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Dr . PEDRO CARLOS DE SOUZA CAMPOS 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Ter r i tório FeC-~ ral do Amapá 

DECRETO (P) NQ 0308 de 1l. cie Harço de 1985 

O Governador do Terr i tório Federal do Amapá , usando das 
atr ibuições que l he são confer idas pelo art i go 18, ítem II , 
do Decreto-Lei nQ 411, de 08 de janeiro de 1969 e t endo em 
vista o que consta do Processo nQ 28760 .000227/85-GABI, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Co l ocar à disposição do Gabinete do Governa
dor-GABI, a pedido , com exercício na Representação do Gover 
no do Terr i t ório Federal do Amapá, em Be l ém-PA, até ul terior 
de l iberação, o se rvidor RUI DA GRAÇA LOBATO , ocupante do em 
prego de Agente Administrativo , Código LT-SA-701, Cl asse 
"A", Referência NM- 17, da Tabe la Especial de Empregos do Go 
verno deste Território , lotado na Secretaria de Agri cultu ~ 
r a- SEAG , excluída a gratificação de loca l idade e pagamento 
de ajuda de custo , a contar da presente data. 

Art. 29 - Revogam-se as di sposiçÕes em contrár io. 

Palácio do Setentrião , em Nacapá , 12 de ma r ço de 1985, 
979 da República e 429 da Cri ação do Território Federal · do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Territóri o Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0309 de 12 de Harço de 1985 

O Governado r do Ter r itório Federal do Amapá, usando da~ 
atr ibuições que lhe sio confer idas ?e l o ~rt igo 18, item li , 
do Dec ~eto-Lei nQ 41 i, de 08 de janeiro de 1969, 

R: .. SOLVB: 

Secretário de Educação e Cultura 
Prof . FRANCISCO DE ASSIS GURGEL MEDEIROS 

Secret ário de Agricultura 
Dr. LUIZ IRAÇÚ GUIMARÃES COLARES 

Secre tário de Segurança Públ ica 
Dr. AIRTON JOS~ DE ARAÚJO AGUIAR 

Secretár io de Saúde 
Dr. JOÃO BOSCO PAPAL~O PAES 

Art. 19- Excluir do Decreto (P) N'? 1282, de 10de agos 
to de 1982 , publ i cada do Diário Oficial do Território de n9 
3750 , do dia 13 de setembro do mesmo ano, o servidor LEONAI 
RUBEH FERNANDES GARCI A, da função de Hédico Legista do De -
partamento de Polícia Técnica da Secretaria de Segurança PÚ 
blica-SEGUP , a contar da presente da t a . 

Art. 2Q - Revogam- se as di sposições em contrário. 

Pa l ácio do Setentrião, em Hacapá, 12 de março de 1985, 
979 da República e 42Q da Cr i ação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Terri tório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 03 10 de 1.3 de Março de 

O Governador do Terri tóri o Federal do Amapi, usando das 
at ribuições que lhe são confer idas pelo art igo i6 , í tem li, 
do Decreto-Lei nQ 411 , de 08 de j aneiro de 1969 e tendo em 
vista os t ermos do Ofício núme ro 094 1/85- SEEC, 

RESOLVE: 

Art . 19 - -Incluir no r elacionamento constante do Decre 
to (P) NQ 0421, de 16.04.84, publicado no Diário OficLl do 
Ter r i tório de n9 4 162, do dia 18 !lo rn<!smo mês e ano, .; &er 
vi dora NILCE DIAS COELHO, ocup~,-... , do emprego de Professor 
do Ensino de 29 Grau, Código LT- :l-601, Classe "D", Referên
cia 2, da Tabela Permanen~~ ~o G~vcrnn Jeste Território, l o 
tada na Secr etar ia de Educat:iio .; Culll:~·a--SEEC, a contar dã 
presente data. 

Art. 29 - Revogam-se as di sposições em contrário. 
Palâcio do Setentri:ío , em Hac;; :'á, 13 de ma r ço de 198.}. 

97~ Ürt l{.epúblicé: ~ ·'• 2 \? rl í:. : : ría~ão .. ~o Ter!.·it(,t i0 Feder~l U·· 

- ------- -···---· 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ~~CAPÁ 

GABINETE DO PREFEI TO 

DECRETO N9 11 7 /8S - PHH. 

O Prefei to Municipal de Macapá, usando das suas atribui 
ções que lhe são conferidas pelo Ítem VIII , do art . 34, ·da 
Lei n9 6.448, de 1'1 de outubro de 1977 e , tendo em vi sta o 
dispos t o nos arts . 20 e 22 da Le i Municipal n9 219, de 19 
de fever eiro de 198S , 

DECRETA: 

Art . 19 - NOMEAR, JOSe EDUARDO BEZERRA, ocupante do car 
go de Médi co , Códi go ANSM. 079 .4 , do Quadro de Pessoal Var ia 
vel des t a f r efeitura , para exercer o cargo em Comi ssão de 
Di r ator do Departamento de Assis t Êr.c ia ao Inter ior , cor res 
pendent e ao Códi go DAS.10 1. 2, da s,-., .taria Municipal de 
Saúde, a par t i r de 19 de março de •q~' · 

Ar t. 29 - Revogam- se as dispo sições em contr á r io . 

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

PALÁCIO 31 DE MARÇO, OS de março de 198S. 

