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:IINISTÉIUO 00 1:-lTERlOR 

Te rr itório Federal do Amapâ 

DECRETO (P) N9 0361 de 20 de março de 1985. 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiç~es que lhe são conferidas pelo artigo 18, item II, 
do Decreto- Lei n9 q1 1, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 

· vista o que consta do Processo n9 28840 . 000392/85-SEEC , 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176 , 
item II, e 178 , í.tem I , alinea "a", da Lei n9 1. 711, de l8 
de outubro de 1 95~ , com a redação dada pela Lei n9 6 . 481,de 
05 de dezembro de 1977, a IZILDA SOUZA DE CA~!POS, ~1atricula 
n9 1.962 . 305, no cargo de Professor de Ensino .de 19 e ~9 
Graus, Código N- 601 , Classe "D", Refe rência Z, elo Quadro 
Permanente el_o GoveJ;:no deste Teq i.tÇirjo,_ .devenslo _perceber pro 
ventos cor respondentes da Classe "E", Referênc ia 2, de con.:
formhdads,·com o-,ai:"~t ~-go 184·,' · Ítenr·l; da ·citeth""I:ei. n9. ·.(711 (' 
~~. em face do que disp~e a Lei n9 6 . 70 1, de 24 de ou tubro 
·'de· 1979, ·obscrvirdo <l" § ' 2<? do <tt·cigo·'-10 2, da ConStituição l'e 
~eral. ·· ·· · 

~: : Palácio do Setentrião, em :-!ac.1pá, 20 de ·-marçé!J de 1981~ -
979. da ~epúb_lica .<:.. •. 429 .da Cr iação. do. ,Ter.r:itÕÚ0··Fede.ral. do 

!t\mapá . ·• 

ANNl BAL BARCELLOS 
Governador 

~1INIST~Rl0 DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (I') N9 0362 de ~O - de março de 198 5 

O Governador do Território Federa l do Amap;i,
1 

usando das 
atribuiç~es que lhe são conferi das pelo artigo 18, item Ir, 
elo Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vi sta o que consta do Processo n<? 28840 .000447/85-SEEC, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria , de acordo com os artigos 176 , 

Secr etário de Educação e Cultura 
Prof. FRANCISCO DE ASSIS GURGEL MEDEIROS 

Secretário de Agricultura 
·Dr. LUIZ IRAÇO GUI~RÃES COLARES 

Secretá ~io de· Segurança PÚblica 
Dr . AIRTON JOSf:. DE ARAÚJO AGUIAR 

Secretário de Saúde 
Dr . JOÃO BOSCO PAPALt:.O PAES 

ítem ll e 178 , ítem I, al ínea "a", da Lei n9 1. 71 1, de 28 
de outubro de 1952, com a r edação dada pela Lei n9 6.48 1 ,de 
OS de dezembro de 1977, a QUITeRiA TAVARES DE ALHEIDA, ma
trÍcula n9 ~ . 25 9 . 965, no cargo de Professor de Ensino de 19 
e 29 Graus, Código H-60 1, Classe "C" , Referência 2, do Qua:
dro Permanente do Governo deste Território, devendo perce -
ber proventos correspondentes da Classe "O", Re ferência ~ . 
de conformidade com o artigo 184 , ítem I , da citada Lei n<? 
1. 711/52 , em face do que disp~e a Lei n9 6 . 70 1, de 24 de ou 
tubro de 1979, observado o § 29 do artigo 102, da Constitui 
ção Federa 1 . 

Palácio do Setentrião , em Hacapá, 20 de março ele 1985 , 
979 da RepÚblica e 42<? da Cr i ação d9 Ter ritório Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

.;, \ -~· : .... , ....... . " ; •.. :-.: . ··~ ·: 

~: ' ;· NIN~STe~I()_D~., INTERJOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETQ (P) N9 0363 .de 20 de março de 1985 

O •Governad6r' do··'ferr i tório Fede ta 1~ do Amapá , ' l!sai'tdo das 
atribuiç~es que lhe são confer idas pelo artigo 18, ítem I I , 
do Decreto-Lei n9 41 I , de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Pr ocesso n9 28840.000394/85-SEEC. 

RESOLVE: 

. Conceder aposentadoria, de acordo com 0S arti gos 16j, 
ítem l ll e 165, ítem XX, da Const itui ção Federal do Brasil , 
éom a redação dada pela Emenda Constitucional n9 18, de 30 . 
06.81, a RAI~IUNDA ALTAfDES DE SOUSA CORDEIRO, matrícula n9 
~ . 079 . 854 , no cargo de Professor de Ensino de 19 e 29 Graus 
Código õ!-601 , Classe "C", Referência 2 , do Quadro Permanen
te do Governo deste Terr itório , devendo perceber proventos 
correspondentes da Classe "D", Re ferência 2, de conformi da
de com o artigo 184, item I , da Le i n9 1.7 11, de 28 de outu 
bro ·de 1952 , em face do que disp~e a Lei n9 6.701, de 24 de 
outubro de 1979 , observado o § 29 do artigo 102 , da Consti
tuição Federa 1. 
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Palácio do Setentrião, em Macapá, 20 de marco de 1985, 
979 da RepÚblica e 429 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 123/85 - Pl1M. 

O Pr efeito Municipal d~ Macapá, usando das aDribuicões 
que lhe são conferidas pelo Ítem VIII, do art . 34 da Lei 
6.448, de 11 de outubro de 1977, 

DECRETA: 

Art. 19 - EXONERAR, a pedido , VICTORIO PAC~FICO DE CAN
TUÁRIA, d·o cargo de Chefe da Divisão de Dívida Ativa, do D~ 
partamento de Arrecadação e Tributação - SEMFI, correspon -
dente ao Código DAS . 101. 1, a partir de 11 de março de 1985. 

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

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

PALÁCIO 31 DE MARÇO, 13 de março de 1985. 

MURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAPÁ 

PUBLI CADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , 
aos 13 dias do mês de março de 1985. 

EDITH RAIMUNDA RIBEIRO DE SÁ 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

GABI NETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 125/85 - PMM. 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atripuições 
que lhe são conferidas por lei, e, considerando os termosdo 
ofício n9 010/85-DMTU, de 13 de março de 1985. 

D~CRETf\: 

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

LINHAS:-

a) CENTRO/NOVA ESPERANÇA/CENTRO •. •. : Cr$-530 (quinhentos e 
tr inta cruzeiros); 

b) CENTRO/BURI TIZAL/CENTRO ...•••... : Cr$-530 (quinhentos e 
t rinta cruzeiros); 

c) CENTRO/ PACOVAL/CENTRO . •.• .. .- . . _ .. : Cr$-530 (quinhentos e 
~rinta cruzeiros); 

Art . 29 - REAJUSTAR os preços das passagens de coleti -
vos (Ônibus) das linhas i nterurbanas nos seguintes trechos: 

LINHAS :-

a) MACAPÁ/ SANTANA/MACAPÁ .. ... . .• . .• : Cr$- 850 (oitocentos e 
cincoenta cruzeiros ) ; 

b) MACAPÁ/FAZENDINHA/SANTANA/FAZEN-
DINHA/ MACAPÁ •. . . . • ... •........•. : Cr$- 850 (oitocentos e 

cincoenta cruzeiros ) . 

LINHAS: -

a ) MACAPÁ/PORTO GRANDE E VICE-VERSA,=112Km X 128 , 29= Cr $ .• -
14.370 (quator ze mil e 
trezentos e se tenta cru 
zeiros) ; 

b) MACAPÁ/ FERREIRA GOMES E VICE-VER 
SA .. .................. .. ....... -:-, =14 7Km X 128,29 = Cr$ -

18. 260 (Dezoito mil . e 
duzentos e sessentacru 
zeiros); 

c) I·!ACAPÁ/PAREDÃO E VICE- VERSA . .... ,=144Km X 1!.8,29 = Cr$ -
18. 470 (Dezoito mil e 
quatrocent os e setenta 
cruzeiros); 

d) PORTO GRANDE/FERREIRA GOMES E VI 
CE-VERSA ...... .... ... ... . . ..... -:-,=35Km X 128,29=Cr$4.490 

· · (quatro mil e qua trocen 
to e noventa cruzeiro~ 

e) PORTO GRANDE/PAREDÃO E VICE- VER-
SA .... . •• ....... . .. .•.•... ... .• • , =44Km X 128 , 29=Cr$5.640 

(cinco mil e seiscen -
t os e quarenta cr uzei
ros); 

f) - FERREIRA GOMES /PAREDÃO E VICE-
VERSA .. ............ ..... .. .. . . ,=25Km X 128 , 29aCr$3. 200 

(Três mil e duzentos 
cr uzeiros); 

g) MACAPÁ/COTIAS DO ARAGUARI E VICE 
VERSA ......•...•. •.• .. • • . • •. . .. -:-,=146Km X 128,29 = Cr$ -

18.730 (dezoito mil e S!:_ 
tecentos e trinta cru -
zeiros) . 

Art. 39 - Este Decr eto entrará em vigor a partir do dia 
16 de março de 1985. revogadas as disposiçÕes em contrário . 

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

PALÁCIO 31 DE MARÇO, 14 de março de 1985. 

~ruRILO AGOSTINHO PINHEIRO 
PREFEITO ~ruNICIPAL DE ~!ACAPÁ 

..-----------DIAAIO OFICIAL~----..... ~-----... lfl/ll(lll.---------- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL----------~ 
Território Federal do Amapé 

DIRETOR 
PEDRO AURlll$) PENHA TAVARES 

ORIGINAIS 
* Os textos enviados à publicação de.verão ser 

da t i l ografados e acompanhados ue oficio ou 
memorando. 

O Diário Oficial do T.F. do Amapá poderá 
ser encontrado para l eitura nas Representa
çÕes do Governo do Amapá em Brasília/DF, 
Rio de Janeiro /RJ e Be l ém/Es t ado do Pará. 

ATENDIMENTO 
Das 07:30 às 12:00 horas. 

Horário: 
Das 14:00 às 17:30 horas. 

PREÇOS • PUBLICAÇ0ES 
* Publicações - centímetros de 

coluna .... · ........ .. ... .. .. . Cr$ 6 . 720,00 

PREÇOS • ASSINATURAS 

1t Macapá .•... ...... . .. .••.. . •• 
*Outras Cidades . . . . ••..... .•• 
* As assinaturas são semes -

t rais e vencíveis em 30 de 
j unho a 31 de dezembr o. 

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

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

600,00 N~mero atrasado..... . . . ....... Cr$ 

RECLAMAÇOES 
* Deverão ser dirigidas por escrito ao Dir e

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

DePARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL á Rua Cândido Mendes \!1 Macapà Território Federal do Amapé ~ Telelones 222·0444 * Ramais 176 • 177 • 178 
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BRU~!ASA HADEIRAS S/ A 

c.c.c. os .964 . 895/0001 - o6 

ASSENBLÉIA GERAL ORDINÁRI A 

ASSEHBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

CONVOCAÇ.3.0 

Convocamos os Senhores Ac ionistas a se reunirem no dia 
04 de abril de 1985 , ~s 16 :00 horas, na sede social , na Rua 
Senador Fi lin to Muller nY 834 , nes t a cidade , para : 

l - Em Assembléia Geral Ord i n:í ria , deliberarem sobre a 
seguinLc Ordem do Dia: 

brc : 

a) Exame, discussiio c votação do Relatório da Admi 
nistração e das DemonstraçÕes Financeiras refe-: 
rentes ao cxcrcicio social encerrado em 31 de 
dezembro de 1984; 

b) El eição dos membros da Diretoria e fixação de 
sua remuneraçao ; 

c) Aprovação da co rreção da expressão monetar1a do 
Capital Social c sua Capitalização ; 

II- Em Assemb l éia Geral Extraordinária, de liberarem so 

a) Aumento de Cr $: 17.999 . 997.000 do Capital Social, 
mediante subscr ição , com a consequente a l te ra -
ção do caput do artigo 59 do Estatuto Social; 

b) Assuntos Gera i s . 

