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~IINISTÉRIO DO INTERIOR 

Territó r io Federal do Amapá 

DECRETO (P) '19 0312 de 14 de Março de !985 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item I l, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do "rtigo 29, do Decre t o- l ei n9 1.709 , 
de 31 de outubro de 1979 , artigo 21 , da Lei número 6.960 , de 
25 . 11 . 81 e Decreto (N) n9 0 13, de 30.06 .82, combinado com o 
Processo n9 28790 . 000928/85-SEAD , 

RESOLVE: 

Art. 19- Atribui r a Gratificação de Produtividade,cal 
culada em 60%(sessenta por cr,nto), sobre os vencimentos o~ 
salários do Assistente Juridico deste Terr i tório, pertencen 
t e a Clientela Geral, abaixo relacionado, a contar de 11 de 
março do corrente ano . 

01 . JOSÉ FERREIRA COSTA 

Ar t. 29 - Revogam- se as di spos i ções em contrário . 

Palácio do Setentrião, em Nacapá, 14 de março de 1985 , 
979 da República e 429 da Criação do Terr itório Federa l do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

HI~ISTÉRIO DO INTERIOR 

Terri LÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0314 de 14 de Ma r ço ·de 1985 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atr ibuiçÕes que lhe são confe ridas pelo art i go 18, item I I, 
do Decreto-Le i n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28840.00039 1/85-SEEC , 

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

Secretário de Agricultura 
Dr. LUIZ IRAÇÚ GUIMARÃES COLARES 

Secre t ár i o de Segur ança Públ ica 
Dr . AIRTON JOS~ DE ARAÚJO AGUIAR 

Secre t ár i o de Saúde 
Dr. JOÃO BOSCO PAPALÉO PAES 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria , de acordo com os artigos 101, 
item III e 165, item XX, da Constituição Federal do Brasil , 
com a redação dada pela Emenda Consti t ucional n9 18, de 30 . 
06.81, a ADELITA DOS SANTOS VIEIRA, matrícula n9 2. 258. 167, 
no cargo de Professor de Ensino de 1~ e 29 Graus, Código 
M-601, Classe "C" , Referência 2, do Quadro Permanente do Co 
vcrno deste Territór i o, devendo perceber proventos corres~ 
pondcntes da Cl asse "D", Referência 2, de conformidade com 
o art igo 184 , item I, da Lei n9 1. 71 1, de 28 de outubro de 
1952 , em face do que dispÕe a Lei n9 6 . 701 , de 24 de outu 
bro de 1979, obse rvado o § 29 do art i go 102 , da Constitui -
çao Federal . 

Palácio do Setent rião , em Macapá , 14 de março de 1985 , 
979 da República e 429 da Criação do Te rr itório Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINIST~RIO DO INTERIOR 

Terr itório Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0315 de 14 de Harço 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 28840.000413/85- SEEC , 

RESOLVE: 

Conceder aposentado ria, de acordo com os arti gos 176, 
item li e 178, i tem I, alínea "a", da Lei n9 1. 711 , de 28 de 
outubro de 1952 , com a r edação dadapelaLei n9 6.481 , de OS 
de dezembro de 1977 , a IHLSON PONTES DE SENA, matrícul a n9 
1. 777 .569, no cargo de Ar tífice de Artes Gráficas , Código 
ART- 1005 , Classe "Contramestre", Referência NM-20, do Qua 
dro Permanent e do Governo deste Território, devendo em seus 
provent os mensais ser i ncorporada a importância equivalente 
a cinco quintos (5/5) , do Cargo em Comissão de Diretor da 
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Escola Evangêlica de Hacapã, na forma da alínea "b", § 39 do 
art igo 29 , da Lei n9 6 . 732, de 04 de dezembro de 1979,acres 
ciclos das vantagens financeiras previs tas no parágrafo i 9 
do artigo 39 do Dec reto-lei n9 1 .445, de 13 de fevereiro de 
1976 e Decreto-lei n9 2.21 1, de 31 de dezembro dF 1984. 

Paljcio do Setentriio , em Hacapã , 14 de março de 1985, 
979 da Rep~blica e 429 da Criaçio do Territ6rio Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

PREFEITURA HUNICIPAL DE HACAP!i 

GABI NETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 116/85 - PN?-1. 

Regulamenta a Lei n9 218/84-P:O!r!, de 27 de dezembro de 
1984, que dispõe sobre a concessão em cará te r de finitivo da· 
uso de chapas de veículo de alugue l , tipo táxi. 