HURILO AGOSTI~~O PINHEIRO 
PREFEIT0 MUNICIPAL DE ~~CAPÁ 

PUBLI CADO NESTA SECRETARIA }WNICIPAL DE ADHINISTRAÇÃO , 
aos OS dias do mês de mar ço de 198S. 

EDITH RAIMU NDA RIBEIRO DE SÁ 
SECRETÁRIA ~WNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ~~CAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 118/8S - PHH. 

O Prefeito Muni cipal de ~~capá , usando das atribuiçÕes 
q~e lhe são conferidas por le i ; e 

CONSIDERANDO os estudos e levantamentos realizados pelú 
Con:issão institu-Ída pela Portaria n9 111 /84 - PNl'1, de 2S 
de ma io de 1982 . 

CONSIIJERANDO os preços estabelecidos par a os combustí -
vei s e derivados do petrôleo; 

~ONSIDERANDO, fina l ment e 
xaçao e r ea j ustamento de ta~ ; 
solução n9 72/78-CIP . 

DECRETA: 

compete à Prefe itur a a fi 
., t aximétricas , conforme Re 

Art. 19 - Ficam reajus t adas as tarifas taximétricas pa
ra a cidade de Ma· capá e o Distrito de Santana. 

19 - O per centual terá como base os valores especifi
cados: 

- Bandei r adas . ...... . . . ... . . , .. ... .. . ... . . ... . . .. . 11 % 

- Km Bandeirada I . . .. ... . .. . .... •.. . .... . . ... . ... 33 7. 

- Km Bandeirada I I ..... .. •... . .• . •. • •. •. ..•. . • • .. 33 % 

- Hora Parada .......•.... . . .. . ... . ... . ..... . ...•. '27 % 

§ 29- Os novos valores serão os seguintes : 

- Bandeira ... . . ...•..•. . Cr$ 2.00Ó (Doi s Hil Cruzeiros): 

- Km Bandeira I. ... ..... Cr $ 2.000 ~Dois Hil Cruzeiros); 

- Km Bandeir a ll .. .... . . Cr$ 2.400 (Dois Hi l e Quat rocen 
tos Cruzeiros); -

- Hora Parada ... . ..•.... Cr$ 17. 240 (Dezessete Mil , Du
zentos e Quarenta 
Cruzeiros) . 

Art . 29 - Os taxímetros que estão aferidos com a tarifa 
inicial de C::$ 1 . ~:JO (Hum ~lil Cruzeiros), usarão tabela es 
pecífica que terá val i dade até o proximo reajustament o . 

Art . 39 - Per mi tir o uso das tabelas de reajuste para 
os serviços de veicul as de aluguel a :axíme tro da cidade de 
~~capá e o Di 5t r ito de Santana . 

Art . 49 - Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 
OS de março de 198S , revogadas as dispos ições em contrário. 

CffiiPRA- SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE- SE . 

PALÁCIO 31 DE ~~RÇO , OS de mar ço de 198S . 

~WRILO AGOSTINHO PINHEIRO 
PREFEITO MUNICIPAL DE ~~CAPÁ 

BERTO PENA VALES 
SECRETÁRIO MUNIC IPAL DE SERVIÇOS PÜBLICOS 

APROVO: 
~WRILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Muni c i pal de Maca pá 

APROVO : 
JOÃO BOSCO PAPAL~O PAES 

Secretário de Saúde 

INSTRUÇÃO NOR}~TIVA N9 01/8S- DVSF- DSP . 

O DEPARTAI'IENTO DE SERVI ÇOS PÜBLICOS da Prefeitura Muni 
cipal de Macapá, no uso de suas a tr ibuições legais e o DE -
PARTAI'IENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E FISCALIZAÇÃO, da Secre 
taria de Saúde do Território Federa l do Amapá , através de 
sua DIVISÃO DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA, baseado no Decreto-lei 
n9 986, de 21 de outubro de 1960 e Lei 6 .437, de 20 de ago~ 
to de 1977 : 

CONSIDERANDO a necessidade de di sciplinar a l ocaliza -
ção , f uncionamento e utilização dos mercados , açougues , aba 
tedouros de aves , feiras , comércio ambulãnte e veícul os de 
t rans porte de gêneros a limentícios, no que di z respe ito a 
saúde e a higiêne ; 

CONSIDERANDO que as exi gências m1n1mas para o bom fun
cionamento de ssas atividades depende de um padrão higiênico 

,..-------- ---DiARIO OFIC~AL.---------~ 
DEPARTAMENTO OE IMPRENSA OFICIAL-----------, 

Te;raório Fc>dsíal do Amapá 
DIRETOR 

PEORO ;~UR~!..!O PENHA TAVARES 

ORIGINAIS 
* Os textos enviados à publicação deverão ser 

datilografados e acompanhados de ofício ou 
memorando. 

O Diário Oficial do T. F. do Amapá poderá 
ser encontrado para l eitura nas Repr esenta
çÕes do Governo do Amapá em Brasíl i a/DF, 
Rio de Janeiro/RJ e Bel ém/Estado do Pará . 

ATENDIMENTO 
Das 07:30 as 12:00 horas. 

Horário: 

PREÇOS · ASSINATURAS 

* Macapá .. .... . . .. . . •... .... •• 
*Outras Cidades . ...... . .. . .•• 
* As assinaturas são semes -

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

Preço do Exempl a r .. ... .... .. . . 