Macapá, 25 de Narço de 1. 985 . 

GEORGE ARTHUR BROOKING 
Diretor Superintendente 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

DIVISÃO DE APOIO ADMINIST~\TIVO 

EXTRATO DE INSTRUHENTO CONT~\TUAL 
(ARTIGO 54 DO DECRETO N9 73. 11,0/73) 

INSTRU~ffiNTO: - Contra to de Empreitada Gl obal n9 027/85-
SOSP . Processo nY !8800 .000368/85 - SOSP . 

PARTES : - Governo do Terri t ório Federal do Amapá e a f ir 
m4 A)~PÁ CONSTRUÇ0ES LTDA . 

OBJETO: - Para execução dos serviços de Reconstrução das 
Pontes sobre os I garape Sete Volta , Igarap~ Estrela e Igara 
p~ ~lo longo , todas compreendidas no trecho Ca lçoene /Oiapoque . 

VALOR: - Pela execução dos servi ços o CONTRATANTE paga
r á ã CONTRATADA a impor tância de Cr $- 301 .000.000 (Trezentos 
e Hum MilhÕes de Cruzeiros ) . 

P~ZO : - O prazo concedido para conclusão total dos Ser 
viços é de 90 (noventa) dias consecutivos , contados a par -
tir da primeira ordem de serviços dada pelo CONTRATANTE . 

DOTAÇÃO: - Fica empenhado inic i almente a importância de 
Cr$-60 . 200 . 000 ã conta dos recursos or i undos do FPEDFT -Pro 
jeto/Atividade : 168853 11 . 357 - Desenvolvi mento da Infra-Es-=:
trutura Básica Sub - Proje t o : Rec uperação do Sistema Rodoviá
rio Territorial Elemento de Despesa : 4 11 0.00 - Obras e Insta 
laçÕes , conforme Nota de Empenho n9 281 1/85 emitida em 1 4~ 
03 .85 . 

FUNDM!ENTO DO CONTRATO: - Este Contrato decorre da auto 
rização do Exm9 . Sr. Governador'do Território FederaldoAma 
~a , no Processo n9 28800.000368/85, relativo ao Edital de 
Tomada de Pr eços n9 14/85- CLOS; combinado com o Ítem XVII do 
Artigo 18 do Decreto-Lei n9 411 de 08 de janeiro de 1969 . 

~lacapá, 15 de março de 1985. 

RAI:-!UNDO BRITO DO AHARAL 
Chefe da DA~/SOSP 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO Al'~PÁ - CEA 

C. G. C. (M.F.) 05 .965 . 546/000 1- 09 . 

AVI SO AOS ACIONISTAS 

Comunicamos aos Senhores Acionistas da Companhia de Ele 
tr'icidade do Amapá - CEA , que se encontr am à di spos i ção dos 
mesmos em nossa Sede , s ituada na Avenida Padre JÚlio Mar i a 
Lombaerd , n9 1.900 , nesta cidade de Macapá- Território Fe
deral do Amapá , os documentos a çue se r efe re o artigo 133 
da Lei n9 6 .404, de 15 de dezembro de 1976 . 

A DIRETORIA 

PROCURADORIA GERAL 

CONTRATO N9 026/85 - PROG 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SJ::RVIÇOS QUE ENTRE SI CELE -
BRAH O GOVERNO DO TER!}.ITÚRIO FEDERAL DO AI-~PÁ E A El'fPRESA 
BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - E~ffiRAPA , COM A INTER
VENieNCIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA OS FI NS NELE 
DECLARADOS . 

O Governo do Território Fede ral do Amapá , com sede ad
ministrativa na cidade de ~lacapá, à Avenida FAB s/n9 , neste 
ato representado pelo seu Governador , Senhor ANNIBAL BARCEL 
LOS , doravante denominado simplesmente GOVERNO e a Empresa 
Brasi l ei ra de Pesquisa Agropecuária - El'lBRAPA, Empresa PÚ -
blica Federal , criada por força d.a Lei n9 5 .851 de07 .12. 72 , 
vinculada ao Ministirio da Agricultura , com sede em Brasí -
lia , Distrito Federal , no Edifícto Super Center Venânc i o 
2000 , SCS , do ravante denominada si mp l esmente EHBRAPA, repre 
sentada nes t e ato por MAUR!CIO CANTALICE ~ffiDEIROS , Chefe do 
Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos , se 
diado na Rua Jardim Botânico 1024, Rio de Janeiro, com a in 
terveniência da Secretaria de Agr i cul tura do Território Fe-: 
deral do Amapá , r epresentada pelo seu t i t ular, Engenheiro A 
grõnomo LUIZ IRAÇÚ GU I~~S COLARES , doravan te denomi na da 
simplesmente SEAG , r esolvem assinar o present e Contrato , na 
me l hor fo rma de dire i to , que se regerá de acordo com as Cláu 
sulas e condiçÕes seguintes : 

CLÁUSULA PRHffiiRA - DO FUND,U.!ENTO LEGAL: O presente Con 
trato é fi rmado com fulcro no item XVII do art. 18 do Decre 
to- lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 , combinado com o 
art . 126 , § 29 , le tra "f" do Deceto-lei n9 200 , de 25 de 
fever e iro de 1967. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO : O objet i vo do presente 
Contrato consis te no levantamento de reconhec imento de so .
l os, estudo de aptidão das terras e indicação ~as áreas ap
tas às ativ i dades agro- silvo-pastoris da regi ão local izada 
ent re as coordenadas geográf i cas : ·1°33 ' e 0°19' de lat itude 
Norte ; 52°53 ' e 50°38 ' de l ongi t ude WGr; 00°05 ' e 00°55 ' de 
longitude Sul e , 51°20 ' de l ongi : ude WGr, totalizando apro
ximadamen t e 19 . 300 Km 2 • 

