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HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (E) N9 027 de 29 de outubro de 1985. 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiç5es que lhe são conferidas pelo item II do art . 18 , 
do Decreto-lei n9 411, de 08 de janeiro de 1960 , combinado 
com a l e tra "i" do art. 59 do Decreto-lei n9 3. 365 , de 21 de 
junho de 1941, etc. 

RESOLVE: 

Art . 19 - Decl arar de utilidade pública pa ra efeito de 
desapropriação parte de terra destacada da Gl eba Coriland , 
localizada no Hunicípio de Nacapá, a altura do Km ·33 da ro
dovia BR-156, pertencente à NEYDE ROLLA SOARES e outros . 

Art . 29 - O imóvel em referência, de acordo com o Hemo 
rial Descritivo tem os seguintes limites e confrontaç5es 
par tindo do ponto V-1 até o ponto V- 5 com distância de 200 
mts (Duzentos Hetros) , daí seguindo uma deflexa a direi ta de 
909 até completar 300 (Trezentos) metros V-6 daí com nova de 
flexão de ~09_até o ponto V-2 vindo a fecha~ no ponto V-1 ~ 
com def l exao a direita no ponto V-2 fechando com isto a po
ligonal que terá seus limites ao Norte Oeste e Sul com ter
ras da expropr ianda NEYDE ROLLA SOARES e outros e a Oeste 
com terras anteriormente desapropriadas, medind~ a àrea 200 
(Duzentos) metros , perfazendo 6 (seis) hectares. 

Art. 39 - De acordo com o art. 15 do Decreto-lei n9 
3.365, de 1941 , a presente desapropriação é declarada de ur 
gência para efeito de imediata imissão de posse. 

.Art: 49- Este Decreto entrar á em vigor na data de sua 
publ~caçao, revogadas as disposiç5es em contrário. 

Palácio do Setentrião , em Hacapá-AP, 29 de outubro de 
1985, 979 da República e 429 da Criação do Território Fede
ral do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

Dr . 
Auditoi do Governo do Território 
JOSÉ VERÍSSIHO TAVARES 

Secretário de Educação e Cultura 
Prof . JOÃO BOSCO ROSA ?ERREIRA 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Secretário de Agricultura 
JOÃO ALBERTO ROD~IGUES CAPIBERIBE 

Secretário de Segurança PÚblica 
NADY BASTOS GENÚ 

Secretário de Saúde 
ANTONIO CARNEIRO JUNIOR 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (N) N9 027 de 31 de outubro de 1985 

O Gove rnador do Território Federal do Amapá,usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , item II , 
do Decreto-lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

DECRETA: 

Art. 19 - Fica instituído ~m todas as repartições pú
blicas do Governo do Territór io Federal do Amapá, sediadas 
na Capital e nos Hunicípios do interior, a partir de 02 de 
novembro de 1985 , o Horário Brasileiro de Verão a seguir dis 
criminado : 

- pela manhã : das 08:30 as 13:00 hor as 

- a tarde: das 15:00 às 18:30 horas 
Art. 29 - Os Órgãos que executam atividades essenciais 

como Hospital Geral de Hacapá , Haternidade de Hacapá, HospL 
tal de Pediatria, Sanatório de Tuber culose Pronto Socorro
Grupamento de Extinção de Incêndios, Deleg~cias e ComissarL 
ados de Polícia, deverão manter articulação com os Senhores 
Secretários de Governo, Chefes de Gabine te, da Auditoria e 
Procurador Gera l do Território, para determinarem o novo ho 
rário de trabalho das respectivas dependênci as . 

Art. 39 - Revogam-se as dispos içÕes ,em contrário. 