O Prefeito ;.!unic ipal de r!acapá , usando das suas atribui 
çÕes legais e, considerando o di~posto no art . 39 da Lei 
n9 2 18/84-P~!, de 27 de dezembro de 1984. 

DECRETA : 

·Art . 19 - Este Decreto disciplina a aplicação da Le i 
n9 218/84 - P>ll-!, de 27 de dezembro de 1984, que dispõe so
bre a concessio em caráter de finiti vo , o uso d~ chapas de 
veículos de aluguel, tipo táxi . 

Art . 29 - São considera dos concessionários para os efei 
t os des te Decreto os proprie tár ios de veículo de a l ugue l t} 
po táxi que exer çam como autônomo a atividade de moto r i sta 
pro f-is s i onal cujo uso da chapa t enha s ido concedido ou pe.:_ 
mitido pe lo Hunic ípio de Hacapá . 

Art. 39 - Para candidatar- se a Conce ssão de cha pas de 
veículos de alugue l tipo táxi, os conce ssionários , deve rão 
preenche r os ~eguintes requisitos : 

I - Comprovar, mediante apresentaçio do permissionar1os 
expedido pela Prefeitura e Dec la r ação fornecida pdo DETRAN

1 
o uso efe tivo da chapa pe lo período mínimo de cinco ( 05 ) 
anos ; 

li - Prova de que ê proprietário do veículo cuja chapa 
este j a em uso; 

III - Pr ova de que traba lha exc lus ivamente no ve í culo e 
não possuí outra fonte de rendimento. 

IV - Esta r quites com a Fazenda ~!uni ci pa l . 

Art. 49- A Concessão será cassada po r a to do Executivo 
Hunicipal nos seguintes casos: 

I- Quando for cons t atado dec laração fa l sa , s imula çãoou 
fraude nos documentos de habi l itação do beneficijrio ; 

li - Transferi!'\ o direi to de uso da placa sem anuência 
expressa da Prefeitura . 

Art . 59 - Este Decreto ent rará em vigor na data de sua 
publicação, revogada s as disposiçÕes em contrãr i o. 

CUê!PRA-SE, RE GISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

PALÁCIO 31 DE ~~RÇO, 04 de março de 1985 

!'!URILO AGOS'l'INHO PINHEIRO 
PREFEITO ~ruNICIPAL DE "~CAP;\ 

PROCURADORIA GERAL 

C O N V C N I O N9 038/85 - PROG . 

CONVCNIO QUE CELEBRA' ! ENTRl SI O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO ML\P . .\ E A PREFEITURA ' !U NI CIPAL DE f!AZi\Gi\0, PARA 
OS FINS NELE DECLARADOS . 

O Gove rno do Te rrit6r io Federal do Amapá, nes t e a to re
presentado pelo seu Governador, $(·nhor ANNIBAL BARCELLOS , 
:1diant e denomi nado simplesmente GCVF.RNO e a Prefeitura "!u
nicipa l de !'!azagão , representada pelo seu Prefeito ~1u n ici
pa l , Senhor EVIL!iSIO PEDRO DE LIHA FERREIRA, daqui em cl ia_t:~_ 
te denominado simplesmente PREFEITURA, resolvem de cOPlum 
acordo f irmar o pre sente convênio mediante as cláusul as e 
condições segu intes: 

CLÁUSULA PRI'\EIRA - DO FUNDAc!ENTO LEGAL: O presente Con
vênio fo i elaborado com fundamento no item XVII do art . 18 
do Dec r eto-Le i n9 411/69, combinado com a l etra "E", do § 

29 do a rt. 126, do Dec r e to- l e i n9 ~00/67. 

CL!\USULA SEGUNDA - DO OoJ ETIVO: O ob j et ivo do pr esente 
convênio ~ a execução de ob ras e aquis ição de equipamentos 
e ma t er i a l permanente para o Nunicípio de Haza gio, confor
me Plano de Apl i cação que f i ca fazendo parte i ntegrante de~ 
t e i ns trumento . 

CLt\USULA TERCE IRA - OBRIGAÇ0ES: 

I - DO GOVERNO : 

a) Destina r r ecur sos para atender a execução do presen
t e convê nio no valor de Cr$ 234 . 000 . 000 (Duzentos e Trinta 
e Qua tro Ni lh~es de Cruzeiros); 

b) Fiscal izar e a companhar a execução deste Convênio a 
traves da Secre taria de Pl anejamento . 

li - DA PREFEITURA: 

a ) Empregar os recursos transfer i dos pe l o GOVERNO 
acordo com o que estabe l ece a c l áusul a segunda ; 

de 

b) Fornecer e facilitar os elementos necessários para 
que o GOVERNO possa a travis da Secr e t aria de Pl anejamento , 
acompanhar a execução de ste convênio . 