CLÁUSULA TERCEIRA - EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVI -
ÇOS: A ENBRAPA, atr avés do Serviço Nacional de Levant amento 
e Conservação de Solos (SNLCS), dc Cent ro de Pesquisa Agro
pecuária do TrÓpico Úmido (CPATU) e da Unidade de Execução 
de Pesquisa do Âmbito Territorial (UEPAT) de Hacapá , se obr i 
ga a executar os servi ços contratados de acordo o que esta= 
belece a Cl áusula Segunda do Objeto do presente Contrato. 

SUII- CLÁUSULA PRH!EIRA: O SNLCS, como signatário , sera 
responsável pe l as parcelas das obr i gaçÕes cominadas às ou -
tras Unidades. 

SUB- CLÁUSULA SEGU~~A: Na execução desses serviços se -
rão ut ilizados os dados constantes do Bo l etim de Pesquisan9 
3, editado pelo SNLCS/ENBRAPA e os dados existentes do Pro-
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jeto de Mapeamento Integrado Rio Preto-Cajarí , executado p~ 
l o Pr ojeto RADAHBRASIL . 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇ0ES : 

I - DO GOVERNO: 

a) Repassar ã EHBRAPA os recursos no valo r de Cr$ .... 
57.000.000 (Cinquenta e Sete MilhÕes de Cruzeiros) , para a 
execução do objetivo expresso na Cláusula Segunda deste ins 
trumento; 

b) O GOVERNO se obriga a fornecer transporte terrestre 
e fluvial aos empregados da EHBRAPA durante a execução dos 
serviços ora contratados, correndo às suas expensas as des
pesas de seu pessoal , i nclusive gastos de diária~ e esta 
dias . 

li - DA EMBRAPA : 

a) A EMBRAPA entregará ao ~érmino dos serviços, um Re
latório Técnico em OS (cinco) vias , cada unidade contendo03 
(três) mapas, sendo um (01) de so l os, um (01) de aptidão a~ 
gr í co la das terras e um (01) mapa indicativo de áreas apro
priadas a projetos agro- si lvo-pastoris; 

b) A EMBRAPA será responsáve l perante o GOVERNO pela 
qualidade técnica dos trabalhos , estudos e documentos forne 
ciclos ao GOVERNO; 

c) Após a en trega dos trabalhos ao GOVERNO , a EMBRAPA 
se compromete a ministra r um curso para capaci t ação técnica 
do pessoal do GOVERNO, indicado pela SEAG , objet ivando a di 
fusão da pesquisa e sua utilização prática no meio rural,p~ 
ra'tanto o GOVERNO através da SEAG, se compromete a forne -
cer l ocal e condições materiais para sua execução ; 

d) A EMBRAPA será responsável pe l as despesas de combus 
tível necessário para o transporte terrestre e f l uvial do 
pessoal envolvido na execução dos serviços cont ra t ados. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO : A despesa decorrente da 
assinatura deste Contrato, no valor de Cr$ 57 . 000 . 000 (Cin
quenta e Sete Miihões de Cruzeiros), correrá ã conta do Fun 
do de Participação dos Estados , Distrito Federa l e Territó~ 
rios, Programa 041 5088 1. 648, Elemento de Despesa 4.1 .3.0.07, 
Pro jeto Zoneamento Agrícola do Amapá, consoante Nota de Em
penho n9 535 , emit ida em 23 de janeiro de 1985. 

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS : Pelos servi 
ços ora contratados , o GOVERNO pagara a EMBRAPA a quantia de 
Cr$ : 57 . 000.000 (Cinquenta e Sete Mi lhÕes de Cruzeiros) , em 
uma Úni ca parcela , após assinatu ra do presente Contrato e 
sua pub licação no Diário o:icial deste Territó rio . 

CLÁUSULA SJOTHIA - DOS PRAZOS E VIGt:NCIA : O prazo para 
execução e entrega dos serviços ora contratados é de 06 
(se i s) meses a contar da data em que fot· expedida a Ordem de 
Serviço, assinada por rep resentante do GOVERNO e aceita pe
l a EMBRAPA , mediante ass i natura do seu representante legal, 
discriminando os se rv iços a execu tar, os prazos e valores 
prev is tos. 

CLÁUSULA OITAVA - DA ~ODIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO E RESCI
SÃO : Mediante assentimento das partes contratantes, este ins 
trumento poderá sofrer mod ificações em todo ou em parte, ou 
ser prorrogado at ravés de Termo Aditivo, podendo ainda se r 
rescindido de pl eno direito, por inadimplemento de quais 
quer de suas Cl áusulas e condições independentemente de qual 
quer aviso, notificação ou interpelação judicia l. -

CLÁUSULA NONA - DO FORO: As partes elegem o Foro da Co 
marca de Hacapá , Capita l do Território Federa l do Amapá,com 
exclusão de qualquer outro, por mais privi l egiado que seja, 
para conhecer e dirimi r quai squer dúvidas porventura surgi
das na vigência deste Contrato. 

E, por assim estarem justos e acordados, asstnam as 
par t es o presente Contrato em O~ (c inco) vias de igual teor 
e fo rma, para um só efeito, em presença de duas (02) teste
munhas abaixo, para que produza os efeitos legais . 

