Lei n'? 
6.448, de ll de outubro de 1977 e , t endo em vista o dispos
to no Art . 2 3, da Lei Municipa l n9 219, de l '? de f eve 
reiro de 1985, 

DECRETA: 

Ar t . 19- DESIGNAR, ROQUE DOS SANTOS CARDOSO JUNIOR , 
ocupante do Cargo de Artífice , Código ART.022 .5, do Quadro 
de Pessoal Variáve l des t a Prefeitura, para exercer a fun
ção de Encarregado de Carpintaria, Código CAI. 201.2 , da Se 
cretaria Municipal de Obras e Viação , a partir de 19 de fe 
vereiro de 1985 . 

Art. 29 - Revogam- se as disposições em contrár i o. 

CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLI QUE- SE . 

PALÁCIO 31 DE }~Ç0 , -08 de feverei ro de 1985. 

MURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefei to Municipal de Hacapá 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA ~fUNICIPAL DE ADHINISTRAÇÃO , 
aos Q8 dias do mês de fevereiro de 1985. 

EDITH RAHIUNDA RI BEIRO DE SÁ 
Secretária ~!unicipal de Adminis t ração 

PREFEITURA }fUNICIPAL DE ~~CAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N'? !01/85 - PMM . 

O Prefe ito Municipal de Hacapá, usando das suas· atr i bui 
çÕes que lhe são conferidas pelo Ítem VIII , do art . 34 , da 
Lei n9 6.448 , de 11 de ou tubro de 1.977 , e tendo em vista 
o disposto no Art:. 23 , da Lei Munic i pal n9 219, de 
19 de feve re iro de 1985, 

DECRETA : 

Art . 19 - DESIGNAR, JAIR GO~!ES, ocupante do Ca r go de 
Artífice Especializado , Código ART.ESP. 023 .8, do Quadro de 
Pessoal Permanente desta Prefeitura, para exercer a Função 
de Chefe da Seção de Manu t enção, Código CAI- 201. 2, do De
partamento de Limpeza Pública - SEMUSP, a partir de 19 de 
fevereiro de 1985. 

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

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

PALÁCIO 31 DE MARÇO, 08 de fevere iro de 1985 

~IURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
PREFEITO }fUNICIPAL DE ~~CAPÁ 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA ~nJNICIPAL DE ADHINISTRAÇÃO , 
aos 08 dias do mês de fevereiro de 1985. 

EDITH RAI~nJNDA RIBEIRO DE SÁ 
SECRETÁRIA ~nJNICIPAL DE ADHINISTRAÇÃO 

PREFEITURA ~nJNICIPAL DE }~CAPÁ 

GAB I NETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 102/85 - P}!H. 

O Prefeito Municipal de Macapá , usando das suas atribui 
çÕes que l he são confe r idas pelo ítem VIII, do art . 34 , da 
Lei n9 6. 448, de 11 de outubro de 1.977 e, t endo em vista 
o disposto no Ar t. 23, da Lei Hunicipal n9 219 , de 
19 de fevereiro de 1985, 

DECRETA : 

Art. 19 - DESIGNAR, LUCIO TER~NCIO PALHETA CARDOSO ,ocu 
pante do Car go de Agente de Administração, Código AAA . 03 1~ 
5, do Quadro de Pessoal Var iável desta Prefeitura, para 
exercer a função de Chefe da Seção de Hor t o Hunicipal, CÓ
digo CAI . 20 1. 3, do Departamento de Parques e Jardins 
SE~nJSP, a par tir de 1'? de fe vereiro de 1985 . 

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

CUNPRA-SE, REGI STRE-SE E PUBLIQUE- SE . 

PALÁCIO 31 DE ~~RÇO, 08 de fevereiro de 1985 . 

}n!RILO AGOSTINHO PINHEIRO 
PREFEITO ~nJNICIPAL DE ~~CAPÁ 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADNTNISTRAÇÃO 
aos 08 dias do mê s de f ever eiro de 1985 . ' 

EDITH RAUfUNDA RIBE IRO DE SÁ 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADHINI STRAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 103/85 - Pilll. 

O Prefeito Muni cipal de Macapá,, usando das atribuições 
que lhe sio conferidas pelo item VI II , do art . 34 , da Lei 
n9 6.448 , de 11 de outubro de 1977 e, tendo em vista o dis
posto no art . 23, da LeiHunicipaln9219,del9 de 
fevereiro de 1985 , 

DECRETA: 

Art . 19 - DESIGNAR, JOÃO PAES SAHPAIO, ocupante do Car 
go de Agente Fiscal , Código TAF .054.3, do Quadro de Pesso:
a l Variável desta Prefe i tura ,pa ra exercer a função de Chefe da 
Seção de Cemitérios, CÓdigo CAI . 20 1 . 3 , do Departament~ de Ser 
vi ços Ur banos - SEHUSP, a part i r de 19 de fevereiro de 1985. 

Art. 29 - Revogam- se as disposiçÕes em contr ário . 

CUMPRA-SE , REG ISTRE-SE E PUBLIQUE- SE . 

PALÁCIO 31 DE ~VlRÇO, 08 de fevereiro de 1985 . 

HURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Munic1pal de Macapá 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA HUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
aos 08 dias do mês de f evere iro de 1985. 

EDITH RAH1UNDA RIBEIRO DE SA 
Secretár i a Municipa l de Admini stração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ~!ACAPA 

GABI NETE DO PREFEITO 

DECRETO ~9 104/85 - PMH. 

O Pref~ ito Municipal de Macapá, usando das atribuiçõe s 
que lhe são confe r idas pe lo item VIII, do art . 34, da Le i 
n9 6.448, de ll de outubro de 1977 e, t endo em vista o dis
posto no art. 23, da Le i Municipa l n9 219 , de 19 de 
fevere iro de 1985 , 

DECRETA: 

Art . 19 - DESIGNAR, JOS~ DE FÁTI~!A Pim1EIRO, ocupante 
do cargo de Hotori s ta Ofic ia l , CÓdigo TP .011. 5, do Quadro 
de Pessoal Variável desta Prefe itura , para exercer a fun
ção de Chefe da Seção de Apreensão de Animais, Código CAI. 
20 1. 3, do Departamento de Se r viços Urbanos - SEMUSP , a pa.:_ 
tir de 19 de fevereiro de 1985. 

Ar t . 29- Revogam-se as dispos ições em contrário . 

CilliPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE- SE. 

PALÁClO 31 DE MARÇO, 08 de fevereiro de 1985 . 

MURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefe ito Municipal de Macapá 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA HUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , 
aos 08 dias do mês de fevere iro de 1985. 

EDITH RAIHUNDA RI BEIRO DE SÁ 
Secre t ária Nuni c i pa l de Admini s tração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA 

GABI NETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 105/85 - PMM . 

O Prefei to Municipal de Macapá , us ando das atr i buiçÕes 
que lhe sio conferida s pelo Ítem VII I, do art . 34 , da Lei 

n9 6.448 , de ll de outubro 
posto no Art . 23 , da 
fevereiro de 19851 

de 1977 e , tendo em vis t a o dis
Lei Municipal n9 219 , de 19 de 

DECRETA : 

Art . 19 - DESIGNAR, FLORIANO MONTEI RO DE SÁ, ocupante 
do Cargo de Artífice, Código ART.022.5 , do Quadro de Pes
soal Variável des t a Pr efeitur a, para exercer a função de 
Encar r egado de Conservação de Balneários , CÓdigo CAI.201 . 21 
da Secretaria Municipa l de Serviços P~blicos , a parti r de 
19 de feve rei r o de 1985 . 

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

CUNPRA- SE , REGISTRE- SE E PUBLIQUE-SE . 
PALÁCIO 31 DE ~!ARÇO, 08 de fevereiro de 1985 . 

HURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Munic ipa l de Macapá 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI STRAÇÃO, 
aos 08 dias do mês de fevereiro de 1985 . 

EDITH RAIHUNDA RI BEIRO DE SÁ 
Secretár ia Municipal de Administração 

PREFEITURA ~ruNICIPAL DE ~!ACAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 106 /85 - PHH. 

O Prefeito Municipa l de Hacapá, usando das atr i buições 
que lhe são conferida s pelo ítem VIII , do art . 34, da Le i 
n9 6 .448, de 11 de outubro de 1977 e, tendo em vi ~ ta o dis 
posto no Art . 23 , da LeiMunicipaln9 219, de 19 de 
fevere iro de 1985, 

DECRETA: 

Art. 19 - DESIGNAR, HAROLDO DA SILVA OLIVEIRA, ocupan
te do Cargo de Auxiliar Técnico de Administração, CÓd i go 
AN~!A . 064.3, do Quadro de Pessoal Variável des ta Prefeitura , 
para exercer a f unção de Chefe da Seção de Arrecadação, C6 
digo CAI.201. 3, da Admini s tração Distrita l de Sat\tana, a 
partir de 19 de f evereiro de 1985 . 