N~mero a t rasado . . . • . ... .. . .. .. 

l 
Cr$ S0 .400 ,00 
Cr$ 134 .400,00 

Cr$ 

Cr$ 

440 ,00 

600,00 
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satisfatór io capaz de proporcionar a segurança e a saúde do 
vendedor e do consumidor ; 

CONS IDERANDO finalmente , que con;,,• <'>S poderes públi 
cos traçar a política de s<JÚde .: ·tF, . -·; ,.io local, com Õ 
obj etivo de prese rvar a • ~ •~ v bem estar da população . 

RESOLVE: 

I - Dar conhecimento aos administradores dos Mercados 
e Fe iras , aos proprietários de açougues , abatedouros de 
aves, f eirantes , comércio ambulint e e ao povo em geral, pa
ra observar e cumprir fielmente as normas seguintes : 

01 - O l icenciamento para localização e funci onamen to 
so se ra expedi do após a vistoria prévia dos fiscais da Pre
feitura Municipa l de Macapá e Secre taria de Saúde; 

02 - Nas ca&as de ~arnes e peixar ias não será permLtl
do a venda de outro r amo de negócio que não seja da especia 
l idade, sem as devidas separaçÕes estabelecidas pel a Secre~ 
caria de Saúde e Pref~itura; 

03 - A carteira de saúde a t ualizada sera de uso obrig~ 
tóri o ; 

04 - O local de trabalho deverá ser mantido em perfei 
to estado de limpeza e higiêne ; 

OS - t obrigatório o uso de bata ou avental e gorros , 
de preferência branca ; 

06 - Só poderio ser vendidos nos me rcados , açougues e 
feiras , ca rne proveni entes de gados (bovino e suí no) abati
dos no matadouro e regulamente inspecionados pela auto r i da
de competente, com o laudo dos mesmos ; 

07 - t proibida a presença de an imais pe rambulando den 
tro do estabelecimento ou nas proximidades ; 

08 - As instalações dos mercados , f ei ras e f r igorífi 
cos deverão ser mantidos em perfei t o estado de l impeza; 

09 - Não será permi t i do venda de qualquer produto na 
frente ou ao lado dos mercados e feiras, sem o prévio licen 
ciamento da Prefeitura e Secretaria de Saúde; 

10 - Só será permitido a venda de peixe ou carne em car 
ros ambu l ântes , a urna di s tância mínima de 500 metros dos rner 
cados e feiras , mediante o prévio licenciamento da P re fei~ 
tura e Secr etaria de Saúde ; 

11 -As aves devem ser todas depenadas e amarradas em 
sacos plásticos , para serem postas à venda ; 

12 - t proibido fumar dentro dos boxes de venda de pei 
xe, carne , aves e mari scos e outros produtos perecíveis; -

13 - As bancas de venda de produtos ou subprodutos de 
orige~ animal devem ser for radas de preferência com zinco , 
alumínio ou flande, para facilitar a impermeabilização; 

14 - Nos boxes de venda não é permi t i do as pessoas t r a 
bal hando vestindo bermudas , shortes ou sem cami sas; 

15 - Não será permitida a venda em conjunto de carne , 
peixe e ave, sem a separação es t abelecida pela Secretariade 
Saúde e Prefeitura; 

16 - Não será permitido nos abatedouros de aves venda 
de carne ou peixe, sem as separações e isolamentos estabe
lecidos pela Secretaria de Saúde; 

17 -Os produtos congelados col ocados a venda, nao po
der ão r e t ornar a se r congelados , para não sof rer a l tera 
çÕes nos caracteres organolépticos e consequente putrefação 
superficial ou profunda ; 

18 - Produtos em início de deterioração não poderão r e 
tornar à Câmara Fr i gorífica para não contaminar os outros 
produtos; 

19 -
ra sofre r 
produto e 

Carne verde em iníci o de deteriorização não pode
processo de salga, porque não altera o estado do 
em consequência poderá prejudicar o consumi dor ; 

20 - O picadinho deve rá ser vendido quando for fei t o na 
presença do consumidor e com a carne por e l e escolhida ; 

21 - A limpeza da carne, peixe , aves e outros produtos 
deverão ser colocados em recipien t es apropriados; 

22 - Os depósitos de IJ XOS deverão ser colocados fora 
de alcance de animais, de prefer ênci a com tampas para evi -
tar o derramamento; 

23 - Os depósitos de lixos deverão ser levados per-iodi 
camente e desinf etados com creol i na ou similar, para evitar 
odor desagradáve l e atrai r insetos ; 

24 - A água de lavagem dos boxes dever ão ter destina -
çã6 adequada para não ser pre judic ial aos vizinhos e para 
nao acumular na rua mal chei ro e prejudicar a hi giêne pÚbli 
ca; 

25- Os vendedores ambulântes deverão usar carrinhosde 
aco rdo com as normas estabel ecidas pela Prefei t ura e pela 
Secretaria de Saúde ; 

26 - Os vendedores ambulântes de alimentos per ecíveis 
nao poderio estacionar em locais que facil i t em a contamina
çao dos produ tos expostos a venda; 

27- Os veículos empregados no transporte de gêneroali 
mentíci o deverão ser mantidos em es tado de asseio e conser 
v ação , portando o licenciamento da Secre taria de Saúde e Pre 
fei t ura; 

28 - ~ proibido o transporte de produtos de origem ani 
mal em car ro aberto ; 

29 - A ocupação de passe ios e logradouros públicos por 
vendedores ambulântes , só será permitida quando observado 
as prescriçÕes do Código de Postura e as normas da Secreta
ria de Saúde, no que diz respeito ao l icenciamento . 

l i - O infrator da presente Inst rução será punido de 
conformidade com a legislação em vigor . 