Macapá (Ap), 12 de fever eiro de 1985 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
GOVERNO 

· ~IAUR!CIO CANTALICE DE HEDEIROS 
::HBRAPA 

LU IZ IRAÇÜ GUH!ARÃES COLARES 
SEAG 

TESTEMUNHAS: Ilegtveis 

PROCURADORIA GERAL 

CONV~NIO N9 039/85-PROG. 

CONV!>NIO QUE ENTRE SI CELEBIW! O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO A!>IAPÁ E A PREFEITURA ~!U'liCIPAL DE OIAPOQUE , PARA 
OS FINS NELE DECLARADOS . 

O Governo do Território Federal do Amapá , doravante de 
nominado s i mp lesmen t e GOVERNO , neste ato representado por 
seu Governador , Senho r ANNIBAL BARCELLOS e a Prefeitura ~!u
nicipal de Oiapoque i nscrito no CGC/HF ., sob o n9 OS. 990 .445/ 
000 1-·so, dor avante denominada simplesmente PREFEITURA, nes
t e ato representada por seu Prefeito, Senhor JOSS ONOTONIO 
DE AL~EIDA , firmam o presente Convênio , mediante as cláusu
las e condições seguintes : 

CLÁUSULA PRIHEIRA - DO FUNDA!>!ENTO LEGAL: O presente Con 
vênio foi e laborado com respald o no que dispõe o item XVII 
do artigo 18, do Decreto-lei n9 411, de 08 de jane i ro de 
1969 c letra "f" § 29 do art. 12!i do Decre to- lei n9 200 , de 
25 de fevereiro de 1967. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: O objet i vo do presente 
Convênio é o repasse de recursos para atender despesas com 
a contratação de pessoal e a contração de bolsistas que i r ão 
desenvolver atividades no município de Oiapoque, no período 
de fevere iro a dezembro de 1985, conforme Plano de Aplica -
ção anexo, que fica fazendo parte i ntegrante deste instru -
mento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES : 

I - DO GOVERNO: 

a) Repassar à PREFEITURA recursos no va l or de Cr$ .... 
30.927. 198 (Trinta ~ilhÕes , Novecentos e Vinte e Sete Mil , 
Cento e Noventa e Oito Cruzeiros), para atendimento do obj~ 
tivo da Cláusul a Segunda deste Convênio; 

b) Fiscalizar e acompanhar , através 
Promoção Social , a execução dos serviços 
nio, bimestralmente. 

I I - DA PREFEITURA: 

da Secretaria de 
objeto deste Convê 

a ) Realizar as atividades prev istas neste Convênio ; 

b) Fornecer e facilitar os elementos necessários para 
que o GOVE&~O, através da Secretaria de Promoção Social~po~ 
sa acompanhar a execução dos serviços objeto deste Conve 
1110 . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO : Os recursos para fazerem 
fr ente ãs despesas do presente Convênio, no valor de Cr$ ... 
30.927. 198 (Trin t a MilhÕes , Novecentos e Vinte e Sete Mil , 
Cen t o e Noventa e Oito Cruzeiros) , correrão a conta do Fun
do de Participação dos Estados, Distrito Federal e Territó
r ios, Programa 15814866.067 , assim discriminados : 

a) Cr$- 21.995. 492 (Vinte e Eum MilhÕes, Novecentos e 
Noventa e Cinco Mil , Quatrocentos e Noventa e Dois Cruzei -
ros), Categoria Econômica 4. 1. 3. 0.01 , conforme Nota de Emp~ 
nho n9 1916, emitida em 19 de março de 1985 ; 

b) Cr$- 1. 275.958 (Hum Milhão, Duzentos e Setenta e Ci n 
co Mil, Novecentos e Cinquenta e Oito Cruzeiros), Categor i a 
Econômica 3.1 .3. 1 . 00 , conforme Nota de Empenho n9 1906, emi 
tida em 19 de março de 1985 ; 

c) 1. 275 . 958 (Hum Milhão , Duzentos e Setenta e Cinco 
Mil, Novecentos e Cinquenta e Oito Cruzeiros), Categor i a Ec~ 
nÕmica 3 .1 .3. 1 .00, conforme Nota ée Empenho n9 1905 , emiti
da em 19 de março de 1985 ; 

d) Cr$- 6. 379.790 (Seis MilhÕes , Trezentos e Setenta 
e Nove Mil, Setecentos e Noventa Cruz eiros), Categoria Eco
nômica 3 .1 . 3. 1 . 00, conforme Nota de Empenho n9 1904, emiti
da em 19 de março de 1985 . 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS: Os recur
sos destinados ã execução do presente Convênio se rão libera 
dos em duas (02) par ce l as , sendo a primei ra no v a lo r de Cr$~ 
8.043.661 (Oito MilhÕes, Quarenta c Três Mil, Setecentos e 
Sessenta e Hum Cruzeiros) repassada após a assinatura deste 
instrumento , a segunda no valor de Cr$- 22 .883 . 537 (Vinte e 
llois MilhÕes , Oitocentos e Oi t enta e Três Mil, Quinhentos 
.e Trinta e Sete Cruzeiros) a ser repassada em junho de 
1985, mediante solicitação ã Secretaria de Finanças- SEFI N. 
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CLÁUSULA SEXTA - DO DEPOSITO E MOVIMENTAÇÃO DOS RECUR
SOS: Os recursos que por fo rça deste instrumento a PREFEITU 
RA receber, enquanto não forem aplicados aos fins a que se 
destinam, serão deposi tados em conta bancária especial a ser 
movimentada pela PREFEITURA, obrigando-se esta a enviar ao 
GOVERNO, extrato de conta e fazer constar nos diversos doeu 
mentes de suas prestações de contas o nome do sacado, os nu 
meros, valor es e datas das emissões dos cheques e a quem fÕ 
rem pagas as importâncias. 