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

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

PALt\CIO 31 DE ~!ARÇO , 08 de fevereiro de 1985 . 

t·lliRILO AGOSTINHO PINHEIRO 
PREFEITO ~lliNICIPAL DE ~!ACAP,\ 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADHINI STRAÇÃO, 
ao s 08 dias do mês de fevere i ro de 1985 . 

EDITH RAHWNDA RIBEIRO DE S.li. 
SECRETÁRIA ~ruNICI PAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PREFEITURA ~ruNICIPAL DE ~!ACAPÁ 

GABI NETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 107/85 - PMH . 

O Pre fe ito Municipa l de Hacapá , usando das a tribuições 
que lhe são conferidas pe l o ítem VIII , do ar t. 34 , da Lei 
n9 6 .448, de 11 de outubro de 1977 e, t endo em vi sta o di s 
po sto n o Art. 23 , da Lei Hunic i pa l n9 21 9, de 19 de 
f ever e iro de 1985 , 

DECRETA: 

Art. 19 - DESIGNAR, HI GUEL DA SILVA DUARTE, ocupante 
do Cargo de Auxil iar Técnico de Engenhar ia , CÓd i go AN~ffiG . 
062. 3, do Quadro de Pessoa l Variáve l des t a Prefeitura, pa
ra exercer a funçio de Chefe da Seção de Terras , Código 
CAI. 201. 2, da Administração Di st r ital de Santana, a partir 
de 19 de fevereiro de 1985 . 

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

CUMPRA- SE, REGISTRE- SE E PUBLIQUE-SE. 
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PALÁCIO 31 DE MARÇO, 08 de fever eiro de 1985. 

MURILO AGOSTINHO PINHEI RO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAPÁ 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA ~WNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , 
aos 08 dias do mês de fevereiro de 1985 . 

EDITH RAIMUNDA RIBEIRO DE SÁ 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADHINISTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HACAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 108/85 - PMM. 

O Prefeito Municipal de ~~capá, usando das atribuiçÕes 
que lhe são conferidas pe l o Ítem VIII , do art. 34, da Lei 
n9 6.448 , de 11 de outubro de 1977 e, t endo em vista o dis 
posto no Art . 23 , da Lei Municipal n9 219, de 19 de 
fevereiro de 1985 , 

DECRETA: 

Art . 19 - DESIGNf~, OTAVIO ELISIO DE OLIVEIRA NERY ocu 
pante do Cargo de Agente Fisca l, Código TAF.054 . 2, do Qua= 
dro ~e Pessoal Variável desta Prefeitura , para exercer a 
funçao de Encarregado de Mercado e Feiras Livre ,Código CAI. 
20 1. 3, da Admini stração Di s trital de Santana, a partir de 
19 de feve reiro de 1985 . 

Art. 29 - Revogam- se as dispos i ções em cont rár i o . 

Cill!PRA- SE REGISTRE-SE E PUBL 1QUE-SE. 

PALÁCIO 31 DE MARÇO, 08 de fevere iro de 1985 . 

~ruRILO AGOSTINHO PINHEIRO 
PREFEITO MUNICIPAL DE ~~CAPÁ 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA ~WNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
aos 08 dias do mês de fevereiro de 1985 . 

EDITH RAIMUNDA RIBEIRO DE SÁ 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADHINISTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE 

CONV~NIO N9 01/85 - PHC 

CONVENIO QUE ENTRE SI CELEB~! A PREFEITURA ~ruNICIPAL 

DE CALÇOENE E A COHPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO A.'1APÁ - CAESA , 
PARA FINS NELE DECLARADOS. 

A Prefeitura Hunicipal de Calçoene , neste ato r epr esen 
tado pelo seu Prefeito, o Senhor COARACY SOBREI RA BARBOSA do 
ravante denominado s implesmente PREFEITURA e a Companhia de 
Água e Esgoto do Amapá-CAESA, representada pelo seu Díre 
cor- Pres idente , o Senhor JOSg MARIA PAPALgO PAES, denomina
da doravante CAESA, r esolvem de comum aco rdo fi r mar o pre -
sente Convênio, mediante às Cláusulas e condiçÕes seguin -
tes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAHENTO LEGAL : O presente Convê
nio foi e l aborado com r espaldo no artigo 126, § 29, letra 
"F" do Decr eto- Lei n9 7.00, ele 25 de feverei ro de 1967. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO : Es t e Convênio t em por ob 
jetivo a execução dos serviços de Ampliação da Rede de Dis= 
tribuição de Água , Construção de Ramais Prediais de Esgoto 
Sanitário e Recuperação da Rede Hidráulica de dois prédios 
de propriedade da Prefeitura , todos local i zados na cidade 
de Calçoene, conforme Plano de Aplicação anexo. 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES: 

I - DA PREFEITURA: 

a) Destinar recursos para atender a execucao do prese~ 
te Convênio no va l or de Cr$- 39 .200. 000 (Trinta e Nove Mi -
lhÕes e Duzentos Mi l Cruzeiros); 

b) Fiscalizar e acompanhar a execuçao dos serviços ob 
jeto deste Convênfo. 

li - DA CAESA: 

a) Emp regar os r ecursos trans feridos pela Prefeitur ade 
acordo com o que estabelece a Cláusula Segunda deste instru 
menta; 

b) For necer e facilitar os elementos necessários para 
que a PREFEI TURA possa acompanhar a execução dos serviços ; 

c) Prestar contas à PREFEITURA, conforme o es tipul ado 
na Cláusula Sétima deste instrumento ; 

d) Fornecer ã PREFEITURA , tubos de PVC 0 100mm t ipo es 
goto , para construção de embriões sanitár i os . 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO : A despesa decorrente do pr! 
sente Convênio no valor de Cr$- 39 . 200 .000 (Trinta e NoveMi 
lhÕes e Duzentos Hil Cruzeiros) , correrá à conta dos Convê= 
nios n9s 008/85-PROG e 639/84- SUll~l, cel ebrado entre a PMC 
e GTFA. 

CLÁUSULA QUINTA - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS : Os r ecursos 
destinados ã execução do presente Convêni o, serão liberados 
de uma só vez, após a assinatura e publicação deste instru
mento no Diário Oficial do Governo do Terr itório. 

CLÁUSULA SEXTA- DEPÓSITO DOS RECURSOS : Os recursos 
que por força deste Convênio a CAESA receber, enquanto não 
forem aplicados aos f ins a que se destinam , serão deposita
dos em conta bancári a especial, a ser movimen tada pela CAESA, 
obrigando-se a enviar à Prefe itura extrato de conta e faz er 
constar nos diversos documentos de suaas pres t açÕes de con
tas, o nome do sacado , os valores, as datas das emissõesdos 
cheques e a quem foram pagas as importãncias . 

CLÁUSULA SÉTI~~ - PRESTAÇÃO DE CONTAS : A CAESA deverá 
prestar contas da aplicação dos recursos recebidos à PREFE! 
TURA no máximo Sessenta (60) dias após o término da v.i gên -
cia do presente Convênio . · 

CLÁUSULA OITAVA - VIGENCIA: O presente Convênio terá 
vigência de cento e vinte ( 120) dias contados a partir da da 
ta de sua publicação no Diário Oficial do Governo 'do Terri= 
tório Federal do Amapá . 

CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÕES E PRORROGAÇÕES : O presente 
Convênio poderá ser alterado ou prorrogado através de ad i ta 
menta 1 para o fiel cumprimento das obrigações deste ins t rumen 
to. 

CLÁUSULA DfCI~~ RESCISÃO : A inobservância de quaisquer 
Cl áusulas, condições ou obr igações do presente Convênio, bem 
como por motivo de conveniência ou por acordo entre as par
t es convenentes, provocará sua imediata rescisão, indepen -
dente de ação , notificação ou interpelação judicial. 

CLÁUSULA DgCIMA PRI~ffiiRA - FORO: Para dirimir quais 
quer dúvidas surgidas em consequência do não cumprimento de 
qualque r Cláusula deste Convênio, as partes convenentes ele 
gem o Foro da Comarca de Hacapá, com exclusão de qua lquer ÕÜ 
tro, por ma i s pr ivilegiado que sej a . -

E, para fi r meza e validade do que ficou estipulado , la 
vrou- se o presente Te rmo, que , depois de lido e achado con~ 
forme , vai assinado pelas partes convenentes em qua tro (04) 
vias de igual t eor e forma, para o mesmo fim, na presença 
de duas (2) testemunhas abaixo nomeadas . 

Ca l çoene , de f evereiro de 1.985 . 