III - Esta I nstrução entrará em vigor na data de sua 
ass inatura. 

Nacapá , 06 de março de 1985 . 

Dra . DILMA DAS GRAÇAS T. R. BRAGA 
Diretora do DVSF/SESA 

BERTO PENA 'VALES 
Di r etor do DSP / PMM 

Dr. SEBASTIÃO GO~lliS DE FARIAS 
Diretor do I TOR/PMN 

Dr. !SAIAS COWA PEREIRA 
Chefe da DVS /DVSF 

AS SOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MOBRAL 

A S H O B AP 

ASSEHBLtiA GERAL 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Sra . Presidente da ASHOB/Seção do Amapá, convoca to
dos os associados nos termos dos Ar t. 30 e 31 do Estatuto 
da Associação , para a r eunião de Assembl éi a Geral Extraordi 
nária, na sede da Coordenacão do NOBRAL/AP , s ita à Av. Pro
cópio Ro l a , 294, no dia 29/03/85, com i níci o às 17:oo hora s 
em prime ira chamada e às 17: 30 horas em segunda e Úl t ima 
chamada, para deliberarem sobre os seguin t es itens: 

a) eleição do Supl ente de Curador ; 

b) o que mais ocorrer . 

Macapá-AP, 13 de Harço de 1985 

LATIFE SALES 
Pres idente 

PROCURADORIA GERAL 

CONV~NIO N9 37/85- PROG 

TERNO DE CONV~NIO QUE ENTRE SI CELEBFMI O GOVERNO DO 
TERRITÓRIO FEDERAL DO A}~Á E A COMPANHIA DE DESENVOLVIMEN
TO DO A}IAPÁ - CODEASA, COH A I NTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE 
DE AGRICULTURA , CONSOANTE DISPOSICÕES ABAIXO : 

O Governo do Terri t ório Federal do Amapá-, neste ato r o.: 
presentado pelo seu Governador, Senhor ANNIBAL BARCELLOS 
daqui em diante denominado simplesmente GOVERNO e a Com -
panhia de Desenvol vimento do Amapa , n....st e ato representado 
por seu Diretor-Presid ent~ , senhor DAVID QU~RINO DOS SANTOS 
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adiante denominado simplesmente CODEASA, com a interveniên
cia da Secretaria de Agricultura, representada neste ato 
pelo seu titular, Engenheiro Agrônomo LUIZ IRAÇÚ GUIMARÃES 
COLARES, doravante denominada SEAG, resolvem de comum acor
do celebrar o presente Convênio, mediante as Cláusulas e 
condicões seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Con -
vênia foi celebrado com fundament o no disposto no artigo 
18, item XVII, do Decreto-lei n9 411 , de 08 de janeiro de 
1969 e artigo 126 , § 2Q letra "f" do Decreto-lei 200 , de 25 
de fevereiro de 1967. · 

CLÁl'c•·T,' ·'.GUNDA - OBJETO : O presente Convênio tem por 
objetivo a alocação de recursos para execução , pela CODEASA, 
dos Projetos de Apoio a Produção e a Comercialização de Se
mentes e Mudàs, Recuperação da Patrulha Mecanizada e ~omen
to à Produção Avícol a . 

CLÁUSULA TERCEI RA - OBRIGAÇÕES: 

I - DO GOVERNO 

a) Destinar recursos para atender a execução do presen 
te Convênio, ho valor de Cr$ 125.000.000 (CENTO E VINTE E 
CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS) ; 

b) Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços ob
jeto de.st,l! Convênio através da Secretaria de Agricultura . 

II - DA CODEASA 

a) Empregar os r ecursos transferidos pelo GOVERNO, de 
acordo com o que estabelece a Cláusula Segunda deste Con 
vênia; , 

b) Prestar contas ao GOVERNO através da Secretaria de 
Financas, conforme estipulado na Cláusul a Sétima . 

CLÁUSULA QUARTA - DOTACÃO: A despesa decorrente da as
sinatura do presente Convênio no valor de Cr$ 125. 000. 000 
(CENTO E VINTE E CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS) é oriunda de 
recursos de Programas Especiais GTFA- MA/PIN/POLAMAZONIA/84, 
sendo o seguint'e: 

a) Cr$ 5.000.000 (CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS) alocados 
ao Apoio à Produção e a Comercialização de Sementes e Mudas, 
conforme Nota de Empenho n9 1, emitida em 12 de fevereiro 
de 1985; 

b) Cr$ 34 . 500 .000 (TRINTA E QUATRO MILHÕES E OUINHEN -
TOS MIL CRUZEIROS) , alocados a Recuperacão da Patrulha Meca 
nizada, conforme Nota de Empenho n9 1, emitida em 12 de fe= 
vereiro de 1985; 

c) Cr$ 10.000.000 (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS), alocados 
ao Fomento à Producão Avícola, conforme Nota de Emp~nho n9 
1, emitida em 12 de fevereiro de 1985 e , 

d) O restante dos recursos serão empenhados posterior
mente de acordo com as liberaçÕes do POLAMAZÕNIA. 