,....----------DIARIO OFICIAL----------~ 
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Território Federal do Amapá 
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CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO : As despesas decorrentes 
deste convênio no valor de Cr$ - ~34 . 000 . 000 (duzentos e 
trinta c quat ro milh~es ~e cruzeiros) cor reria i conta do 
F.P. E., Programa 0309040:~ .005, Natureza da Despesa 4.3.2 . 
3.06, conforme Nota de Enpenho n9 1868, emitida em 01 de 
março de 1985 . 

CLÁUSULA QUINTA - L lBI::Ri\Çi\.0 l.lOS RECURSOS : Os 
dest inados a execuçio deste instrumento, seria 
de uma só vez , após a assinatura deste convênio . 

r ecursos 
l ibe r ados 

CLAUSULA SEXTA- l.lO DEPOSITO DOS RICCURSOS : Os r ecursos que 
por força deste instrumento a PREFEITURA receber, enquanto 
nio forem aplicados aos fins a que se dest inam, serio depo 
sitados em conta banc.:iria especial , a ser movimentada pelã 
PREFr:ITURA, obri.?,ando-se a enviar ao GOVERNO , extrato de 
conta e fazer constar nos diversos documentos de su~s pres 
taç6es de conta , o nome do sacado, os valo r es c as d~tai 
das emiss~cs dos cheques, e a quem foram pagas as impo rei~ 
c ias. 

CLÁUSULA Sf:Tnt<\ - OA PRESTAÇÃO DE CONTAS : ,\ PREFEITURA 
dever.:i prestar contas da aplicaçio dos recursos recebidos 
à Secr<.Otaria de F i.nanças , no m;ixi mo 30 (trinta) dias após o 
t~rminu dn vig6ncia do pr2sente Convênio . 

CL/it;SliLA OITAVA - DA VfGf.XCL\ : O presente convcn10 terá 
a sua vig~ncia a partir d3 datn de sua assinatura até 31 de 
agosto de 1985 . 

CLÁUSULA NONA - DA Vl ~CULAÇ.\ll DE PESSOAL: Será direta -
mente vinculado c subordinado'' PREFEITURA o pessoal que a 
qualquer título for utilizado n,1 ,•xccução deste convên io , 
não tendo com o GOVER:JO rt-lação j,,,·ídica de qualque r natu
r eza . 

CLÁUSULA DÉCl~L\ - :10DIFiC,\Çll0, PRORROGAÇ,\0 E RESCISi\.0: 
Med i an t e assentimento dos convenenLes , este convênio poderá 
ser modificado ou prut·rogatlu illravés de Termo Aditivo ou res 
cindido d<.O pleno direito çor in:ldimplemento de qualquer de 
suas c l áusulas e condiç~c s, inJcp~ndcntc de ação notifica -
ção ou interpc l aç5o judicial . 

CL.\USUl.A Dr:'C I~!A PRI~IE1R,\ - DA PUBLICAÇi\.o : A pu h 1 i cação 
deste convênio no Diário Oficial do Governo deste Territó
rio, d<.Over.:i s ~r feita no pr:lzo de =o (vinte) dias a contar 
Un sua Hssin[ttllra . 

CL.iit:Sli!.A DtCIHA SEGUNDA - FORO : Fica ele ito o Foro da 
Comrca de "1acapá, Território Federal do Amapá, para di;:i 
tlt r d~vida s oriundas da execuçio deste conv~nio , com exclu 
são de qualquer outro por mnis privilegiado que seja . -

E, para va l idade do que ficou ~stnbe l ccido pe l as par t es 
lavrou-se este ins t ur mento em OS (cinco) vi as de iftual te0r 
c fo rm .. 1, p.1r.1 o mesmo fim de direito na presença de (duas) 
o: testemunhas abaixo firmndas . 

'lacap3, 06 de março de 1985 . 