COARACY SOBREIRA BARBOSA 
Prefeito Municipa l de Ca l çoene 

JOSt ~~RIA PAPALtO PAES 
Diretor- Presidente 

CAESA 

TESTEMUNHAS : Lucib i or Pelaes dos Santos 
Al baníta Ferreira Andrade 
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GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PREFEITURA t!UNICIPAL DE CALÇOENE 

PLANO DE APLICAÇÃO N9 01/85-PMC 

CONV!':NIO N9 01/85 - Pt!C 
JOSÉ MARIA PAPALÉO PAES 

Diretor Presidente CAESA 
CPF 007 968 9 12- 49 

OBRA : SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO 

ITEM 

01 

LOCALIZAÇÃO: CALÇOENE 

D I S C R I M I N A Ç Ã O 

Valor a ser Empenhado em favor da Companhia de 
Água e Esgoto do Amapá - CAESA, para execução 
dos serviços de Ampliação d~ Rede de Distribui
ção de Água, Construção de Ramais Prediais de 
Esgoto Sanitário e Recuperação da Rede Hidráu
lica de dois Prédios da Prefeitura, no prazo de 
120 dias ............................... ,,. , ,,, , 

T O T A L 

V A L O R 
Cr$ 

39 . 200 . 000 

39 . 200.000 

DISTRIBUIÇÃO FINANCEIRA 

Os Recursos Financei ros, correrão à 
conta dos Convênios n9s 008/85- PROG 
e 639/84-SUDAM, ce l ebrado entre à PMC 
e GTFA . 

Importa o presente Plano de Aplicação na quantia de Cr$- 39 . 200.000 (Trinta e Nove MilhÕes e 
Duzentos Mil Cruzeiros). 

CALÇOENE , de fevereiro de 1.985 . 

PROCURADORIA GERAL 

TERMO ADITIVO 

PRIHEIRO (19) TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N9 009/85- PROG, 
CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ E 
A JUNTA COMERCIAL DO TE RRITÓRIO FEDERAL DO At~Á, PARA FINS 
NELE DELCARADOS . 

O Governo do Território Federal do Amapá, neste ato re 
presentado pelo seu Governador, Senhor ANNIBAL BARCELLOS,dÕ 
ravante denomi nado simplesmente GOVERNO e a Junta C~merciaT 
do Território Federal do Amapá, de nominada JUCAP, neste ato 
representada por seu Pres i dente, Senhor ABDALLAH HOUAT, re
solvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo, con 
soante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIHEIRA: O GOVERNO r epassará à JUCAP , os re
cursos no valor de Cr$: 50 .000 .000 (Cinquenta MilhÕes de Cru 
ze i ros) para a execução do objetivo descrito na cláusula se 
gunda do convênio original, conforme plano de aplicação que 
fica fazendo parte integrante deste instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Os r ecur sos transferidos por força 
deste Termo Aditivo, correrão â conta do F .P .E, Programa 
03090402 . 005 - Ca tegoria Econômica 3.1 .3.2.00, conforme No
ta de Empenho n9 1. 666, emitida em 25 de fevereiro de 1985. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Os recursos repassados serão libera 
dos de uma só vez, após a assinatura deste inst rumento e sua 
publicação no Diário Ofic i a l do Governo deste Território de 
verá se r feita no prazo máximo de vinte (20 ) dias a partir 
de sua ass inatura . 

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais Cláu 
sulas e condições do Convênio primitivo, ora aditado. 

E, por estarem de acordo , f i rmou- se o present e Termo 
Aditivo em cinco (OS) vias de i gua l t eor e formá, para os 
me smos f ins de direito, na presença de duas (02) t estemu -
nhas aba ixo ass i nadas . 

Macapá, 04 de mar ço de 1985 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
GOVERNO 

ABDALLAH HOUAT 
JUCAP 

TESTEMUNBAS: Bernardino Mendes dos Santos 
Marília Costa Lima Cavalcanti 

CPF 423 296 902 - 82 

PLANO DE APLICAÇÃO 
APROVO 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

PRIMEIRO (19) TERHO ADITIVO AO CONV!':NIO 
N9 009/85-PROG. 

ITEM 

01 

D I S C R I M I N A Ç Ã O 

Pessoal e Encargos Sociais ..... 

TOT AL .......... 

Macapá , 04 de Março de 1 . 985 . 

ABDALLAH HOUAT 
Presidente 

VALOR 

50.000 . 000 

50 . 000 , 000 

FUNDO NAC IONAL DE DESENVOLVH!ENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO 

FNDCT 

CONVI':NIO 

I . PARTES 

I. 1. - Financiadora de Estudos e Projetos-FINEP, empre 
sa publica reg i da pelo Decr eto 75.472, de 12 de março de 
1975, com sede em Brasília , Distrito Federal, e escritórios 
nesta Cidade, na Av. Rio Branco , 124, subsolo ao 139 andar 
C.G.C. numero 33 . 749.086/0001-09; 

I . 2 . - Beneficiári o: 

O Estado do Amapá, atravé s da Sec retaria de Planej amen 
to e Coordenação , por seu sec retário , Sr . Antero Duarte Lo 
pes por de legação do Sr . Governador nos autos do pr e cesso~ 

II . RECURSOS CONCEDIDOS 

II. 1. - Fonte: FNDCT 

11.2 . - Valor: até Cr$ 629.027.000,00 (sei sc.entosevin 
te e nove milhÕes e vinte e sete mil cruzeiros ) -
Ill . CONTRAPARTIDA M1NIMA. 

III .1. - Beneficiário: Cr$ 292 .11 6 .000,00 (duzentos e 
noventa e dois milhÕes, cento e dezesseis mil cruzeiros) 

III . 2. - Outras Fon t es : Cr$ -
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IV. AUTORIZAÇ0ES 

LV. I . - Dec i são de Dire toria FINEP n'? 1263, de 12 / 12/ 84 

lV . 2. -Expos ição de Na t i vos n<? 027, de 06/02/84, ap ro 
vad3 pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da RepÚblica . -

V. PROJETO Estudo da made.ira do Amapá e Aprimoramento da 
Indúst ria Nade i reira do Território . 

VI . PRAZOS 

VI.1 . - De execuçao do Proj e t o: 24 meses 

VI . 2. - De utilização dos recursos : 

VI . 3. -De prestação de contas anual : até 28 de f eve -
reiro dos anos subsequentes ; 

VI .4 . - De prestação de contas f inal , devolução do sa l 
do e apresentação do r ela t ório f ina l: 

VII . PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A pres t áção de cont as deverá ser fe i ta ã Auditor ia I n
terna da FINEl'. 

VI II . EXECUTOR O Instituto Nac i onal de Pesquisa da Amazô -
nia 

I X. GESTOR Secr e taria de Planej amento e Coordenação 

X. PROPRIEDADE E EXPLORAÇÃO DOS RESULTADOS 

X. 1. -Resultando da execução do pr ojeto inventos, aper 
fe i çoamento ou inovações pa ssíveis de pr evi légi o nos ter
mos da Le i n9 5 . 772 ; de 21 de dezembro de 1971, a FINEP e 
o BENEFICIÁRI O es tabelecerão , em instrumento própr io , as con 
dições que regularão a utilização do pr ivilégio , f i cando ~ 
desde já , estabelecido que os resultados l íquidos f i nance i 
ros , decor r entes do uso ou de eventual cessão a terceiros do 
privilégio , serão repart i dos , em partes i guais . 

X.2 . - Não ~esul tando do Projeto , inventos , ape r feiçoa 
menta ou inovações passíve i s de obtenção de privi légi o ,nos 
termos da Le i n9 577 2/7 1, mas ocor rendo a geração de conhe 
cimentos que resul t em no desenvolvimento de tecnologi a de 
produto , processo ou serviçu, a FINEP e o BENEFICIÁRIO es
tabelecerão , de co~um acordo, a forma de remuneração da 
FINEP , ficando desde já f ixado que , na i mpossibi l idade de 
consenso, os resu ltados f inance iros líquidos , que forem au 
feridos com seu uso e/ou cessão , serão r epartidos em par ~ 
tcs iguai s . 

X. 3. - Os l i cenc i amentos para exp l oração de patente ou 
a cessão do direito de pedido de patente , bem como o r epas 
se dos conhecimentos, a terce i ros , dependerão de apr ovação 
expressa da FINEP, que apenas em casos excepcionais, conce 
der á excl usividade . 