CLÁUSULA QUINTA - DEPÓSITO E MOVIMENTACÀO DOS RECURSOS: 
Os recursos que por força deste Convênio deverão ser trans
ferido& a CODEASA, serão deposi t ados em conta vincul ada GO
VERNO/CODEASA, na Agência local do Banco da Amazônia S/A 
BASA, devendo ser movimentada somente atrav~s de cheques no 
minais, obrigando-se a CODEASA a enviar aú GOVERNO extra tÕ 
de contas e fazer constar nos diversos documentos de suas 
prestaçÕes de contas o nome do sacado, os números , val ores 
e datas das emissões dos cheques com quem forem pagas as 
s~as obrigações , dev~ndo o~ recursos s6 serem sacados para 
saldar compromi sso deste Convênio , sendo vedada sua transfe 

· rência para outro Órgão. 

CLÁUSULA SEXTA- LIBERACÃO DOS RECURSOS: Os recursos 
destinados a execucão do presente Convênio no valor de Cr$ 
125 .000.000 (CENTO E VINTE E CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS) se 
rao liberados como se segue: 

a) Apoio à Producão e a Comercial izacão de Sementes e 
Mudas, recursos re l ativos ao empenho n9 1, GTFA-MA/PIN/POLA 
MAZÕNIA/84, em uma única parcel a no valor de Cr $ S.OOO .OOÕ 
(CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS), apÓs a ass inat ura deste Con
vênia; 

b) Recuperacão da Patrulha Mecanizada, recursos oriun
dos do GTFA-MA/ PIN/POLAMAZÕNIA , no valor de Cr$ 90.000.000 
(NOVENTA MILHÕES DE CRUZEIROS) serão liberados parceladamen 
te, sendo a primeira parcela relativo ao Empenho n9 1, nÕ 
valor de Cr$ 34.500.000 (TRINTA E QUATRO HILHÕES E QUINHEN-

TOS HIL CRUZEIROS) imediatamente após a assinatura deste 
ato e as demais parcelas na medida em que forem efetuados 
os repasses pelo POLAMAZÔNIA, independente de qualque r ou -
tro documento; 

c) Fomento à Producão Aví cola, recursos originados do 
GTFA-MA/PIN/POLO~~ZÕNIA/84 , no valor de Cr$ 30 .000.000 
(TRINTA HILHÕES DE CRUZEIROS), serão liberados parceladamen 
te, sendo a primeira parcela re l ativo ao Empenho n9 1, nõ 
va l or de Cr$ 10 . 000.000 (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS) imediata 
ment e após a assinatura deste ato e a& demais parcelas na 
medida em que forem efetuados os repasses pelo POLAMAZON-IA,. 
independente de qualquer outro documento . 

CLÁUSULA S~TIMA - PRESTAÇÃO DE CONTAS: A CODEASA deve
ra prestar contas da aplicacão dos recursos a Secretaria 
de Finanças, no máxime ~::ir.t a (30) dias após o término da 
vistência do presente Coétvênio . 

CLÁUSULA OITAVA - VIGENCIA: O presente Convênio terá a 
vigência a partir de sua assinatura at é 31 de dezembro de 
1985. 

CLÁUSULA NONA - PUBLICACÃO: A publicação do pregente 
Convênio no Diário Oficial deste Território , deverá ser fei 
to dentro do pr azo de 20 (vinte) dias contados da data de 
sua assinatura . 

CLÁUSULA DÉCI~~ - MODIFICACÃO, PRORROGAÇÃO E RESCISÃO: 
Mediante assentimento das partes convenentes , este instru -
menta poderá sofrer modificação em todo ou em parte , ou ser 
prorrogado através de Termo Aditivo, podendo ainda ser res
cindido de pleno direito , por inadimplemento de quaisquer 
de suas Cl áusulas e condições , ·independentemente de ação 
notificação ou interpelaçào· judicia l. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRU!EIRA- FORO: Para dirimir quais 
quer , dúvidas surgidas em consequência do não cumprimento 
de qualquer Cláusula ~este Termo, as partes convenentes ele 
gemo Foro da Comarca de Macapá, com exclusão de qualquer 
outro, por mais pr ivilegiado que seja. 

E, para fi rmeza e validade do que ficou estipulado, la 
vrou-se o presente Termo que, depois de lido e achado con = 
forme, vai assinado pel as partes convenentes , em cinco (OS) 
vias de igual t eor e forma , para um sõ efeito, na presença 
de duas (02) testemunhas abaixo nomeadas . 