Hacapá-AP , em 31 de outubro de 1985, 979 da RepÚblica 
e 429 da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

Republicado por ter saído com incorreções 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1503 de 31 de outubro de 1985 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
atribuicões que lhe são conferidas pelo artigo 18, item II, 
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do Decreto-lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista os termos do Of í cio numero 495/85-RB, 

RESOLVE: 

Por à di soosição da Representação do Governo do Te r ri
tório Federal do Amapá, em Belém-PA , em caráter excepcior.al 
e até ulterior deliber ação , a servidora NARIA DE OLIVEIRA 
BARBOSA ocupante do emorego de Agente de Portaria, Código 
LT-PL- 1 ~01 , Cl asse "C",' Referência NH- 19 ,_ da Tabela Perma -
nente do Gove rno deste Terr itório, lotada na Secretaria de 
Saúde-SESA, sem preju í zo dos seus vencimentos mensais e é~
mais vantagens do referido emprego, excluída a gratificaçao 
de zona. 

Hacapá- AP, em 31 de out ubro de 1985 , 979 da RepÚblica 
e 429 da Criação do Territór i o Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Gover nador I nterino 

HINISTJlRIO DO INTERI OR 

Ter r itório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1504 de 31 de outubro de 1985 

O Governador do Te r ri t ório Federal do Amapá,usando das 
atribuiçÕes que lhe são confer i das pe l o artigo 18, item II, 

· do Decreto-le i n9 411 , de 08 de j aneiro de 1969 e tendo em 
vista os t ermos do Ofício número 495/85- RB, 

RESOLVE: 

Por à disposição da Representação do Governo do Terr i 
tório Federal do Amapá, em Belém-~, em caráter excepcional 
e até ulterior deliberação , o servidor ODÍ LIO ANDRADE BON
FI H, ocupante do emprego de Agente de Portaria, Código LT
PL- 1 101, Cl asse "Especial ", Referênc ia NH- 25, da Tabela PeE_ 
manente do Governo deste Território , lotado na Secretariade 
Educação e Cultura-SEEC 1 sem prejuízo dos seus vencimentos
mensais e demais vantagens do referido emprego , exc luída a 
gratif i cação de zona. 

Hacapá- AP, em 31 de outubro de 1985, 979 da Repúbl ica 
e 429 da Criação do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

PREFEITURA HUNICIPAL DE ~~CAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 377 /85-Pill!. 

Declara de Utilidade PÚblica para fíns de desapropria
ção as benfeitorias localizadas no perímetro urbano do r~u

ni cípio de ~bcapá . 

O Prefeito r1unicipa 1 de }bcapá, usando das atribuiçÕes 
que lhe são conferidas pelo item XIV do art . 34 da Lei n9 
6.448, de 11 de outubro de 1977 e combinado com o art . 59 

letra "i" do Decreto-Lei n9 3.365, de 21 de junho de 1941, 
alterado pela Lei n9 6. 602, de 07 de dezemb r o de 1978 . 

DECRETA : 
Art . 19- f: declarada de Uti lid~de" Pública ' pari fins 

de desapropriação e em caráter de urgência , na forma da le 
gislação em vigo.r , as benfeitorias pertencentes ao Senhor 
ANTONIO GUlLHERr!INO DA SILVA, a seguir d i ~criminadas: 

"As benfeitorias estão localizadas na area de ' terra si 
tuada ' no perímetro urbano da cidade de Nacapá , ho bairr o dO 
Buritizal , l imitando-se ao Norte com a Av . Dos Tamoios,por 
onde mede aproximadamente 300m; a Leste c·om a Rua Hi l demar 
~wia , por onde mede aproximadamente 450m e ao Sul e Oeste 
com a Ressaca do Beiral , por onde mede aproximadamente 
1 . 600m . " 

Art. 29 - A área de terra com as benfeitor ias declara
das de llti 1 i dade PÚblica para fins de desapropr i ação c em 
caráter de urgência , des t inam-se à execução de Planos de 
Loteamento e Urbanização , objetivando r esolver o problema 
de habitação das áreas adjacentes, ocupadas por invasões. 