X. 4 . - O BENEFICIÁRIO se obr i ga a : 

a . comuni car imediatamente ã FINEP, por escr ito , qual 
quer resuLtado pass í vel de ob t enção de pr i vilégio, bem co
mo a gera ção dos conheciment os referidos no Ítem X. 2. 

b . guar dar o sig i lo necessár i o ã proteção de eventual 
privilégio e/ou conhecimentos refer i dos no Ítem X. 2. 

c . r equerer , em conjunto com a FINEP, ao ór gão competen 
t e e nos prazos es t abel ec i dos pe l a l eg i s l ação per t inente ~ 
o ped i do de privi l égi o, bem como acompanhar e fiscalizar a 
tramitação do pedido , adotando as pr ov idências necessárias 
ã obtenção de privil éeio . 

d . ao cel ebrar contra tos de traba lho ou de prestação de 
serviços de cujas atividades possam decorrer inventos, a
perfeiçoamentos ou i novações passíveis de obtenção de privi 
l égio , bem como a geração dos conhecimentos refe ridos nÕ 
ítem X. 2 tornar explíci t o que os contratos terão como obje 
to a pesquisa c i entífica ou o desenvolviment o tecno lóg i~ 
co , de fo rma a assegurar que os dire itos e a expl or ação de 
privilégio ou conhecimento obt i dos não sejam contestados 

.por empregados e/ou prestadores de servi ços . 

e. i nic i ar , por s i ou por terce i ros, a expl oração do 
resultado da pesquisa científi ca e/ou de desenvo l vimento tec 
nológic~eto do pedido de privi légio, no prazo de 2 
(dois) anos , a contar da data da expedição da patente , sal 
vo permissão expressa da FINEP em contrár i o . 

f . nao permiti r que se interrompa a exploração da pa-
tente , por prazo super i or a 6 (seis) meses , e adotar as 

providênc ias para que a mesma nao venha a se extingu i r por 
caducidade, salvo au t or i zação expressa da FINEP. 

X. S. - Fica estabe l ecido que a FINEP, se ass i m j ulgar 
necessário , poderá custear a contrat ação de ser viços , obje 
tivando o registro da propriedade i ndust r i a l , ou requere~ 
o privi légio , caso o BENEFICIÁRIO não o tenha fe ito . 

X. 6. - Se do Projeto resultar obr a c ientífica ou l ite
rár ia , à FINEP fica assegurado o direi to de edi t ar ou coe
di t ar a publ icação do l ivro re sul t ante da pesquisa objeto 
do Convênio . Nes t a caso , o BENEFICIÁRIO se obriga a : 

a . submeter , à ap rec iação da FINEP , os originais para 
que esta se pronuncie, em até 60 (sessenta) dias , sobre seu 
i nteresse na edição ou co-edição ; 

b) demons t r ar , previamente ã la . liberação , que 
possu i dor dos direitos autorais ou patrirnonLaLs , na 
dos Ar t9s . 15 , 36 ou 52 , da Lei 5988/73 . 

ser a 
forma 

X. 7. - Se do Projeto resultarem outras r eceitas , que 
nao as prevista s nos i t ens X.1 e X. 2 a FINEP e o BENEFICIÁ 
RI O estebe l ecerão , em instrumento próprio , a r emuneração dã 
FINEP sobre essas rece i tas , ficando desde já estabe l eci do 
que , na impossibilidade de consenso, a FINEP receberá 507. 
(cinquen t a por cento) do resultado líqui do auferido . 

a ) cons idera- se , para este f i m, as rece i tas or iundas da 
venda de qua isquer produtos, insumos , animai s e seus des -
ca r tes ou equiva l entes. 

b) o valor das receitas r eferida s neste {tem se rá r eco 
lhido pe l o BENEFICIÁRIO à conta n9 137 .032-4 FINEP - "Re ~ 
ce i tas de Atividades de Convên i o" - do Banco do Brasil S/A 
Agênci a Centro Rio de Janeiro , indicando o código do Convê 
n1o . 

XI . OBRIGAÇOES DO BENEFICIÁRIO 

O BENEFICIÁRIO se obriga a cumprir as "DisposiçÕes Apli 
cáveis aos Convênios Celebrados com Recursos do Fundo Na
c ional de Desenvolv imento Cient í fico e TecnolÕgico" e o "Ha 
nua l de Acompanhamento Finance iro", que de"c l ar a conhecer e 
aceitar corno parte integrante deste Convênio , com a mesma 
força e efeito como se transcri t as neste instrumento . 

XII. CONDI Ç0ES ESPECÍFICAS 

Rio de Jane i ro , 

Pe l a FINEP 

Nome JOSe \o/ALTER HERLO 
Cargo PRES IDENTE 

Nome 
Cargo 

Pelo Benefi c i ário 

Nome ANNI BAL BARCELLOS 
Cargo GOVERNADOR 

Nome fu~T~RO DUARTE LOPES 
Cargo ORDENADOR/GESTOR 

TESTEHUNHAS : Ilegíveis 

CO~!APA - COOPERATIVA HISTA AGRfCOLA DOS PRODUTORES DO AHAPÁ 
LTDA. 

CGC (NF) 04.658 .894/0001-62 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSENBL~IA GERAL ORDINÁRIA N'? 001/85 

O Presidente da Cooperat i va Hista Agr ícola dos Produto 
res do Amapá , LTDA-COHAPA, no uso das atribuições que lhe · 
confer e o inci so e do artigo 32 ( t r i gés imo segundo) do es ta 
t uto social desr.a-ent i dade, convoca todos os associados que 
estiverem em pleno gozo dos seus dir eitos soci ais para se 
r euni rem em assembléia geral ordinár ia , no dia 29 de março 
de 1985, na sede própr i a da Cooperativa , sito a 5? Av . n9 
96, Bairro Vi l a Nova do Pacoval, nesta cidade de Nacapá ca-
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pital do Território Federal do Amapá , em primeira convoca -
ção às 13 : 00 (tre ze) ho ra s com dois te rços dos associados , 
em segunda convocação às 14:00(quatorze) horas, com a meta~e 
e mais hum (01) associado e em terce ira e Últ ima convocaçao 
às 15 : 00 (quinze) horas , com qualquer número de associado , 
não podendo se r inf erior a dez (10), para trata rem da se 
guinte ordem do dia : 

a) Apr eciação das contas do exercício de 1984 , r e l ató
r i o da diretoria, balanço geral e demonstrativo; 

b) El e i ção do Conselho de Administração, ( para ma1s 
três períodos de mandato), par a os exercícios de 1985 , 1986 
e 1987 ; 

c) Eleição do Conselho Fiscal para o exercíc io de 1985 
e 

d) O que ocorrer . 

Dê- se ciência, pub l ique- se e cumpra-se . 

Macapá(AP), 04 de ma r ço de 1985 

ROLDÃO AHÂNCIO DA SILVA 
Presidente 

NOTA : Para efeito l egal es tatutár io , declaro que o n9 de 
associados da Cooperativa nesta da ta é de 362 . 

J USTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

Terr itório Federal do Amap á 

l? CIRCUNSCRIÇÃO - ~~CAPÁ 

EXPEDIENTE DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 1985 PARA INTH1AÇÃO E 
DEVIDAS CirNCIAS DAS PARTES . 

JUIZ : DR. DORIVAL BARBOZA 

DIRETOR DE SECRETARIA DA VARA CÍVEL: LUCIVALDO DOS SAN -
TOS FERREIRA 

EXECUÇÃO 

Proce sso Cível n9 16 .463/ 85 
Exequente CIA . ATAÚDE INVEST . CRÉDITO E FI NANCIAMENTO 
Advogada Ora . ~lARGARETE SANTANA 
Executado ADENIR BARROSO HIRANDA e ELIUÇO DE SOUZA PI NHEI 

RO 
Despacho 

EXECUÇÃO 

Processo 
Exequent e 
Advogada 
Execu tado 

Despacho 

EXECUÇÃO 

"J unta-se. Defi ro o pedido de suspensão . I nti -
mem-s e. Hacapâ , 14 de feve rei ro de 1985. DORIVAL 
BARBOZA . Juiz de Direito" . 

Cível n9 16.466/85 
CIA. ITAÜ DE I NVES T. CRÉDITO E FINANCIAI-lENTO 
Dra . MRGARETE SANTANA 
AHIRALDO PEREIRA BEZERRA e RAIHUNDO COSTA DE 
SOUZA 
"Junta-se . Defiro o pedido de suspensão . Int i -
mem-se . i'!acapá, 14 de fevereiro de 1985. DORIVAL 
BARBOZA . Juiz de Direito". 

Pr ocesso CÍvel n9 16.468 /85 
Exequente :CIA . ITAÚ DE I NVEST. CRÉDITO E FI NANCIAI-lENTO 
Advogada Dr a. ~lARGARETE SANTANA 
Executados : ADEHIR BARROSO MIRANDA e ALIDI LSON VAZ DE AZEVE 

DO 
.Despacho "Junta-se . Def iro o pedido de suspensão . int i -

mem-se . Macapá , 15 de fevereiro de 1985 . DORIVAL 
BARBOZA. Juiz de Direito" . 