,\"JX 11:,\L lL\RCELLOS 
Cove rno 

E\' i L-\S I O PEDRO DE LHIA FERREIRA 
Prefe itura 

TESTE' H;;!1i,\S: 
Tl er, Ívci s 

Sl:CRET:\RTA DE PLA!\U .\':L'lTO E ('()ORDENAÇÃO 

APROVO; 

AN'llBAL BARCELLOS 
Governador 

PL.\XO DI-. .\PLTCAÇÃO 

Plano ,:, .\;'i icaçiio dos recllrsos a serem repas sados pelo 
Governo dn T~rr l L Óri n Federal do An~pj ~ Pre [eitura ~unici 
p.2 l de · :.~~ ,]c., , com inl e rvc ni ê ncia d:l Se cre taria de Pl.lne-: 
jamentn < Cou rd..,naçio d~s ti na~os a <.Oxecuçio de Obras e 

aquisiçio de Equipamentos e ~1a terial Permanente. 

ELE>IEN'fO DE 
DESPI::SA 

4 . 1. 1.0 .00 

4 . 1. 2 .0.00 

PROJ ETO/ ATIVIDADE 

Obras e lnstalaç~es 
Recuperação de Próprios 
P~bl i cos Municipais 
Calçamento de Ruas e Aveni 
das 

- Recuperaçio de 4 .000 mts de 
Passare la em Beiradinho 

- Recuperaçio do Prédio da 
Pr ef eitura 

Equipamentos e ~~teria l Per -
:-lanente 

- Aquisiçio de um Trator MF e 
Tmp lemen tos 
Aquisiçio de uma embar caçio 
e/capacidade p/8 ton. 

VALOR 

150.000 .000 

30.000 . 000 

50.000 .000 

30.000 .000 

40.000 .000 

84 .000.000 

75.000 .000 

9.000.000 

TOTAL .... ............... Cr$ 234 .000 .000 

Importa o presente Plano de Aplicaçio no valor Cr$ .... . 
234 .000 . 000 (duzentos e [ rinta e quatro milh~es de cruzei
ros). 

~!acapá-Ap, 26 de feve reiro de 1985 

ANTERO DUARTE LOPES 
Secretário de Planejamento 

EVI LÁSIO PEDRO DE LUlA FERREIRA 
Prefeito Munici pal 

PROCURADORIA GERAL 

CONV~KIO N9 04 1/85- PROG. 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRM! O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDICRAL DO ANAPÁ E A FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES· NA AGRI CUL 
TURA DO ESTADO DO !'ARA FETAGRI , PARA 05 FINS NELE DECLARA :
DOS. 

O Gove r no do Territór io Federal do Amapá, ad i ant e deno 
minado simplesmente GOVERNO , neste ato r epresentado por seu 
Governador, Senhor ANNIBAL BARCELLOS e a Federaçio dos Tra
balhadores na Agricultura do Estado- do Pará, Entidade de 
representação s indica l, com CGC 04 . 065 .520/0001-33 , com se
de à Trav .D. Ped ro l,n9 1012 , Bairro Umarizal ,na cidade de Belém, 
Capital do Estado do Pará, neste ato representada por represen -
tante lega l , Senhor JOM BATISTA CORREA LOBA TO ,bras i lei r o ,casa
do, po r t ador da Carteira de Identidade :-~9 141.08 1 SEGUP- PA ,e 
CJC OOic 245 362 - 34 1 res idente e domiciliado na cidade de 
Dcl~m , Estado do Pará , à trav . 3 de maio n9 250 1, doravante 
denominado simplesmente FETAGRI , resolvem de comum acordo 
firmnr o presente convinio , consoante as c l áusulas e condi
çoes seguintes: 

CLÁUSULA PRI~lliiRA - DO FUNDA}ffiNTO LEGAL: A celebraçio 
deste conv i nio encontra amoaro no d i sp~e o art. 18 itens 
111 e XVII do Decreto-Lei n9 4 11, de 08 de janei ro de 1969 
e letra "d", § 29 do art . 126 do Decre:o- Lei n9 200 , de 25 
de feverei ro de 1967. 

CLÁUSULA SEGUNDA- OBJ ETIVOS: O presente convênio t em 
po r objetivo i transferincia de recu rsos por parte do GOVER 
NO i FI::TAGRI, para a prestaçio dos serviços de aJsistinciai 
Social, alimentaçio , alo i amento condi gno e transoorte aos 
agricultores e seus dependentes , encaminhados i Belém do Pá 
rá nela Sec rcLaria de Sa~de, para tratamento cspecializadÕ 
no ~c riado de janei r o i dezembro de 1985 . 