Art. 39- O Huni cípi o de Nacapá , atravjs_da Secretaria 
Hunicipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e da Co 
missão Permanente de Avaliação de Desapropriação, pr omove
rá a desa propriação das benfeitorias, na forma da l egisla
ção em vigor . 

Art. 49 
publicação . 

Este Decreto entra em vigor na data de 

Art. 59 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário . 

CUHPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE . 
PALÁCIO 31 DE ~~RÇO, 24 de outub r o de 1985 . 

JONAS PINHEIRO BORGES 
PREFEITO ~lUNICIPAL DE r~CAPÁ 

ANTONIO DUARTE BRITO FILHO 
SECRETÁRIO DA SEHPLADUR 

PREFEITURA ~lUNICIPAL DE HACAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 378/85 - PHH . 

sua 

O Prefeito Hunicipal de ~fucapá , das suas 
l ega i s . 

atribui ções 

DECRETA: 

Art. 19 - DESIGNAR JOSf: HARIA DE LU~, Secretário Huni 
cipal de Administração , para representar o Hunicíp i o, na 
pessoa do Prefe ito Hunicipal de Hacapá, na Reunião de As
semb léia Geral Extraordinária da Companhia de Eletricidade 
do Amapá - CEA, na qualidade de Acionista, cuja reunião se 
rã realizada no dia 25 de outubro de 1985, com poderes pa~ 
ra discutir, opinar, votar, assinar Ata ou outros documen
tos que se fizer necessário . 
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Art . 29 - Revogam- se as disposições em contrário . 

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

PALÁCIO 31 DE MARÇO, 24 de outubro de 1985 . 

JONAS PINHEIRO BORGES 
PREFEITO ~!UNICIPAL DE ~IACAPÁ 

PREFEI TURA ~!UNICIPAL DE ~CAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 379/85-PNM. 

Regulamenta a Lei n9 239/85-PNM, de 27 de agosto de 
1985, que dispõe sobre a concessão da meia passagem ao es
tudante nos transportes coletivos no Nunicipio de Nacapá . 

O Prefeito Nunicipal de Nacapá, usando de suas atr i bui 
çÕes que lhe são conferidas e' tendo em vista o disposto no 
art. 29 da Lei n9 239/85- PNM. 

DECRETA 

Art . 19 - Aos a l unos de cursos ministrados em estabel e 
cimento de ensino, localizados no Nunicipio de Nacapá,ficã 
concedida a redução de 50% (cinquenta por cento) nos preços 
das passagens dos transportes cole t ivos, a que se refere a 
Lei n9 239, de 27 de agosto de 1985. 

Art. 29 - O benefício a que se refere o artigo anteriór 
será concedido a estudante uniformizado e portador da iden 
tificação estudantil, expedi da anual mente pela Secretariã 
Hunicipal .de Educação e a Secretaria de Educação e Cultura 
do Governo do Território, conforme modelos aprovados pelos 
seus titulares. 

§ 19 - A identificação estudantil de alunos mantidos 
por instituições part i culares, deverá ter o aprovo da Se
cretaria Municipal de Educação. 

§ 29 - As Secretarias mencionadas nes t e artigo, estabe 
lecerão o prazo de validade da Carteira Estudantil . 

§ 39 - Serão considerados estudantes, para efeito des
te Decreto, os alunos dos cursos de: 

I - 19 e 29 graus, regulares ou supletivos , mantidos 
por ins tituições pÚblicas; 

II - 19 e 29 graus, regu l ares ou supletivos, mantidos 
por insti t u1çoes particulares de ensino, autorizados e re 
conhecidos pela autoridade competente ; 

III - Escolas Superiores, autorizadas e reconhecidas 
pelo órgão competente . 

Parágra fo nnico - Os cursos referidos neste artigo da
rão dire ito ao benefício para estudante, quando tiverem a 
duração mínima de 08 (oito) meses. 

Art . 49 - As passagens com redução de preço serão ven
didas antecipadamente pela Prefeitura e não t erão validade 
aos domingos, feriados e _período de férias escolares . 