EXECUÇÃO r'ISCAL : 

Processo Cível n9 680/82 
Exequente FAZENDA NACIONAL 
Advogado Dr . ADAHOR DE SOUZA OLIVEIRA 
Executado HELO E LUlA LTDA 
Advogada Dra. ~1ARLY PORPINO NUNES 
Sentença "Julgo, por sentença, extinto o pr esente proces 

so de execução f i scal, com f undamento no art . 
794 , inciso I do CPC , em face de a executada 
ter satis fe ito a obrigação . Expeça-se mandado de 
l evantamento de penhora . Transi tada esta em j ul 
gado e levantada a penhora, dê- se baixa na dis~ 
tribuição e arquive- se . Publique-se , registre -
se e intimem- se . Hacapá , 22 de feve r eiro de 1985. 
DORIVAL BARBOZA. Juiz de Direito" . 

EXECUÇÃO FISCAL : 

Processo CÍvel n9 726/82 
Exequente IAPAS 
Advogado Dr . l.JILSON CARDOSO DE SOUZA 
Executado AUTO ESCOLA-SÃO CRISTÓVÃO 
Sentença " Julgo por sentença , extinto o presente proces

so de execução fiscal , com fundamento no art . 
794 , inciso I , do Código de Processo Civ il. Tran 
sitada esta em julgado, dê- se baixa na distri ~ 
bu ição e arquive- se . Publique-se , r egis t re-se 
e intimem- se . Hacapá, 26 de fevereiro de 1985 . 
DORIVAL BARBOZA . J uiz de Direito". 

EXECUÇÃO FISCAL : 

Processo Cível n9 1.197/84 
Exequente I BDF 
Advogada Dra . LUIZA ~1ARIA COSTA PESSOA 
Executado SILVA & COUTO LTDA. 
Sentença " Ju l go , por sentença, ext i nto o presente proces 

so de Execução Fiscal, com fundamento no art . 
794, i nciso I do CPC . Trans i tada esta e.m j ul ga
do, dê - se baixa na dis tribuicão e arqu ive-se 
Publique-se, registre-se e intimem- s e . Hacapâ , 
15 de fevere iro de 1985 . DORIVAL BARBOZA . Ju i z 
de Direito". 

RETIFICAÇÃO 

Processo Cível n9 16 . 086/8~ 
Requerente : GENY RODRIGUES LOBATO 
Advogado Dr . ALDENOR SALES DA SILVA FONSECA 
Senten~a ' 'Sem custas . Transitada esta em julgado e cum

pridas as determinaç bes constantes desta senten 
ça, dê-se baixa na distribuição e arquive- se . Pu 
blique- se, registre- se e i ntimem-se . Macapá 2~ 
de fevereiro de 1985. DORIVAL BARBOZA. Juiz de 
Direito" . 

RETIFICAÇÃO 

Processo Cível n9 16 .445/85 
Reque rente : ISSIS~~IS DA SILVA DE SOUZA 
Advogado Dr. JONATAS PEREIRA CARDOSO 
Sent ença " Isto posto , defiro o pedido e autorizo a reti

ficação dos assentos de nascimento dos menores 
Edson da Silva de Souza (livro 70-A, f ls. 188 , 
sob o n9 45 . 765) e Gerson da Silva de,Souza (li 
vro 65-A, fls . 173v, sob o n9 41 . 768); alteran= 
do-se nos referidos assen tos , o nome da mãe , de 
Issismais Ramos da Silva para I ssismais da Silva 
de Souza . Sem custas . Transitada esta em julga
do, expeça-se mandado de retificação dirigido 
ao Sr . Oficial de Regis tro Civil do Cartório Ju 
cá para que proceda às seguintes al teraçbes nos 
assentos de nascimen to de Edson da Silva de Sou 
za (livro 70-A, fls. 188 , sob o n9 45) e Gerson 
da Silva de Souza (livro 65- A, fls . 173- V, sob 
o n9 41. 768) : alteração do nome da mãe, de Issis 
ma i s Ramos da Silva para ISSIS~~IS DA SILVA DE 
SOUZA. Em seguida , dê- se baixa na distribuição 
e arquive-se. Publ i que-se , registre- se e inti -
mem-se. Hacapá , 22 de fevereiro de 1985. DORI -
VAL BARBOZA . Juiz de Direito". 

BUSCA E APREENSÃO 

Proces so CÍvel n9 16. 368/84 
Requerente : ~~UTO - M1APÁ AUTONÓVEIS LTDA . 
Advogada Dra. HARÍLIA COSTA LINll CAVALCANTI 
Req ue rida ADINAIR CUSTÓDIO DE AUIEIDA 
Advogada Dra . \lERA DE JESUS PINHEIRO CORRÊA 
Sentença '' Isto posto , estando o processo devidamente ins 

truí do e t endo em conta a argumentação acima e;{' 
pend i da, j ul go procedente a presente ação de 
busca e apreensão movida por AHAUTO - M!APÁ AU
TOHÓVEIS LTDA . , em desfavo r de ADNAIR CUSTÓDIO 
DE ALHEIDA e consolido nas mãos da autora o do
mínio e a posse plena e exclusiva do bem cuj a 
apreensão liminar t orna definitiva. Oficie - se 
ao DETRA1'1- AP infor mando estar a autora autoriza 
da a transferir o veículo a terceiros que indi= 
car . Condeno o requerido ao pagamento das cus -
tas processuais e honorários advocatícios que 
arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor 
do débito . Transitada esta em julgado e efetua
do o pagamento das custas finais, i nc lus i ve as 
do depositário público, entregue-se o veículo à 
autora . Em seguinda, dê-se baixa na dis tribuição 
e arquive-se. Publique- se, registre - se e i ntimem
se. Hacapá, ll de fevreiro de 1985 . DORIVAL BAR 
BOZA. Juiz de Direito" . 
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BUSCA E APREENSÃO 

Proces so Cível n9 16 .009/84 
Requerente: COSTA & CIA. LTDA 
Advogado Dr: FRANCISCO SOUZA DE OLIVEI RA 
Requerido ~~OEL NUNES FERREIRA 
Sentença "Isto posto, homologo a desistên.cia requerida e 

julgo extinto o presente processo, sem julgamen 
to do méri to, com fundamento no ar t. 267 , inci~ 
so VIII do CPC . Transitada esta em ju l gado , dê
se baixa na distribuição e arquive-se.Publique
se, registre-se e in timem- se . Macapi, 21 de fe
verei ro de 1985 . DQRIVAL BARBOZA. J uiz de Direi 
t o 11

• 

CURATELA 

Processo Cível n9 14.812/83 
Requerente: HARIA LUlA DE SOUZA 
Advogado Dr. ALDENOR SALES DA SILVA FONSECA 
Sentença "Isto posto , j ulgo procedente o pedido , DECRETO 

A INTERDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES LUlA DE SOUZA, 
declarando- a absolutamente i ncapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil, na forma 
do art . 59, i nciso II do Códi go Civil e nomeio
lhe curadora sua mãe ~!ARIA Ln!A DE SOUZA , ora 
requerente . I nt imem-se a curadora nomeada para 
prestar compromisso legal, f i cando desde ji dis 
pensada da especialização de bens à hipoteca le 
gal em face de a interditanda não possuir bens 
que possam ser alienados com dispensa de hasta 
pÚblica. Em obediência ao disposto nos artigos 
1 . 184 do CPC e 12 , I II do C. Civil , inscreva- se 
a presente sentença no registro civil e publi -
que-se-ino or gão Oficia l e na imprensa local, por 
t rês vezes , com int ervalo de dez (lO) dias . Sem 
custas . Transitada esta em julgado, prestado o 
compromisso legal e cumpridas as determinações 
cont idas na sent ença , dê-se baixa na distribui
ção e arquive- se . Publique-se , registre- se e 
intimem-se. Macapá, 15 de fevereiro de 1985 . DO 
RIVAL BARBOZA. Juiz de Dire ito". 

ANULAÇÃO DE CAS~lliNTO: 

Processo CÍvel n9 15 . 335/84 
Requerente: JOSÉ REGINALDO DE AL~llilDA SOUZA 
Advogada Ora . SULAHIR PAL~lliiRA ~10NASSA 

Requer ida ANA LÚCIA LUlA Gm!ES DE SOUZA 
Sentença "Ante o exposto, com base no art . 219 , I do CPC 

julgo procedente a ação e decreto a anul ação do 
casamento de JOSÉ REGINALDO DE AL~!EIDA SOUZA e 
ANA LÚCIA LUlA Gm!ES DE SOUZA, assento feito sob 
o n9 9460 , fls . 228 , livro n9 B-46, do r egi s t ro 
de casamento do Cartório de Reg i stro Civil des
ta Comarca . Condeno a ré nas cus tas do preces so 
e honorários do advogado do autor, que arbitre 
em doi s valores referência . Sentença sujeita ac 
dup l o grau de jur isdição. Após expi rado o prazo 
para r ecurso voluntário, encaminhem-se os autos 
ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Fede 
ral. PRI. Macapi, (AP), 15 de fevereiro de l98Ç 
JOÃO GARCIA . Juiz de Direito" . 