Macapá(AP), 06 de março de 1985 

ANNIBAL BARCELLOS 
GOVERNO 

DAVID QUIRINO DOS SANTOS 
CODEASA 

LUIZ IRAÇÚ GUUIARÃES COLARES 
SEAG 

TESTEMUNHAS: Mariland ~. Duarte 
Meiré Jane Motta 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A}~PÁ 

SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAG 

PROJETO: RECUPERACÀO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA 

FONTE DE RECURSOS : POLA}~ZÕNIA/PIN/84 APROVO: 

PLANO DE APLICACÃO 

DISCRIMINAÇÃO 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

VALOR (Cr$ 1,00) 

Servicos de Terceiros 9o.ooo.ooc . ~a 

-------------------------------------
TOTAL 90 .000.00Q , OO 

Hacapá(AP), 13 de Fevereiro de 1985 

Eng9 Aer9 LUIZ I RAÇO GUI~IARÃES COLARES 
Secretário de Agricultura 

Eng9 Agr9 DAVID QUIRINO DOS SANTOS 
Diretor President e 
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GOVERNO DO TERRITÚRI O FEDERAL DO AMAPÁ 

Sf\CRETARIA DE AGRICULTURA - SEAG 

i'RüJETO : PRODUÇÃO DE MUDAS 

?ONTE DE RECURSOS: POLAHAZÕNIA/PIN/84 

PLANO DE APLICAÇÃO 

APROVO: 
ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

DISCRH!INAÇÃO VALOR (Cr$ 1,00) 

Material de Consumo 5.000.000,00 

TOTAL 5.000.000,00 

Macapi(AP), 13 de Fevereiro de 1985 

Eng9 Agr9 LUIZ IRACÚ GUH!ARÃES COLARES 
Secretário de Agricultura 

Eng9 Agr9 DAVID QUIRINO DOS S&~TOS 
Diretor Presidente 

GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO AMAPA 

SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAG 

PROJETO: FONENTO À PRODUÇÃO AVÍCOLA 

FONTE DE RECURSOS : POLN'L\ZÕNIA/PIN/84 

PLANO DE APLICAÇÃO 

APROVO: 
ANNIBAL BARCELLOS 

Grmernador 

DISCRIMINACÃO VALOR (Cr$ 1,00 ) 

Semoventes 5.000.000,00 

25.000.000,00 Material de Consumo 

TOTAL 30.000.000,00 

Macapi(AP), 13 de Fevere iro de 1985 

Eng9 Agr9 LUIZ 1~\ÇÚ GUI~~ES COLARES 
Secretário de Agricultura 

Eng9 Agr9 DAVID QUIRINO DOS SANTOS 
Diretor Pres i dente 

PROCURADORIA GERAL 

CONVENIO N9 044/85-PROG. 

CONV~NIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÚRIO 
FEDERAL DO AHAPÁ E A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTi':NCIA TÉCNICA E EX 
TENSÃO RURAL DO TERRITÚRIO FEDERAL DO A}!APÁ , COM A INTERVE~ 
Nl~NCIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA OS FINS NELE DE
CLARADOS. 

O Governo do Território Federal do Amapá, representado 
nes te ato por seu Governador, Senhor ANNIBAL BARCELLOS , adian 
te denominado simplesmente GOVERNO e a Assoc i ação de Assis~ 
t ência Técnica e Extensão Rural do Território Federal do Ama 
pi, neste ato representado por seu Secretário Executivo, En 
genheiro Agrônomo LUIZ ALBERTO FREITAS PEREIRA, adiante de~ 
nominado simplesmente ASTER- AP, com a interveniência da Se
c re taria de Agricultura , r epr esentada pelo seu titular, En 
genheiro Agrônomo LUIZ IRAÇÚ GUH!ARÃES COLARES, dor avante de 
nominada simpl esmente SEAG, r esolvem de comum acordo firmar 
o presente Convênio mediante as Cl áusulas e condiçÕes se -
guintes : 

CLÁUSULA PRI MEIRA - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Conv! 
nio foi celebrado em embasamento no que dispõe o Ítem III e XVII 
do artigo 18 do Decreto-lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1~69 
e de conformi dade com o Termo de Compromisso de 27 de agos
to ,de 1980 , celebrado entre o GTFA/SEAG/ASTER-AP . 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO: O Objetivo do presente Con
trato é a alocação de recursos financeiros para dar conti -
nuidade aos trabalhos de Ampliação de Assistência Técnica e 
Extensão Rura l elo Terr itório Federal do Amapá, de acordo com 
o Compromisso acima citado . 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES: 

I - DO GOVERNO : 

a) De l egar competência à ASTER-AP, para executar~s tr~ 
balhos de que trata o Termo de Compromisso entre o GTFA I 
SEAG/ASTER- AP, que passa a fazer parte integrante deste in! 
trumento de transcrição; 

b) Repassar a ASTER- AP a i mportância de Cr$: 90.000.000 
(Noventa HilhÕes de Cruzeiros); 

c) Acompanhar e fiscalizar a execução deste 
~través da ' secretaria de Agricultura- SEAG. 

li - DA ASTER- AP: 

Convênio 

a) Manter pessoal especializado para a execução elos seE_ 
viços na Cl áusula Segunda, sem qualquer vínculo empregatí -
cio com o GOVERNO, bem como, responsabilizar- se pelo paga -
menta dos encargos sociais e previdenciários, assim de to -
das as obrigaçÕes de natureza traba l hista; 

b) Prestar contas ao Gover no do Território, at r avés da 
Secretaria de Finanças dos r ecursos recebidos, mediente o 
envio de documentos hábeis, comprobatórios das despesas re~ 
lizadas, consoante as normas estabel ecidas pelo GOVERNO no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar do encerramento do exer
cício . 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO : Os recursos destinados ao 
presente Convênio, no valor ele Cr$: 90.000 .000 (Noventa.~~~
lhÕes de Cruzeir os) são originados dos Programas Espec1a1s 
GTFA-~~/PIN/POLA}~ZÕNIA/84, sendo que a pr imeira parcela é 
no valor de Cr $: 29 .500 . 000 (Vinte Milh5es e Quinhentos Mil 
Cruzeiros), conforme Notas de Empenhos números 1 e 2, emiti_ 
das em 12 de fever eiro e 08 de março do ano de 1985, res -
pectivamente, e as demais parcelas a ~erem empenhadas de 
acordo com as l i beraç5es do POLAMAZÕNIA, independente de 
qualquer outro documento. 