Art. 59 - Nenhum custo do serviço recairá sobre os usua 
rios do sistema de transportes coletivos, devendo o mesmo 
ser rateado entre a Prefeitura e' o Governo , na forma que 
dispuser o Convênio firmado entre as partes . 

Parágrafo nnico - Em nenhum caso a receita a ser cobra 
da pela empresa, poderá exceder · o número de passa gens es
tipulada pelo órgão compe t ente , para o per í odo. 

Art. 69 - No decor r er de cada mês o estudante 
adqui rir no máximo 52 (cinquenta e dua s) passagens. 

Pa rágr a fo. nnico : A aquisição da. passagem poderá 
f ei t a pelo total a que t em di re ito (52) ou de forma 
lada, a critério do estudante , em quantidades nunca 
rior a 10 (dez) . 

poderá 

ser 
parce

infe-

Art. 79 - A aqu isição das passagens poderá ser f eita 
pe l o próprio benefi ciár io, por seus pais ou responsávei s 
f i cando es te s obrigados a f azer prova de sua qua lidade e 
apre sentar a i dentidade es tudantil do bene·ficiário . 

Ar t . 89 - O f ato de se r matr i culado em mais de um cur
so ou es t abe l ec imento de ens ino, não dar á direito ao estu 

dante adquirir o numero de passagens s uperiores ao fixado no 
art . 69. 

Ar t . 99 - No ato da entrega da passag~m ou t i cket, no 
ônibus , o estudante , será abrigado a apresentar sua ident i 
dade estudantil . 

Art. 109 - Para efeito da emissão da identidade estu -
dantil, os estabelecimentos de ensino deverão remeter no 
início de cada ano letivo ás Secretarias de Educação do Hu 
nicípio e do Governo do Território, relação dos a l unos ma~
triculados. 

Parágrafo nnico - No início do segundo período de cada 
ano letivo, às Secretarias referidas neste artigo à vista 
das relaçóes fornecidas pelos estabelecimentos de ensinos , 
cancelarão as identidades dos alunos que tenha~ se evadido , 
comunicando ao Órgão engarregada de venda das passagens. 

Art . 11 9 - Para acompanhar e fiscal izar a operacionali 
zação do serviço ·, será i nstituída, em caráter permanente
a Comissão de Tran~porte Escolar - CTE, integrada por u~ 
representante do Governo, um do Município , um dos estudan
tes e outro das empresas, estes últimos, i ndicados pelos 
respectivos órgãos de c l asse e todos designados pelo Pre
f e i t o Municipal . 

Parágrafo nnico - Cada in t egrante da Comissão deverá 
ter um Suplente, escolhidu pelo mesmo processo, que o subs 
tituirá em qualquer impedimento . 

Ar t. 129 - Compete à Comissão de Transporte Escolar 
CTE 

I - Control ar a condição de beneficiário deste auxilio, 
excluindo das re l ações enviadas pelas Secretarias, alunos 
que não satisfizerem ou perderem seus requisitos. 

II - Tomar as providências necessárias ao seu 
funcionamento. 

próprio 

I I I - Estabelecer normas a dministrativas e de fisca l i 
~açã~,_re~olver os c ~sos omi ssos, a t ravés de r esol ução , cu 
Ja v1genc1a dependera de homologação do Prefeito . 

IV - Emitir Parecer nos pedidos de pagament os efetua
dos pelo Município e Governo às empresas . 

Art. 139 - As fatura s correspondentes aos val ores das 
passagens ou ticket, serão encaminhadas quinzenalme~te à 
Secretaria Municipal de Finanças, para fins do reembo l so 
devido pelos Órgãos subsidiários. 

Art. 149 - A CTE, no início de cada mês limi tará a quan 
t idade de ticket a ser l ançado no . sistema através de nume= 
ração e, somente e sta poderá alterar o limite através . d~ 
documento expedi do pelo Pr efei to . 