AÇÃO ORDINÁRIA CONSTITUTIVA DE DIREITO : 

Processo CÍvel n9 16 . 296/84 
Requerentes: ~~OEL ~!AC"DO e HARILZA SOUZA ~!ACEDO 
Advogado Dr . JONATAS PEREIRA CARDOSO 
Requerido JÚLIO FREITAS 
Sentens;a "Desta forma, provados os fatos alegados na 

COBRANÇA : 

inicial, em razão da reve lia do requer ido e 
comprovadas , por documentos, a aquisi~ão e o 
pagamento do imóvel por parte dos autores, bem 
como a recusa do requerido em transferir para 
os autores o imóvel vendido , julgo procedente 
a presente ação para condenar o r éu Júlio Frei 
tas a promover, junto à Prefeitura . Municipal 
de Macapi, a transferência do imóve l para os 
autores, bem como outorgar- lhes a escritura de 
compra e venda. Condeno ainda o requerido ao 
pagamento das cus tas proces suais e honoririos 
advocatícios que arbitro em 107. (dez por cento) 
sobre o valor da causa, a serem recolhidos aos 
cof re s da União. Pub lique- se , registre- se e 
intimem-se . Macapi, 15 de f evereiro de 1985 
DORIVAL BARBOZA. Juiz de Direito". 

Processo Cí vel n9 16 . 370/84 
Requer ente: EQUADOR •AGENCIA DE VIAGENS LTDA. 
Advogada : Ora . MARLY CALIXTO EVELIM COELHO 

Requerido 
Sent ença 

BANAKOBA LTDA. 
"Isto posto, julgo procedente a presente açao 
ordiniria de cobrança para condenar a rê, BANA
KOBA LTDA. , a pagar ã auto ra a importãncia de 
Cr$ 4 . 365. 136 (Quatro milhÕes , trezentos e ses
senta e cinco mil, cent o e trinta e seis cr uzei 
ros) , acrescida de : a) juros de mo ra de l % ao 
mês, contados à parti r dos vencimentos das fatu 
ras cobr adas; b) correção monetária, contada a 
partir do ajuizamento da presente ação - pará -
grafo 29 do art . 19 da Lei 6.899/81 . Condeno 
a inda a requerida ao pagamento das custas pro -
cessuais e honoririos advocat ícios que arbitro 
em 157. (quinze por cento) sobre o valor da con
denação, devidamente corrigido . Pub l ique- se , 
regist re-se e intimem- se . ~lacapi , 15 de feverei 
ro de 1985 . DORIVAL BARBOZA . Juiz de Direito" 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALVARÁ : 

Processo Cível n9 16 . 480/85 
Requerentes: HÁRCIO LUlZ M!ANAJÁS, representado 

MÁRCIA DA COSTA M~AJÁS 
por: sua mae 

JORGE \</AGNER COSTA GOMES 
ERNESTO TAVARES DA HATA 

Advogado 
Requerido 
Sentença "Isto posto, homol ogo o ped i do de desistência 

e julgo extinto o presente processo , sem apre
ciação do mérito, com fundamento no art . 267 , 
inciso VIII do CPC. Sem cus tas . Transitada es
t a em julgado , dê-se baixa na distribuição e 
arquive-se. Defiro o desentranhamento dos doeu 
mentes , mediante recibo nos autos. Publique-se 
registre- se c intimem-se . Macapá , 15 de feve -
reiro de 1985 . DORIVAL BARBOZA. Juiz de Direi
to". 

ALVARÁ : 

Proce sso Cível n9 16 .412/84 
Requerente: ANA. LUZIA COSTA AHORH! 
Advogado Dr . BENEDITO DA COSTA BRAGA 
Sentença "Assim, falta à requerente o interesse de agir , 

razão porque julgo extinto o presente proce sso , 
com fundamento no artigo 267, inciso VI do CPC . 
Transitada esta em julgado, dê-se baixa na dis
tribuição e arquive-se . PRI. Macapi, 22 de f e -
vereiro de 1985 . DORIVAL BARBOZA . J uiz de Di rei 
to11

• 

SEPARAÇÃO JUDICIAL DE CORPOS 

Processo CÍvel n9 16 .490/85 
Requerente : Sfu~DRA ~!ARIA FERREI~\ DE ANDRADE 
Advogada Ora. SANDRA NARlA FERREIRJ\ DE ANDRADE 
Requerido CARLOS ALBERTO SOARES DE ANDRADE 
Sentença "Por estas razões , julgo procedente a presente 

ação cautelar de separação de corpos e ma ntenho 
a decisão liminar que determinou a separação de 
corpos , a guarda do filho menor e a regulamenta 
ção do direito de visitas (fls . ll / 12) , a quaT 
fica fazendo parte integrante desta sentença . A 
cficicia da medida cautel ' r ora concedida fica 
subordinada ao disposto .o a.rt. 808, inciso I 
do CPC . Condeno o requerido ao pagamento das 
custas processuai s e hon:H ários advocatícios que 
arbitro em Cr$ 50 .000 (parigrafo 49 do art . 20 
do CPC) . Publique-se, registre- se e intimem-se . 
Hacapi, 26 de fevere i ro de 1985 . DORIVAL BARBO
ZA. Juiz de Direito". 

ALVARÁ 

Processo Cí vel n9 16.498/85 
Requerente: ~1ARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO DOS REIS 
Advogado Dr . JAIR JOSÉ DE GOUVEA QUINTAS · 
Sentença "Isto post · 1 · o, JU go exttnto o presente processo 

por falt~r _aos autores o direi to de agir, um~ 
das cond~çoes da ação . Sem custas . Trans itada 
esta.em Julgado,.dê-se baixa na distribuição e 
a rqutve-s: . Publtque-se, reg i stre-se e intimem
se. Hacapa, 22 de fevereiro de 1985 DORIVAL 
BARBOZA. Juiz de Direito" . . 

AÇÃO ORDINÁRIA DE I NDENIZAÇÃO 

Processo CÍvel n9 15 . 762/84 
Requerente: DABF.:L - DI STRIBUIDORA ~!APAENSE DE BEBIDAS LTDA 
Advogado Dr . JONATAS PEREIRA CARDOSO 
Requer ido JOS~ ALVES S/A - I~IT . E EXP.LTDA. CASAS ALÕ BRA 

SIL 
Advogada Ora. ~!ARLY CALIXTO EVELIH COELHO 
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Despacho "Tendo as par tes transaci onado , após a sentença 
de mérito, pondo fim ao li tígio , encerrado está 
o presente pr ocesso. Como as custas finais já 
foram pagas , dê- se baixa na distribuição e ar -
quive- se . lnt . Macapá , 26 de fevereiro de 1985 . 
DORIVAL BARBOZA. Ju i z de Direito". 

AÇÃO DECLARAT0RIA DE NULIDADE DE TRANSCRIÇÃO 

Processo Cível n9 586/81 
Requerente : l NCRA 
Advogado Dr. JOSÉ HARIA RODRIGUES DA FONSECA 
Requerido ESPOLIO DE JOÃO FRANCISCO ~~RTINS BARATA 
Advogado Dr . RAIHUNDO TEIXEIRA DE SOUZA 
Despacho "Vi stos , e tc ... O apelante foi regu l armente in

t imado para efe tuar o preparo do r ecurso por 
carta regis trada com aviso de r ecebimento. Não 
preparou o recur so no prazo l egal - art . 519 do 
Códi go de Processo Civi l. Obse rve-se que o pa -
trono dos autores, ao petici'onar nos au t os , fo r 
.neceu o endereço para i ntimações - Av . Presiden 
te Va rgas, 251 , sala 215, Edifício Dias Paes ~ 
centro - Belém - PA . A corre spondência endereça 
da ao apelante voltou com a informação de que 
o destinatário mudou de endereço (fls . 203) 
DispÕe o ar t. 39 do CPC : "Compete ao advogado , 
ou ã parte quando postul ar em causa própria : I 
Declarar , na pet i~ão i nicial ou na constesta9ão 
o endereço em que receberá intimação; II - Comu 
nicar ao escrivão do processo qualquer mudança 
de endereço. Parágrafo único : Se o advogado não 
cumprir o disposto no n9 I de s t e artigo , o Juiz, 
antes de determinar a citação do réu mandará 
que se supra a omissão no prazo de quarenta e 
oi t o (48) ho ras, sob pena de indef er imento da 
pétição; $E INFRINGIR O PREVISTO NO N9 li, REPU 
TAR-SE-ÃO VÁLIDAS AS INTI~~ÇÕES ENVIADAS, EM 
CARTA REGISTRADA, PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DOS 
AUTOS" (o destaque não é do original). Assim 
regularmente int i mado , o autor não preparou o 
recurso . Por esta razão declar o deserto o recur 
so . Intimem-se . ~!acapá, 26 de fever eiro de 1985-:
DORI VAL BARBOZA. Juiz de Di reito" . 