CLÁUSULA S~TI~~ - DA PRESTAÇÃQ DE CONTAS: A PREFEITURA 
prestará contas ao GOVERNO através da SEPS à SEFIN - Secre
taria de Finanças, trinta (30) dias após o término dest e Con 
\lenlo. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL: Será di re
tamente vinculado e subordinado a PREFEITU~. o pessoal que 
a qualquer título for uti l izado na execução dos serviços de 
que trata este Convênio, não tendo com o GOVERNO relação j~ 
rídica de qualquer natureza. 

CLÁUSULA NONA- DA MODIFICAÇÃO E RESCISÃO: Mediantecon 
cordância das partes convenentes , este Convênio poderá ser 
modificado através de Termo Adi tivo oú , rescindido por ina -
dimplemento de qual quer de suas cláusulas e condições , inde 
pendente de ação , noti ficação ou interpelação judicial. -

CLÁUSULA D~CIMA - DA VIG~NCIA: O presente Convênio te
rá vigência de 19 de fevereiro até o dia 31 de dezembro de 
1985. 

CLÁUSULA D~CI~~ PRIMEIRA - DO FORO: Fica elei to o Foro 
da Comarca de Macapá, para dirimir dúvidas porventura susci 
tadas na execução deste Convênio . 

E, por es tarem assim de acordo , as partes assinamo pr~ 
sente Convênio em cinco (OS) vias de igual t eor e forma pa
ra o mesmo f im, na presença de duas (02 ) t estemunhas abaixo 
assinadas. 

Macapá(AP), 07 de março de 1985. 

ANNIBAL BARCELLOS 
GOVERNO 

JOS~ ONOTONlO DE ALMEIDA 
PREFEITURA 

TESTEMUNHAS: Il egíveis 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITO~IO FEDERAL DO AMAPÁ 

1 ~ CIRCUNSCRIÇÃO - MACAPÁ 

EDITAL DE INTU~ÇÃO E LEI LÃO 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~~1. JUIZ DE DIREITO DA VARA 
C!VEL DA PRIMEIRA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRI A DE MACAPÁ, CAPI
TAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ, NA FO~ DA LEI, ETC ... 

Faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou 
de l e conhecimento tiverem que o Por te iro dos Auditórios, de 
vidamente autorizado por es t e Juízo, promoverá em hasta pÚ:
blica , a venda do (s) bem ( s ) aba ixo di scrimi nado, penhora
do (s) nos au tos da ação de EXECUÇÃO n9 14.966, r equerida 
por BANCO DO BRASIL S/ A., con t ra mGUEL DA SILVA CORRf:A no 
átrio do Forum - Av . Amazonas , n9 26, no dia 12 de abri i de 
1985, ãs 15:00 horas ,em primeiro(a) LEILÃO, por preço i gual ou 
ac ima da avaliação, não havendo licitant e , se rá realizado(a ) 
o (a) segundo (a) LEI LÃO, no dia 22- 04-8 5 de 1985 , à s 15:00 
ho ras , pe l o ma i or l ance oferec i do , tendo o (s ) bem (s ) a s 
seguint es car ac ter ísticas: 0 1 (um) ~lo tor ma rca M\.n-1 - t i po 
D. 225 .6, com 103 HP, n9 0225 .06 .06779, a Di esel , f abricado 
pe l a MW!>I - mo torem I<ERKE HANNHE IN - AG, equipado com todos 
seus equipamentos e peças c componente s . Avaliado em Cr$ ... 
8 .000.000 (Oito MilhÕes de Cruzeiro s). 

Fica o execut ado .i nt i mado das da t as designadas , atra 
ves do pr esente Edi tal , caso nãq sej a i ntimado pessoalmen -
t e . 

E, quem o (s ) mesmo (s ) qui ser arremat ar, dever i compa 
r ecer no dia , hora e l ocal determinados , cien te de que a ven 
da ser á f e it a ã vi s t a , em dinhe iro em espéci e ou at ravés de 
cheque vi sado , ou, a i nda m~dian te caução idônea . 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e princi -
palmente dos interessados, passou-se o presente Edital em 
mais três (03) vias de igual teor, sendo que será afixadono 
lugar de costume e publicado na forma da Lei . O que cumpra 
na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de Macàpá, aos 
08 (oito) dias do mês de março do ano de mil novecentos e 
oitenta e cinco. Eu, Oniria Nery Pereira- Auxiliar Judiciá 
rio, datilografei. Eu, Lucivaldo dos Santos Ferreira, Dire:
tor de Secretaria da Vara Cível, subscrevi . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direito 

JUSTIÇA DOS TERRITORIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

1~ CIRCUNSCRIÇÃO - MACAPÁ 

EDITAL DE INTIMAÇÃO E LEILÃO 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, MM. Juiz de Direito da Vara 
Cível dá Primeira Circunscrição Judiciâria de Macapâ Capi -
tal do Território Federal do Amapâ, na forma da Lei, etc •.. 

Faz saber a todos quantos o presente EDITAL virem ou de 
le conhecimento tiverem que o Porteiro dos Auditórios, devi 
damente autorizado por este Juízo, promoverá em hasta pÚblT 
ca , a venda do (s} bem (s) abaixo discrimi~ado , penhorado(;} 
nos autos da ação de EXECUÇÃO n9 15.306, requerida por VIA
ÇÃO A~REA SÃO PAULO S/A- VASP., contra ADRIANO QUEIROZ SAN 
TOS FILHO, no átrio do Forum - A~. Amazonas, n9 26, no diã 
28 de março de 1985 , às 15:00 horas, em primeiro (a) Leilão 
por preço i gual ou acima da avaliação, não havendo licitan
t e, será r eal izado (a) o (a) segundo (a) Le ilão, no dia 16 
de abri l de 1985, às 15:00 horas, pel o maior lance ofereci
do, tendo o (s) bem (s) as seguintes características: " Um 
Transceptor SSB, transistorizado, BEM 100. marca PIEZO, com 
um amplificador,·avaliado em Cr$ 2.000.000 (dois milhÕes de 
cruzeiros). 