CLAUSULA TERCEIRA- OBRIGAÇÕES: Por força do pres t!nte 
convênio, as partes assumem as seguinte s obrigaç6es: 

1 - DO GO\'ERNO : 

a) Repassar i FETAGRI a importincia de Cr$: 90.778.523 
(noventa milh~es, setecentos e setenta e oito mil quinhen 
tos e vinte e tr~s cruzeiros), destinados as despesas assis 
t e nciais ; 

b) Encaminha r at rav~s da Secretaria de SaGdc-SESA, os 
paciente s e respect ivos acompanhantes: 
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c) Fiscalizar através do Serviço Nédico Social/Secreta 
ria de Saúde- SESA e d~ Representação do GOVERNO DO TERRITÓ= 
RIO FEDERAL DO AMAPÁ em Belém do Pará , o f i e l cumpriment o 
do presente convênio. 

II - DA FETAGRI·: 

a) Oferecer aos agricul tores e seus dependentes encami 
nhados pel a Secretaria de Saúde- SESA, os seguintes serviços 

- assistência social no campo de saúde . 

- a limentacão e aloj amento condigno, bem como transpor 
te no trecho compr~endido entre o aeroporto de Be l ém/FETAGRI 
HOSPITAL e vice-versa. 

CLÁUSULA QUARTA - DOTACÃO : As despesas decorrentes do 
presente convênio , no valor de Cr$: 90.778 .523 (noventa mi
lhÕes, setecentos e setenta e oito mil e quinhentos e vinte 
três cruzeiros) , correrão à conta do F. P . E. Programa 
13754284 .379, Categori a Econômica 3. 1. 3. 2.00 , conforme Nota 
de Empenho n9 1892 , emitida em 01- 03- 85 . 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS: O GOVERNO 
liber ará os recursos em aoze (12) par celas sendo a primei ra 
par cela no valor de Cr $: 7.564 . 887 (SETE MILHÕES, QUI NHENTOS 
E SESSENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS.E OITENTA E SETE CRUZEI 
ROS), e as demais no valor de Cr$ :7. 564.876 (SETE HILHÕES , 
QUINHENTOS & SESSENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E SETENTA E 
SEIS CRUZEIROS), através de ordem bancária para a praça de 
Bel ém, Estado do Pará , em favor da FETAGRI, sendo a pri me i 
ra l iberada após a vigência des te convênio e as demais ate 
o dia cinco (05) de cada mês vencido. 

CLÁUSULA SEXTA- PRESTACÃO DE CONTAS: A FETACRI , pres
tará contas . dos recursos dispendido s na execucão dos obí e
t ivos do presente convênio, i unto à Secretaria de Finanças
SEFIN, trinta (30) dias após o término da vigência do pre -
sente convênio, devendo mensalmente apr esentar a SESA, rela 
tório circunstanciado dos casos atendidos . 

CLÁUSULA S~TIMA - VIGENCIA : O prazo de vLgenc i a do pr e 
sente convênio será de 01 de ianeiro à 31 de dezembro de 
1985 . 

CLÁUSULA OITAVA - PRORROGAÇÃO: O pr esente convênio po
derá ser prorrogado mediante Termo Adi t ivo , se assim convi 
er as partes. 

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO: Este inst r umento poderá ser 
rescindido de comum acordo entre as partes ou unilatera lmen 
te e por inadimplência de qualque r das cláus ulas ora estabe 
l ec i das . 

CLÁUSULA D~CIMA - FORO : As partes elegem o Foro da Co-
marca de Macapá , para di rimir as questões r esultantes do 
presente convênio , com renúnc i a expressa de qual quer out ro 
por mais privi l egiado que seja . 1 

E, para firmeza do que ficou estipul ado , as partes con
venentes fi rmam o presente instrumento em cinco (05) vias 
de i gua l teor e forma , para o mesmo f im, na presença de duas 
(02) testemunhas aba ixo nomeadas . · 

Macapá , 14 de mar co de 1985 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governo 

JOÃO BATISTA CORREA LOBATO 
FETAGRI 

TESTEMUNHAS : Ilegívei s 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO~RCIO DO TERRITÓRIO FEDERAL 
DO AMAPÁ 

C. G. C. (M. F. ) 05 . 963 . 665/0001- 14 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Di retor ia do Sindicato dos Empregados no Comérc i o do 
Terr itóri o Federal do Amapá , convoca seus associados , em 
pleno gozo de seus direitos sociais, para importante r eu
nião de Assembl éia Geral Extraordinár ia, no próximo di a 23 
de Narço docorrenteano,às 18: 00horasem. 11;1 convocação e às 
19 :00 horas em 2~ convocação em sua sede soc ia l sito à Av. 
Iracema Carvão Nunes , n9 644, para deliberarem a seguinte 
or dem do dia: 

a) Discutir e apr ovar as bases do Acordo Col etivo de Tra 
l ho (reaj uste sal arial), a ser proposto ãs Empresas . 

b) Autorizar a Diretoria do Sindicato a pr omover o Acor 
do Coletivo de Trabalho (reajuste salarial) no Ministério
do Trabalho em Macapá . 

c) Autorizar instauração do Dissídio Coletivo de Traba
l ho , par a as empresas não acordantes , junto ao Tr ibunal Re 
gi onal do Trabalho da 8~ região . 

g i ndispensável a presença de todos . 