CLÁUSULA QUINTA - MOVUIENTAÇÃO DOS RECURSOS: A impor -
tânc i a consignada por este instrumento será depositada no 
Banco do Brasil S/A - Agência de Nacapi, na conta GTFA/ 
ASTER-AP/~~/POLA}!AZÕNIA-PIN, devendo a movimentação desta 
somente ocor rer em cheques nominativos . 

CLÁUSULA SEXTA- LIBERAÇÃO DOS RECURSOS: Os recursos 
destinados a execução do presente Convênio serão liberados 
parceladamente, sendo a primeira parcela no valor de Cr$ : 
29 .500.000 (Vinte e Nove MilhÕes e Quinhentos Mil Cruze i 
ros), liberada após a assina t ura deste ins t rumento e as de
mais parcelas na medida em que forem efetuados os repasses 
pelo POLA}!AZÕNIA, i ndependente de qualquer outro documento. 

CLÁUSULA S~TI}!A - VIGgNCIA : O presente Convênio entra
ri em vigor , a partir da data de sua assinatura, tendo como 
término a data da conclusão dos projetos no Termo de Compro 
missa referido na Cláusula Primeira . -

CLÁUSULA OITAVA - PUBLICAÇÃO: A publicação do presente 
Convênio no Diário Oficial deste Território, deverá ser fei 
to dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da data rle 
sua ass inatura . 

CL.o\USULA NONA - MODIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO E RESCI SÃO:Me 
diante assent imento das partes convenentes, este instrumen~ 
to poderá sofre r modificaçÕes em todo ou em pan:e , ou ser 
prorrogado através de Termo Aditivo, podendo ser rescindido 
de pleno direito, por inadimpl emento de quaisquer de suas 
C~iu sulas e condi~Ões , independen temen t e de ação , notif ica- ' 
çao ou interpe laç·ao judicial . 

CLÁUSULA D~CI~!A - FORO: Para dirimir quaisqUer dúv i das 
s urgidas em consequência do não cumprimento de qualquerCiiu 
sula des te Termo, de comum acordo .~ s partes interessadas ele 
gem o Foro ela Comar ca de Hacapá , com exc l usã0 de qua lquer I 
outro , por mais pr ivilegiado que seja. 

E, . pc:r C$ t ar em de acordo, f irmam o presente Convênio ·~m ~ 
einco (OS) vias de igual ,teor e fo::m;; , para um só efeit:o ,na t 

---! 
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presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nomeadas 

~~capá(Ap), 13 de março de 1985. 

ANNIBAL BARCELLOS 
GOVERNO 

LUIZ ALBERTO FREITAS PEREIRA 
ASTER-AP 

LUIZ IRAÇO GUIMARÃES COLARES 
SEAG 

TESTEHUNHAS: Ilegíveis 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE AGRICULTURA 

APROVO: 
ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

PROJETO: ASSI STENCIA T~CNICA E EXTENSÃO RURAL 

VALOR Cr$: 90.000.000 

FONTE DE RECURSOS·: PIN/POLAMAZÕNIA 

PLANO DE APLICAÇÃO 

AO CONVENIO NQ 044/85 - PROG 

ELEMENTO DE DESPESA VALOR (Cr $ 1.000) 

- DESPESAS CORRENTES 

Ma terial de Consumo .......... . ... . 

Serviços de Terceiros e Encargos .. . 

- DESPESAS DE CAPITAL 

Equipamentos e }~ter ial Permanente . 

Obras e Ins ta lações ... . .. ........ . 

TOTAL ............... . 

9. 600 

3.220 

6. 380 

80.400 

32 . 140 

48 . 260 

90.000 

Macapá(Ap), 25 de fevereiro de 1985. 

LUIZ ALBERTO FREITAS PEREIRA 
ASTER-AP 

Secretário Execut ivo 

LUIZ IRAÇÜ GUIMARÃES COLARES 
Secretário de Agricultura 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

DIVISÃO DE APOIO ADHINISTRATIVO 

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 
(ARTIGO 54 DO DECRETO NQ 73 . 140/73) 

lNS'fitUHF.NTO : Contrato de Empreitada Global n<? 020/85 -
SOSP. Processo n<? 28800 .000246/85. 

PÂRTES : Governo do Territór i o Federal do Amapá 
Firrea SOTREQ S/A DE TRATORES E EQUIPAMENTOS. 

e a 

OBJETO : Para execução dos serviços de Hanutenção Corre 
t i va " Pe r iódica de Equipamentos de marca CATERPILAR, nes t a 
cidac!;: . 