Art. 159 - O pagamento previsto no art . 13 será efetua 
do nominalmente ao r epresent ante da empresa e a fatura de~ 
verá contar: 

I - O valor t otal do reembolso; 

li - O numero de ticket utilizado no período; 

III - O va l or unitário da passa gem, na época de aprese_n 
tação; 

IV - O visto do Presidente da CTE. 

Art . 169 - A confecção das passageno ser á de responsa
bilidade dos ór gãos s ubsidiários . , 

Art . 179 - Este Decre to entra em v igor na data de 
publicação, r evogadaq as di sposições em contrário . 

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

PALÁCIO 31 DE MARÇO, 25 de Outubro de 1 • 985 

J ONAS PINHEIRO BORGES 
Prefeito Municipa l de Hacapá 

sua 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAP1\ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 380/85-P~ili; 

Dispõe sobre anulação e abertura de Crédito Suplcmen -
tar de itens da Tabela Exp licativa da Despesa por cirgios 
da administração municipal . 

O Prefeito Hunicipal de Hacapá , no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei : 

DECRETA 

Art. 19 Ficam anulados na importância de Cr$ ....... . 
1. 541 . 183 . 194 (hum bilhão, quinhentos e quarenta e um rni
lhÕe~, cento e oitenta e tr~s mil , cento e noventa e qua
tro c~uzeiros ), os itens das dotações do Orçamento Analí 
tico do co r rente exercício , por Órgãos da administração mu 
nicipal, conforme d1scrim1nação abaixo 

tOORDENADO~IA DE ASSUNTOS CO~illNITÁRIOS - COAC . 

4. 0 . 0.0 - Despesa de Capital 
4. 1 .0.0 - Inves timentos 
4. 1. 3.0 - Invest9 em Regime de Exe~:. 

Especial 200 . 000 .000 200 .000 . 000 

GAB INETE DO PREFEITO - GAB . 

3. 0.0.0 - Despesas Correntes 
3. 1.0.0 - Despesas de Custeio 
3.1. 2.0 - Haterial de Consumo 100. 000.000 
3. 1 . 3.0 - Serv iços de Tere . e Encargos 
3. 1 ;j,z - Outros Serviços e Encar-

gos 61.537.840 161.537.840 

SECRETARIA HUNICIPAL DE FINANÇAS - SEHFI . 

3.0.0.0 
3. 1. 0.0 
3. 1. 2 .o 
3. 1 . 3.0 

3 . 1. 3. 2 

- Despesas Correntes 
- Despesas de Custeio 

~later ia l de Consumo 
Serviços de Tere. e En-
cargos 
Outros Serviços e Encar
gos 

30.000 .000 

100 .000 .000 130.000.000 

SECRETARIA MUNICI PAL DE ADHINISTRAÇÃO - SEMAD . 

3.0.0.0 - Despesas Correntes 
3. 1. 0.0 Despesas de Custeio 
3. 1.2 . 0 - Haterial de Consumo 8.692 .600 
3. 1.3 . 0 - Serviços de Tere. e En-

cargos 
3.1 .3 . 2 -Outros Serviços e Encar-

gos 115. 176 .032 
4 .0 .0.0 - Despesas de Capita l 
4. 1.0 .0- Investimentos 
4 . 1.2.0 - Equip. e Haterial Perma-

nente 6.615.349 130.483 . 98 1 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED. 

3.0.0.0 Despesas Correntes 
3. 1.0.0 - Despesas de Custeio 
3. 1. 2.0 - Haterial áe Consumo 50 .000.000 
3. 1.3.0- Serviços de Tere . e En-

cargos 
3. 1.3.2 - Outros Serviços e Encar-

gos 50.000.000 
4.0.0.0 - Despesas de Capital 
4. 1.0 .0- Investimentos 
4. 1.2.0 - Equip . e ~lateria l Perma-

nente · 40.000 . 000 140.000.000 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÜDE - SEMSA . 