Maca pá (AP) , 09 de Março de 1. 985 . 
PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Pres idente 

MINISTgRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
DELEGACIA DO MEC-AP 

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 

a) ESPgCIE : Contrato de Prestação de Serviços de Vi gi
lância, Limpeza e Conservação , ce l ebrado em 05 de março de 
1985 , entre a Delegacia do MEC do Amapá e a Firma ASCOL 
ARUANA SERVI ÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA . 

b) OBJETIVO: Prestação de Serviços de Vigilância , Lim
peza e Conservação do Prédio sede e três sal as anexas , onde 
fúnc i ona a De l egacia do MEC do Amap<Í , em Macapá , Capital do 
Te rritório Federal do Amapá . 

c) LICITAÇÃO EMPREGADA: Carta Convi te, processada sob 
o n9 01/85 - DE~lliC/AP , realizada em 05 de ma rço de 1985. 

d) CR~DITO : Manutenção Admi ni st rativa da DE~lliC - Ele -
mento de Despesa: 3132 . 00 - Outros Serviços e Encargos . 

e) VALOR INICIAL DO CONTRATO: Cr$ : 15 . 772 . 805 (Quinze 
Mi lhÕes, Setecentos e Setent a e Dois Mil, Oitocentos e Ci n
co Cruzeiros) . 

f) PRAZO: De 05 de março a 3 1 de dezembro de 1985. 

g) ASS INATURAS : ROZA MAINARD GOULART - Del egada do MEC 
no Amapá e JOS~ DOS SANTOS BRITO PINHEIRO - Aruana Serviços 
e Construções Ltda , Firma "contratada . 

h) TESTEMUNHAS: ANA C~LIA FERREIRA DE ~lATOS 
VAUIIR DO SOCORRO ALVES COSTA 

Macapá- Ap, 08 de Março de 1985 . 

ROZA MAINARD GOULART 
De l egada do MEC no Amapá 

Po rt . n9 11 43/84 

FEDERAÇÃO A}lAPAENSE DE ESPORTES AQUÁTICOS - FAEA 
CGC/MF - 05990155/000 1- 36 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente da Federação Amapaense de Esporte Aquát i 
cos , no uso das atribui çÕes que lhe são conferida s pe l o es
t a tuto da entidade, convoca todos os pres identes de c l ubes 
f iliados , em pleno gozo de seus di r eitos, para a reuni ão de 
Assembléia Geral Extraordinária , a realizar- se no proxímo 
di a 22 do corrent e , às 20 :00 horas em primeira convocacão , 
com a maioria dos f iliados e às 2 1:00 horas , com qua l quer 
numero de filiados presentes , a ter lugar na sede da entida 
de , na piscina olímpica "Capitão Eucliddes Rodrigues" , pa ra 
tratar da seguinte Ordem do Dia: 

I - Leitura e aorovação do novo estatuto da entidade. 

Nacapá , 07 de marco de 1985 . 
Clubes eonvocados : Guarany Atlético Clube 

E. Clube Nacapá 
Ypi ranga Clube 

~~RIO PEREIRA DA SILVA 
Presidente 

PROCLA}lA DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil do Distrito de Serra do Na
vio, Comarca de ~lacapã, Território Federal do Amapá : Fa z sa 
ber que pretendem se casar : SAMUEL CARDOSO e EUSA ~lARIA DE 
OLIVEIRA SILVA. 

El e é filho de ~lARIA CONCEIÇÃO CARDOSO .' 
El a é filha de EXPEDITO PEREIRA DA SILVA e TEREZA ~l4RIA 

DE OLIVEIRA SILVA. 

Quem souber de a l gum impedimento que os iniba de casar 
um com outro acuse-o na forma da Lei. 

Serra do Navio,AP, 15 de ~la rço de 1985 . 

GERALD INO LOPES PEREI RA DE SOUZA 
Oficial - Substitut o 


	