O presente Expediente será afixado no lugar de costume 
e publicado na forma da Lei . O que cumpra na forma da Lei . 
Dado e passado nes t a cidade de Macapá, Capilal do Territó
rio Federal do Amapá , aos primeiros dias do mês de março do 
ano de um mil , novecentos e oitenta e cinco . Eu, Maria Ze l y 
Ferreira Gomes , a t endente judiciário, datilografei. Eu , Lu
civaldo dos Santos Ferreira , Diretor de Secretari a da Vara 
Cível , subscrevi . 

VI STO : 
DORIVAL BARBOZA 
Jui z de Direi t o 

LUCIVALDO DOS SANTOS FERREIRA 
Di retor de Secret aria 

PROCURADORIA GERAL 

C O N V g N I O N9 028/85 - PROG 

CONV~NIO QUE ENTRE SI CELEBRA~! O GOVERNO DO TERRITÚRIO 
FEDERAL DO M~PÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE }~CAPÁ , PARA 
OS FINS NELE DECLARADOS . 

O Governo do Território Federal do Amapá , neste ato re 
presentado pelo seu Gc\·crnador, Senhor ANNIBAL BARCELLOS ~ 
doravante denominado simplesmente GOVERNO e a Pref eitura Mu 
nicipal de ~capá , com CGC/~1F 05 . 995 . 766/000 1-7 7, neste atÕ 
representada pe l o seu Prefeito }lunicipal , Senhor MURILO 
AGOSTINHO PINHEIRO , daqui em dian te denominada simpl esmen
te PREFEITURA, resolvem de comum acordo firmar 'o presente 
convênio, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRU!EIRA - DO FUND~!ENTO LEGAL : O presente con 
vênio encontra fundamento legal no ítem XVII , do art. 18 ~ 
do Decreto- lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 , combinado 
com a alínea "f" do § 29 do ar t. 126 do Decre to- l e i n9 200 
de 25 de fevereiro de 1967 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETI VO : O presente convênio tem 
por objetivo a contratação de pessoal , necessário às ativi 
dades do Pa rque Florestal de Fazendinha , sob a responsabi~ 
lidade do Huseu ÂNGELO MOREIRA DA COSTA LH~, conforme Pla 
no de Aplicação que fica f azendo par te integrante deste in~ 
trumento . 

CLÁUSULA TERCE IRA - DAS OBRIGAÇ0ES : 

I - DO GOVERNO : 

a) Transferir à PREFEITURA os recursos no va l or de Cr$-
350. 000 . 000 (Trezentos e Cinquenta ~ilh5es de Cruzeiros)pa 
ra atender os objetivos indicados na cláusul a segunda des~ 
t e convên io . 

li - DA PREFEITURA : 

a) Apl icar os recursos transfer idos pelo GOVERNO de 
acordo com o Plano de Ap l icação em anexo a este instrumen
to; 

b) Observar ob r igator i amen t e , o pr azo de pr estação de 
contas dos rec ursos recebidos, cons tant e na cl áusula sé ti
ma deste instrumento . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO : As despesas decorrentes 
da assinatura deste convênio no va l or de Cr $ 350 .000 .000 
(Trezentos e Cinquenta Hi lhÕes de Cruzeiros) , correrão à 
conta do F. P. E., Programa de Trabal ho 03090402.005 , Na t ure 
za da Despesa 4 . 1.3 . 0 .07 , conforme Nota de Empenho n9 1580 
emit ida em 21 de fevereiro de 1985 . 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS : A l ibera
çao dos recursos será feita de uma só vez, a partir da as
sinatura deste i nstrumento .. 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPOSITO DOS RECURSOS: Os r ecursos 
que por for ça de s te instrumento a PREFEITURA r eceber , en
quanto não forem aplicados aos f ins a que se destinam, se
rão depositados em conta bancária especial , a ser movimen
t ada pels PREFEITURA , obrigando-se esta a enviar ao GOVER
NO, extrato de contas e fazer constar nos diversos documen 
t os de suas prestações de contas o nome do sacado , os núme 
ros, v-le res e da tas das emiss5es dos cheques e a quem fo= 
r am paga s as importâncias . 

CLÁUSULA S~Tl~~ - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : A PREFEITURA 
prestará contas dos recur sos recebidos do GOVERNO , através 
da Secretaria de Finanças - SEFIN, no max1mo t r inta (30) 
dias após o t é rmino da vigência deste convênio . 

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO : A publicaçào'do pre
sente Convênio no Diário Oficial deste Território deve rá 
ser fe ita no pr azo de vi nte (20) dias , contados a partir de 
sua assinatura. 

CLÁUSULA NONA - DA VI GrNC IA: Es te conven1o terá vigên
cla da data de sua a ss i na t ur a a t é 31 de dezembro de 1985 . 

CLÁUSULA oecr~~ - DA VI NCULAÇÃO DE PESSOAL : Será dire
tamente vi nculado e subordi nado a PREFE ITURA o pessoal que 
a qualquer títul o for uti lizado na execução dos ser viçosde 
que trata este convênio, não tendo com o GOVERNO relação 
jurídica de qualquer na t ureza . 

CLÁUSULA D~Cl~ PRI MEIRA - DA HODIFICAÇ.\0 , PRORROGAÇÃO 
E RESCISÃO : Hediante assentimento das par t es convenentes ,es 
te convênio poderá ser modificado ou prorrogado a t ravés 
de Termo Adit i vo , ou rescindido de pleno direito , por i na
dimplemento de quaisquer de suas cláusul as e cond ições, in 
dependente de ação , notificação ou interpelação jud i c ia l .-

CLÁUS ULA oeci~ SEGUNDA - DO FORO : Fica e l e i to o Foro 
da Comarca de "~capá , Território Federal do Amapá, para di 
rimir dúvidas oriundas da execução do present e instrument~ 
com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que s~ 
ja . 

E, para val idade do que ficou estipulado pelas partes, 
lavrou-se este convênio em cinco (05 ) vi as de igual teor c 
forma , para o mesmo fim de direito , na presença de duas 
(02) testemunhas abaixo firmadas . 

~~capá (AP) , 25 de fevereiro de 1985 

ANNI BAL BARCELLOS 
GOVERNO 

HURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
PREFEITURA 

TESTEMUNHAS : Bernardi no ~!ende s dos Santo s 
~~riland A. Duar t e 
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PROCURADORIA GERAL 

PLANO DE APLICAÇÃO 
A P R O V 0 : 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

Plano de Aplicação ao CONV~NIO N9 028/85- PROG. 

D I S C R I M t N A Ç Ã O VALOR 

Pessoal e Encargos Sociais .... .. . 350 .000 .000 

T O T A L • . ........... . .. ... ... .. 350 .000 .000 

Importa o presente Plano de Ap licação na quantia de 
Cr$:350.000 . 000 (TREZENTOS E CINQUENTA MILHÕES DE CRUZEI -
ROS) . 

~~capá(AP), 25 de fevereiro de 1985 

~ruRILO AGOSTINHO PINHEIRO 
PREFEITURA 

J USTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO MIAPÁ 

1 <\1 CIRCUNSCRIÇÃO - ~!ACAF.t\ 

EDITAL , COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS, PARA CITAÇÃO DE 
H. L. PEREIRA DA PENHA. 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, ~lli. Juiz de Direito da Pri -
meira Circunscrição Judiciária de Hacapá, Capital do Terri
tório Federal do Amapá, na forma da Lei , etc . 

FAZ SABER aos que o presente Edital vtrem ou dele co -
nhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório , sito à 
Av. Amazonas, n9 26, t em andamento uma ação de Execução Fis 
cal , Processo Cível n9 1. 192/84 , em que é exequente INSTI TÜ 
TO BRASILEIRO DE DESENVOLVU!ENTO FLORESTAL - I. B. D. F . , na 
pessoa ~ e se': r epresentante legal , e constando dos autos que 
o (a) reu (re) , encontra- se em lugar incerto e não sabido , 
expediu-se o presen t e Edital , com o prazo de trinta ( 30 ) 
dias. Deferida a citação por Edital, pelo despacho do dia 05 
de março de 1985, fica , pelo presente CITADO (A) H. L. PE
REIRA DA PENHA, para que no prazo de cinco (OS) dias denois 
de fin·do o prazo acima fixado , pagar a quantia de cr$ .. ' .... 
217 . 525 (Duzentos e Dezessete Mil, Quinhentos e Vinte e Cin 
co Cruzeiros), acrescida das demais cominaçõe s legais, ou no 
mear bens a penhora , sob , pena de ser esta efetuada na forma 
da Le i , cu jo prazo começará a correr a partir da publ icação 
deste . E, para que chegue ao conhecimento dos interessados , 
mandei ex·pedir o presente Edital que serâ afixado no lugar 
de cos t ume e 'publicado na forma da le i . O que cumpra na for 
ma da Lei: Dado e passado nesta ci dade de Hacapá, aos seis 
dias do mes de março do ano de mil novecentos e oitenta e 
cinco. Eu, }far ia Zely Ferreira Gomes , Atendente Judiciário , 
datilografei . Eu, Diretor de Secretar ia da Vara Cível, subs 
crevo e assino {'Or determinação do Heritíssimo Juiz de Di :
reito des ta Coma ~ca, através da Portaria n9 005/83 . 