4.0. 0 .0 - Despesas de Capital 
4. 1. 0.0- Investimentos 
. 4 . 1 . 2, O - Eqn i;: . c c·íacerial Perma

nan te 50 . 000 .000 50.000 .000 

SECRET .. MUNI C. DE PLANEJ. DESENVOLV . URBANO - SEHPLADUR. 

3.0 .0 .0 
3. 1.0.0 
3 .1. 2 .o 
J. 1, J .O 

Despesas 
- Despesas 
- Haterial 

Serviços 
cargos 

Corrent es 
de Custeio 
de Consumo 
de ·Tere . e En-

40.000 .000 

3.1 . 3. 2 - Ou tros Serviços e Encar-
gos 60 .000 . 000 100.000 .000 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SEMOV. 

4.0.0 . 0 - Despesas de Capital 
4 . I .0.0- Investimentos 
4 .1. 1.0- Obras e Instalações 

I • O 17 - Cons t. Ref. Amp 1. 
Adap . e Cons. dos Prop . 
PÜb licos Muni cipais. 549 .1 61.373 

4 . 1.2 . 0 - Equip . e ~laterial Perma-
nente 50 . 000 . 000 599 .1 61. 373 

SNOV - DEPT9 DE ESTRADAS DE RODAGEH - DER. 

3.0 .0 .0 - Despesas Correntes 
3.1 .0.0- Despesas de Cusie i o 
3. 1 .3.0 - Servi ços de Terceiros e 

Encargos 
3.1 . 3.~ - Out ros Serviços e Encar-

gos . 30 .000 . 000 30 .000.000 

TOTAL ........ . . Cr $ 1 .54 1.1 83 .194 ================= 

Art. 29 - Com os recursos pr ovenientes das anulaçõe~ 
feitas pelo artigo anterior , ficam suplementados na impor
tância de Cr$ 1 . 541 . 183 .1 94 (hum bilhão , · quinhentos e qua
renta e um mi l hÕes, cento e oitenta e três mi l e cento e no 
venta e quatro cruzeiros) , os itens das do t ações do Orça~ 
mente Anal ítico do corrente exercício, por Órgãos da admi
nistração municipal, conforme discriminação abaixo 

SECRETARIA ~illNICIPAL DE ADHINISTRAÇÃO - SEHAD . 

3.0 .0.0 - Despesas Correntes 
3. 1.0 .0 - Despesas de Custe i o 
3. 1.2.0- ~laterial de Consumo 100 .000 . 000 100.000 . 000 

SECRET . HUNIC . DE PLANEJ. E DESENVOLV. URBANO - SEMPLADUR. 

3.0.0.0 - Despesas Correntes 
3. 2.0 .0 - Transfer~ncias Correntes 
3. 2. I .O - Trans ferências Intragove~ 

namentais 
3. :: . I . 2 - SubvençÕes Econômicas 40.000.000 
4.0.0 .0 - Despesas de Capital 
4. 1.0 .0- Investimen t os 
4 .1 . 1.0- Obras e I ns talações 

1.013 - Desapropriação de 
Imóveis em Hacapá e Sant~ 
na 200 .000 . 000 240.000 . 000 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SEMOV. 

3.0.0.0 - Despesas Correntes 
3. I .0.0 - Despesas de Custeio 
3. 1.2.0- ~lateria l de Consumo 200 . 000 . 000 
3. 1. 3. 0 - Serviços de Tere. e En-

cargos 
3. 1. 3. 2 - Outros Serviços e Encar-

gos 100 . 000.000 300.000.000 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PnBLICOS - SEHUSP. 