'.',\LOR: Pela execuçao dos servi ços o CONTRATANTE paga
ra a CONTRATADA a importância de Cr$: 300.000 .000(Trezentos 
Mi lhÕes de Cruzeiros). 

PRAZO: O pr;;zo para conclusão total dos serviços é até 

DOTAÇÃO: Fica empenhado inicialmente a importância de 
Cr$: 50 .000 . 000 (Cinquenta HilhÕes de Cruzeiros) à conta dos 
recur sos oriundos do FPEDFT- Proj eto/Atividade : 16885311 . 
357 - Desenvolvimento da Infra-Estrutura Bás i ca - Sub- Proje 
to: Recuperação do Sistema Rodoviário Territo r ial - Elemen~ 
to de Despesa : 4130.07 - Outros Serviços e Encargos , confo r 
me Nota de Empenho n<? 2509/85 emitida em 13.03 .85. 

FUNDA}ffiNTO DO CONTRATO: Este Contrato de~orre da au to
rização do ExmQ. Sr . Governador do Território Federal do Ama 
pá, exarado às f l s. 503 do pr ocesso n9 28800.000246/85 , re~ 
lativo ao Edita l de Tomada de Preços n9 10/85-CLO.S , combina 
do com o item XVII do Artigo 18 do Decreto- Lei n9, 41 1 de 09 
de janeiro de 1969 . 

Hacapá , 15 de março de 1985. 

RAU!UNDO BRITO DO AMARAL 
Chefe da DAA/SOSP 

FAZENDA ITAGURARI S/A- FISA 

CGC /}W - NQ 04 . 839 . 932/0001 -83 

ATA DE ASSEHBL~IA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EH 
13 . 03 . 85 

INSTALAÇÃO: Às 8: 00 horas do dia 13 de março de 1985: LOCAL : 
Sede Soc ial na Fazenda Itaguari , Hunicíp i o de Hacapa, Tern 
tório Federal do Amapá . PRESENÇA: Totalidade dos acionistas 
representando 1007. do capital com direito a voto. HÊSA : Pr e 
sidente - VICENTE PONTES SOBRINHO, Secretário - . RAI~!UNDO AN 
TONIO DA SILVA BARRA. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO : Convocação 
da Assemb l é i a Geral Ordinaria , publicada no Diário Oficial 
do Território Federal do Amapá, nos dias 27 e 28 de feverei 
ro de 1985 e 01 de março de 1985 e Re l ató r io da Diretoria ~ 
Balanço Patrimonial e Demons trações Fi nanceiras, no mesmoór 
gão de imprensa no dia 27 de fevereiro de 1985. ORDEN DO 
DIA: Publicada a ordem do dia e sendo do conhecimento dos Se 
nhores acioni stas, o Presidente colocou as matérias e.m dis~ 
cussão e votação . DELIBERAÇÕES : Foi deliberada e aprovado 
por unanimidade o seguinte: a) O Relatório da Diretoria , Ba 
l anço Pat rimonia l e Demons t rações Financeiras , referente ao 
exercício soci a l ence rrado em 31. 12 .84 ; b) A Correção da Ex' 
pressão ~lonetá r ia do Capi tal Social Real izado no va l or de 
Cr$ : 78 . 587 . 738; c) Aumento do Capital Social de Cr$ ..... . . 
184 . 654 . 560 para Cr$ : 263 . 242 . 298 , mediante a capitalização 
da Reserva de Correção Honetária do Capital no val or de 
Cr$ : 78 .587 . 738; d) Alteração do Caput do Art . 59 dos Esta
t utos Sociais que passa a ter a seguinte redação : "Art. 59 -
A Soc i edade t em um Capi tal Social de Cr$ : 263 . 242 . 298, div i 
dido em 263.. 242 . 298 açõ.és nomi na tivas do val or nominal de 
Cr$ 1 cada uma; representada por 128 . 062. 298 AçÕes Ordiná 
rias Nominativas e 155 . 180 .000 de AçÕes Preferenciais ·Nomi
na t ivas"; e) Fixação dos Honorários da Oiretoria, mensal e 
individua lmente, nos l imites permi tidos pela legislação do 
Imposto de Renda . ENCERRA}ffiNTO : Nada mais havendo a tratar, 
a reunião foi encerrada , com a lavra t ura da pr esente ata , 
~p;ovada por unanimidade . Hacapá , 13 de março de 1985 . aa) 
VICENTE PONTES SOBRINHO . Pres i dente ; RAI}!UNDO ANTONIO DA 
SILVA BARRA, Secretário; ~uutiO RUBENS DE SOUZA RODRIGUES , 
Acionista. A Presente é cópi a f i el da ata lavrada em livro 
próp r io, r egistrado na fo rma da l ei. 

RAI}!UNDO ANTONIO DA SI LVA BARRA 
Secretário 

CPF - 064 . 359 . 632-15 

Jbn,~ Comerc i al do Ter. Fed . do Amapá 

C E R T I D Ã O 

CERTIFICO, que a pr i meira via deste docu
ment o por despacho do Presidente da JUCAP, nesta data , foi 
arquivada sob o nQ 1560. 

Macapá, 14 de março de 1985 . 

HAR!LIA COSTA LHIA CAVALCANTI 
Secretária Geral - JUCAP 3 i . i 2.85 . _ _________ _ _ _ _ _ _ ___ _ _________ _ _____ _ _j 
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