LUCIVALDO DOS SANTOS FERREIRA 
Diretor de Secretaria da Vara CÍvel 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DEND!:: 
DO AHAPÁ - CODEPA REP~IZADA NO DIA 30 DE JANE I RO DE 1985 . 

Aos trinta dias do mês de janeiro de 1985 , às quinze 
horas , na sede soe ial , na Rua Senador Fi l into Mu ller, 818, 
nesta cidade , reuniram- se em Assembléia Geral Extraord iná
ria e em primeir a convocação , os acionistas da Companhia 
Dendê do Amapá - CODEPA (CGC n9 05 .879 . 903/0001 - 08), re
presentando a totalidade do cap ital social com di reito de 
voto , conforme se verificou das assinaturas no livro prÕ -
prio . Assumindo a direção dos trabalhos, o Diretor - Presi -
den t e , Israel Hi rch Coslovsky , convidou a mi m, Antonio Jo
sé de Castro Lyra Porto , r epresentante legal •da Indústria 
e Comércio de Minérios S.A. - ICOMI, para Secretár io , e de 
c larou que dever iam os trabalhos obedecer à seguinte ordem 
do dia: a) aumento de capital soc ial de Cr$ 25. 102 . 694 . 675 
para Cr$ 25 . 352 . 694.410, mediante emissão de ações pr efe 
renciais classe A a serem subscritas pelo Fundo de Investi 
mentos da Amazônia,- FI NAM com a consequente alteração do 
caput do artigo 59 do Es ta tuto Social; b) assuntos gerais . 
Em continuação , o Sr . Presidente de t erminou ao Secretário 

que procedesse à leitura da Proposta da Diretoria , documen 
to este do seguinte teor: "Proposta da Diretoria - Senha -
res Acionistas : Tendo em vista o i nte resse da Sociedade e 
para o fim de dar continuidade à execução do projeto ap;o
vado pela Superintendência do Desenvol vimento da Amazõnia
SUDAH, vimos propor a V.S<\ls . o aumento do capital social de 
Cr$ 25 . 102.694.675 para Cr$ 25 .352. 694 .410, medianteaemis 
são de 31 .847. 100 ações preferenciais classe A do valor 
nomina 1 de Cr$ 7 , 85 cada uma , no montante de Cr$' 249 .999 . 735 
destinadas à subscrição exclusiva pelo Fundo de Investimen 
tos da Amazônia - FINM!, administrado pe lo Banco da AmazÔ:
nia S.A. - BASA, cuja integralização será efetuada com re
cursos do citado Fundo , de acordo com o disposto no Decre
to- Lei 1.376, d~ 12 de dezembro de 1974 , observadas as con 
dições estabe l ecidas pela SUDM!, tendo sido esta subscri :
ção autor i zada pela SUDM! através do Ofício n9 GS- 000502 f 
85 de 29 de janeiro de 1985 . Em decorrência da subscrição 
e integralização pelo FINM! das 31 .847 . 100 ações preferen
ciais classe A, acima citadas , o caput do artigo 59 do Es
tatuto Social pas sar á a vigorar comaseguinte redação : " O 
capital social é de Cr$ 25 . 352.694.410 (vinte e cinco bi
lhÕes , tre zentos e cinquenta e dois milhÕes, seisc~ntos e 
noventa e quatro mil, quatrocentos e dez cruze iros), divi
di do em 3. 229 .642.600 (três bi lhÕes, duzentos e vinte e no 
ve_mi l hÕes, se iscentas e quarenta e duas mil, se iscentas T 
açoes nominativas, inconversíveis em ao portador, do valor 
nomi nal de Cr$ 7,85 (sete cruzeiros e oitenta e cinco cen
tésimos de cruzeiro) cada uma , sendo 1. 382:000 .000 (hum bi 
l hão e trezentos e oitenta e dois milhÕes) ordinárias e 
1.847 . 642 .600 (hum bi l hão , oitocentos e quarenta e se t e mi 
lhÕes, seiscentas e quarenta e duas mil, se i scentas ) prefe 
renciais classe A"" . Terminada a leitura da Proposta da DT 
retoria , foi a mesma colocada em discussão e em seguida
posta em votação , tendo sido aprovada por ~na~imidade . A s~ 
guir, o Sr . Presidente , considerando que o aumento de capT 
tal mencionado na Proposta da Dire t oria dependia da subs :
crição pelo FINAH das 31.847. 100 açÕes preferencia is clas 
se A, do valor nominal de Cr$ 7,85 cada uma , no total de 
Cr$ 249 .999 . 735 , propôs que fosse suspensa a Assembléia pe 
lo tempo necessário à formalização do Boletim de Subscri :
ção j unto ao Banco da Amazônia S.A . - BASA , entidade opera 
dora do Fundo, com sede na Cidade de Belém , PA, o que foT 
aprovado por unanimidade . Reaberta a reunião as ho
ras do dia 15 de fevereiro, ainda com a pr esença da totali 
dad~ do~ aciuni~La~ da Sociedade , o Sr . Presidente comuni~ 
cou que o Banco da Amazônia S.A. - BASA , na qualidade de 
entidade operadora do FINM!, havia assinado o Boletim de Subs 
crição das refe ridas ações preferenciais classe· A a se-=· 
r em integralizadas após o arquivamento desta ata na Junta 
C~mercial do TFA . E~ prosseguimento, o Sr . Pr esidente , con 
s:derando que as açoes preferenciais c lasse A, cuja emis :
sao esta Assemb léia aprovara, haviam sido totalmente subs
critas, propôs que a Assembléia considerasse efetivado 0 

aumento_de.capital social para Cr$ 25 . 352 . 694 . 410 e que,em 
consequencta , o caput do artigo 59 do Esta tuto Social pas
sasse a vigorar com a r edação constante da Proposta da Di
retoria , o que foi por todos aprovado . Nada mais havendo a 
tratar , foi encerrada a r eunião e l·avrada esta Ata, que, lida 
e ap:ovada, vai pelos presentes assinada . Hacapá , 15 de fe 
veretro de 1985 . (a) Israel Hirch Coslovsky , Presiden t e :
Antonio José de Castro Lyra Porto , Secretário - INDÚSTRIA E 
COHf:RCIO DE HINf:RIOS S. A. - ICm!I , Antonio José de Castro 
Lyra Porto - AHAPÁ FLORESTAL E CELULOSE S.A. - AHCEL Is
rael Hirch Coslovsky , Antonio Fonseca de Kauffmann-SOCFINCO 
DO. BRASIL , AGRO-I NDÚSTRIA, COHÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. , 
Phtllppe Arthur De Traux de I.Jardin - P . p . de COHPANHIA AU
XILIAR DE EMPRESAS DE MINERAÇÃO - CAEHI, P. p. de SASA- Am!I 
NISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. , P .p . de HAUÁ-CORRETORA DE 
SEGUROS S.C . LTDA . , P .p. de S\HFT - AR.HOUR S.A. ÚIDÚSTRIA 
E CO~~RCIO , P.p . de AÇOS ANHANGUERA S.A., P. p . de SIDERÚR
GICA SETE LAGOAS LTDA. , Indústria e Comércio de !!inérios 
S.A. - ICOMI , Antonio José de Castro Lyra Porto - P.p. de 
COHPANHIA SOUZA CRUZ INDÜSTRIA E COHÉRCIO , P.p. de COHPA -
NHIA DE CIGARROS SOUZA CRUZ, Francisco Cl eno Kappaun . Con 
fere com o original lavrado no l ivro próprio. 

ANTONIO JOSf: DE CASTRO LYRA PORTO 
Secretá rio 

Junta Comer ci al do Ter. Fed. do Amapá 

CERTIDí\.0 

CERTIFI CO, que a prime i ra via deste documento por des
pacho do Presidente da JUCAP, nesta data, foi arquivada sob 
o n9 1545 . 

~llicapá, 26 de fevereiro de 1985 

~!AR!LIA COSTA LUlA CAVALCANTI 
Secretária Gera l - JUCAP 


	