3.0 .0 .0 
3 . 1 .o. o 
3. 1. 2 .0 
3. 1.3 . 0 

3 . 1 . 3 . 2 

Despesas Correntes 
Despesas de Custeio 

- Hateria l de Consumo 201.1 83 .1 94 
Serviços de Tere. e Encar-
gos 
Out ros Serviços e Encar 
gos 700.000 .000 90 1.183. 194 

TOTAL .. ....• ... . Cr $ 1.541.183. 194 ================= 

Art. 39 - Este Decreto entrará em vi gor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário . 

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

PALÁCIO 31 DE MARÇO, 29 de Outubro de 1985 . 

JOSf: ~IARIA DE LIHA 
Prefeito Substituto 

ARNOLDO LUIZ DE LIHA REDIG 
Secretaria de Finanças 
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HINIST~RIO DO INTERIOR 

GOVERNO DO TERRI TÚRIO FEDERAL DO A}~PÁ 

CONPANHIA DE DESENVOLVHlE:-lTO DO ANAPÁ - CODEASA 

AVISO DE LICI TAÇÃO 

TO~~A DE PREÇOS N<? 003/85-CODEASA 

A Companhia de Desenvolvimento do Amapá-CODEASA, atra
ves da Comissão Permanente de Licitação para Obras, Servi
ços e Compras de Hate r iais da CODEASA, torna pÚblico par a 
conhecimento dos in t e ressados , que fará realizar a Tomada 
de Preço n<? 003/85-CODEASA , destinada à aquisição de veícu 
los automotores com carac terísticas técn i cas di scr imi nadas 
nos Lot es abaixo : 

LOTE 1: Um (1) veículo automotor, tipo cavalo mecanLco, 
com capacidade a 15 tone ladas, motor a di esel, ano de fa
bricação 1985, potencia a 192 CV, injeção dire t a, transpo~ 
t e de 3 passageiros, com cabine l eito . 

LOTE 2 : Um ( l ) veículo automotor, com capacidade de car 
ga a 8.843 Kg . e transpor te de três (3) passagei ros, ano de 
fabr icação 1985, motor movido a diese l , injeção dire ta , po 
tencia de 135 Cv. -

Poderão partici par des t a licitação , somente firmas bra 
sileiras não consorc iada s . 

A Licitação reali za r - se-á às 15:00 horas do dia 18 de 
Novembro de 1985, no prédio do Escritório Central da 
CODE~~A , local izad? av . He~donça Furtado , 53 , nesta cidade , 
ocasLao em que scrao recebLdos os documentos e as propos -
tas de preços . 

A pasta do Edita l de Li'citação, contendo os elementos 
necessár ios à apresentação das propostas, poderá ser obti
da no endereço acima mencionado nos horários normai s de ex 
pediente, mediante o Recolh i mento à Tesouraria da CODEASA 
da taxa de Cr$ 100 . 000 (Cem Hil Cruzeiros) . 

~~capá(AP), 04 de Novemb ro de 1985 

CARLOS ALBERTO SOARES DE ANDRADE 
Pres i dente I CPL 

SECRETARIA DE ADHINISTRAÇÃO 

COHISSÃO PER.'~NENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TP N<? 067/85-CPL 

A V I S O 

O Presidente da Comissão Permanent e de Licitação de 
Compras e Serviços do Governo do Terr itór io Federal do Ama
pá torna público e comuni ca aos i nteressados que acha-se aber. 
ta a l ici t ação à nível de TP n<? 067/85-CPL par a Gêneros AlÍ 
mentícios . 

A Licitação será realizada às 9:00 horas do dia 22 . 11. 
85, na sala de lici tação da Secre t a r ia de Adminis tração, à 
Av. FAB, s/n - CENTRO ctvrco, nesta cidade de }~capá . 

O Edital completo e demai s esclarecimentos poderão ser 
obtidos no 29 andar - Sala 20 , no endereço supra mencionado 
nas horas normais de expediente. 

Hacapá , 01 de novembro de 198S . 

JOÃO BEN1CIO DIAS 
Presidente da CPL 

EDITAL DE PRAÇA 

O Dr . Jesus do Nascimento, Juiz de Di reito da Comarca 
de Calçoene, Território Federal do Amapá, na forma da Lei, 
etc ... 