Fi ca o executado intimado das datas designadas, através 
do presente Edital, caso não seja intimado pessoalmente. 

E, quem o _(s ) mesmo (s) quiser arrematar, deverá compa
r ecer no dia, hora e local determinados, ciente de que a ven 
da será feita à vista, em dinheirQ em espécie ou através de 
cheque visado, ou, ainda mediante caução idônea. 

E, para que chegue ao conhecimento de t odos e principal 
mente dos interessados, passou-se o presente EDITAL em mais 
três (03) vias de igual teor, sendo .que será afixado no lu
gar de costume e publicado na forma da Lei. O que cumpra na 
forma da Lei. Dado e passado nes ta cidade de Macapá, aos 
seis dias do mês de março do ano de mil novecentos e oiten
ta e cinco . Eu, Ra imundo Borralho Alves, Atendente Judiciá
rio, datilografei. Eu, Lucivaldo dos Santos Ferreira, Dire
tor de Secretaria da Vara Cível, subscrevi. 

DORIVAL BARBOZA 
JUIZ DE DIREITO 

PODER' JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

Territór io Federal do Amapá 

Juiz de Di reito da Comarca de Macapá 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA FO~ ABAIXO: 

O DOUTOR DOGLAS EVANGELISTA RAMOS, MM. JUI Z DE DIREITO 
DA VARA CRIMINAL DA CO~CA DE MACAPÁ,TFA, NA FO~ DA LEI, 
ETC ... 

Faz saber a todos os que o presente Edital com prazo 
de 15 dias virem, ou dele tiver em conhecimento, que neste 
Juízo cor re seus trânsmites um proce sso em que é acusada :HA 
RI A DA PAZ NOBRE DOS SANTOS, brasil eira, solteira , amapaen:
se , f ilha de ~1anoel Benedi to dos Santos e de Maria de Lour
des Marques Nobre , como i ncurso no ar t Q 168 do Código Pe -
na l. 

E, como t enha o Ofic ial de Jus tiça des t e Juízo cer ti f i 
cado não o have r encont rado nes t a Comarca , não sendo poss í:
vel citá-lo pessoa lment e, c ita-o pel o presente a comparecer 
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ne ste Juízo, no edif í c i o do forurn desta Cornar aa, sito à Ave 
nida Amazonas , n9 26, esquina com a Rua Cel. Cor i olano Ju~ 
cá , nesta cidade , no dia 28-MAI0/85 , às 12:30 horas, a fim 
de se r interrogado, pr omover sua defesa e ser notificadodos 
ul t er iores termos do processo , a que deverá comparece r, sob 
pena de revelia. Para co~hecirnento de todos é pas s a~o o pre 
sente Edi tal, cuj a 2a . via ficará af i xada no l ugar de costu 
me . Dado e passado nesta c idade, aos seis di as do mês de Har 
ço de mi l novecent os e oi t enta e c i nco. Eu, Hanoe l Januá r io 
da Silva, Dire tor de Secretaria da Var a Cr iminal, subscr e -
vo . 

D0GLAS EVANGELISTA RAHOS 
Juiz. . ~e Direito 

J USTIÇA DOS TERRITÚRI OS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AHAPÁ 

1 ~ CIRCUNSCRIÇÃO - ~IACAPÁ 

EDITAL DE INTI~IAÇÃO E LEILÃO 

O DOUTOR DORI VAL BARBOZA, ~!. JUI Z DE DIREITO DA VAP~ 

C! VEL DA PRIMEIRA CI RCUNSCRIÇÃO J UDI CIÁRIA DF. ~IACAPÁ, CAPI 
TAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO Al-IA PÁ, NA FO~IA DA LEI, ETC ... 

Faz saber a todos quantos o presente Ed Ltal virem ou de 
l e conhecimento tive r em' que o Porteiro dos Audi t órios , devi 
darnen t e autori zado por es te Juízo, promoverá em has ta pÚbli 
ca', a venda do (s) bem (s) aba i xo discr iminado ,penhorado(s) 
nos autos da ação de EXECUÇÃO n<? 16. 174/84 , reque rida . por 
FIGUEIREDO GUEDES & CIA LTDA., contra HARIO ANTONIO DE-SÁ , 
no átrio do Forum - Av. Amazonas , n9 26, no di a 24 de. abril 
de 1985, às 15 :00 horas , em pr imeiro (a) Leilão , por pr eço 
i gual ou acima da ava l iação , não havendo l ~citante , será rea 
li z.ado (a) o (a ) segundo ·(a ) Leilão , no di a 10 de maio de 
1985 , às 15: 00 hora s , pel o ma ior l ance oferecido , t endo o 
(s) bem (s) as segu i ntes caracter íst i cas : "V inte dúz i as de 
tábua , tipo rnachi: ada , tendo cada urna t ábua , 18 palmos de com 
prirnent i avaliadas em Cr$ : 600 .000 (Seiscentos Hil. Cruze i ~ 
r os ) . 

Fi ca o executado in timado· das datas designadas , atra -
ves do pr es ente Edi t a l, ca so nao sej a i ntimado pessoa l rnen
te . 

E, quem o .(s) mesmo (s ) quiser arrema t ar, deve rá campa 
recer no dia, hora e l ocal determinados ,. ciente de que a ven 
da será f~ita à vi s t a , em dinhe iro em espéci e ou atr avés de 
cheque visado, ou , a i nda mediante caução idônea . 

E, para que chegue ao conhec iment o de todos e princ i 
palrnente ~os~interessados , pa~sou:se o presente Edital em 
mai s ·de tris (03) vias de igual teor, s endo qUe será afixa
do no lugar de c'os turne e publi cado na forma da Lei. O que 
cump ra na forma da Le i. Dado e pas sado nesta c idade de Haca 
pá , aos dezoi to di as do mês de março do ano de mil novecen~ 
tos e oitenta e c inco . Eu , Ra i rnunda Borra lho Alves , Atenden 
te Judiciário, datilografei . Eu, Luci va l do dos Santos ·Fer ~ 
reira, Diretor de Secr e tar i a da Vara Cíve l, subsc reví . 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Di re ito 

EDITAL DE INTHIAÇÃO E LEILÃO 

O DOUTOR DORI VAL BARBOZA, HH. JUI Z DE DI REITO DA VARA 
C! VEL DA PRUIEI RA CI RCUNSCRIÇÃO JUDICI ÁRI A DE ~IACAPÁ , CAPI 
TAL DO TERRITÓRIO· FEDERAL DO Al-11-..PÁ, NA FOR}!A DA LEI , ETC ... 

Faz saber a t odos quantos o pres ente Edita l virem ou de 
l e conhecimento tiverem que o Porteiro dos Auditórios, devi 
d81nente autorizado por este J uízo, promoverá em ha sta públi 
ca , a venda do (s) bem (s ) abaixo disc rirninado ,penhorado (s) 
nos au tos da ação de EXECUÇÃO n<? 14. 769/83 , reque r i da por 
I~IÃOS ZAGURY & CIA .LTDA., centrá llliC IO FLÁV IO DE OLIVEI RA 
HOTTA, no á t rio do Forurn- Av . Amazonas , n<? 26 , no di a 25 de 
abril de 1985 , à s 15 :00 horas , em pr i me i ro (a) LEILÃO, por 
preço igua l ou acima da ava l i ação, não havendo l i citante, se 
r ã real izado (a ) o (a ) segundo (é ) LEILÃO , no di a 10 de 
ma io de 1985 , à s 16 :00 horas , pe lo ma i or l ance oferecido , 
tendo o (s ) bem ( s ) as segui nt es carac terist~cas : Urna (0 1) 
Moto n1a r ca YMIAHA, mode lo RX 125 , co r azul , . chapa GA- 351 n<? 
2113-052503. O r eferido· fo i ava l ié:do em Cr $: 450.000,00 (Qua 
trocent os e Ci nquenta Hil Cruze iros ). -

Fica o executado i nt imado dês da tas des i gnadas , a t ra -
vês do presente Edi ta l , caso não s e j a i nt imado pessoalmente . 

I 

E, quem o (s) mesmo (s) quiser ar rematar, deve r á campa 
recer no dia , hora e l oca l de t e rminados , c i ent e de que a ven 
da será feita à vista , em dinheiro em espéc ie ou a travé s de 
cheque visado, ou, a i nda medi ante caução i dônea . 

E, para que chegue ao conhec imento de t odos c princi -
palmente dos i nt eressados , passou- se 6 presente Ed ita l em 
ma is três (03) vias de igua l t eor, sendo que será afixado no 
lugar de cos t ume e publ·icado na fo rrn~ da Lei. O :jUe cumpra 
na fo rma da Lei . Dado e pa ssado nes ta c i dade de Macapá, aos 
vinte e do i s dias do mês de março do ano de mil novecentos 
e oitenta e c inco . Eu, Graça Quei roz - Esc revente Auxiliar , 
datilografe i. Eu , Lucivaldo dos Santos Fe rreira , Di r e tor de 
Secretar i a da Vara Cível , subscrevi , 

DOlÜ VAL llARBOZA 
J uiz. de Di reito 

TERRITÓRIO FEDERAL DO Al-IAPÁ 

PREFEITURA ~lUN lC[PAL DE MACAPÁ 

EDiTAL N9 05/85 =DO= COH PRAZO DE TRI NTA DIAS 

REGULARI ZAÇÃO DE UIÚVEIS 

O Departarnenço ~e Ob r as da Pr e feitura HunicL pal de Hacapá, atravis do Serviço de Fiscal ização e Licenc iamen to 
de Ob ras, to rna PÚbl ico que as pessoas abaixo relac ionadas estão so lici t ando Alvará de Li cença para Regul arização 
dos seguint es imóve i s . 

N9 

01 
02 
03 
04 
os 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 

I N T E R E S S A D O 

Oc ir San tan a de Haga lhies 
Francisca T~vo ra de Lima Lacerda 
Maria Rairnunda do Carmo Cunha 
Ivo Mendes Reis 
Frederico Nunes Ferreira 
Joana Pinhe i ro Ricardino 
~laria do Carmo da Si l va de Oliveira 
Mau r ic i o Hartins FerreLra 
~la r ia Cél i a da Si lva 
J aime Ribe i ro Barcessat 
Jorge Alcindo Furtado Abdon 
Jandira Sarment c Gomes 
Manoe l de Jesus Es pí ndo l a da Silva 

E N D E R E Ç O 

Av ~1~P Ln z i :l 
Av Para íba 
Av Pará 
Av Dos Xavantes 
Rua: Sant a Ca tarina 
Av Mendonça Furtado 
Av Bahia 
Av NaçÕes Unidas 
Av Pernambuco 
Rua: Ti radentes 
Rua : Hamilton Si lva 
Av Des idéri.o Antonio Coelho 
Av : Rui Barbosa 

0.1 
08 
08 
09 
04 
04 
08 
os 
08 
02 
04 
07 
11 

38 
13 
20 
04 
55 
30 
43 
01 
27 
55 
15 
18 
44 

Convida as pessoas que se j ulgarem com d Lreito sobre os r eferido s imóveis , a apresent arem suas 
por esc r ito, dentro do prazo de 30 d i as, contados da data da pub l Lcação des te Edital. 

~acapj(AP), 20 de ~arço 4e 1985 . 

ARNALDO CARVALHO ~lUNTZ 

Sccre t j r io da SEHPLADUR 

LOTE 

10 
03 
07 
12 
35 
08 
15 
03 
14 
22 
17 
25 
12 

r ec lamações 


	