Faz saber a todos quantos o presente Edi t a l virem ou 
dele toma r em conhecimento que, em virtude da Ação de Execu
ção movida por JOSÉ VALRO CAVALCANTE contra JOÃO FRAZÃO NO
REIRA e sua esposa JOANA SOUZA HOREIRA, em tramitação nesta 
Comarca de Calçoene , fo i determinada , para o dia 04 de de
zemb ro deste ano, às 14:00 horas , no Fórum desta cidade, a 
PRAÇA de uma casa residencial em alvenaria, s ita à rua Elie 
zer Levi, n<? 0546, na esquina com a avenida Nações Unidas~ 
inscr ita no Cadastro Hunicipal de Hacapá , onde será locali-

zada , sob o n<? 000518016001-0 , com sete (7) compart imentos, 
coberta de l aj e de concr eto preparada para receber um se
gundo pav imento, avaliada em Cr$ 25 . 000 .000 , 00 (vinte e cin 
co mi!hÕes de cr uzeiros), comunicado que , caso o dito i mó ~ 
ve l nao alcance lanço superior à importância avaliada , se
gui r - se-á, dia 17 de dezembro próximo, às 14:00 horas a sua 
venda a quem ma i s oferecer . Pa r a conhecimento de todo~ man
dou expedir~ p:esente_Edital, que será af~xado no l ugar de 
costume , no atrLo do Forum de Calçoene , e em órgão da i m
prensa em Macapá , Capital deste Terr itório . Dado e passado 
nesta c i dade de Calçoene-AP, aos quinze dias do mês de outu 
bro de mil novecentos e oitenta e cinco . Eu , (Ci ro Guarani 
Pennafort ) , Di retor de Secretaria, o datilografei. 

Dr . JESUS DO NASCU!ENTO 
Juiz de Direito 

PODER JUDI CIÁRIO. 

JUSTI ÇA DOS Tt;JUUTÚIUOS 

Território Fede ral do Amapá 

Juiz de Di reito da Coma rca de Macapá 

EDITAL DE CITAÇÃO , COM O PRAZO DE OS DIAS , NA FOR}~ ABAIXO: 

O DOUTOR J ESUS DO NASCI~!ENTO, MM. JUIZ DE DI REITO 
CO~RCA DE }~CAPÁ , TFA, NA FOR}!A DA LEI , ETC ... 

DA 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de OS 
dias virem, ou de l e tive rem conhecimento , que neste Juízo cor r e 
seus t r ãnsmi t e s um pr ocesso em que é acusado : LUIZ GONZAGA 
PANTOJA BORGES , bras ileiro , solteiro , servente, fi l ho de 
Lui: Borges Sobrinho e de Deolice Soar es Pan t oj a , residen
te a Av . Desidéri o A. Coelho , 1806 como incurso no art9 12 
da Le i n<? 6. 368/76 . E, como tenha o Oficial de Jus t iça des 
t e Juí zo ce r t i ficado não o haver encont rado nes ta Comarca
não sendo possível citá-lo pessoalmente, cita- o pelo pr e ~ 
sent e a compar ecer neste Juízo , no edifíci o do forum des t a 
Comarca , sito à Avenida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua 
~el. Coriolano Jucá , nesta cidade, no dia 18-NOVEHBR0/85 , 
as 12:30 horas, a fim de ser interrogado, promover sua de
f esa e se: not ificado dos ulte r ior es termos do processo; a 
que devera comparecer, sob pena de revelia . Para conheci -
menta de todos é passado o presente Edital, cuja 2~ via fi 
cará afixada no lugar de cos tume. Dado e passado nesta ci~ 
dade , aos vinte e c inco dias do mês de Outubro de mi l nove 
centos e oitenta e cinco . Eu , Sérgio Rober to Magalhães, A-;; 
xili ar Jud i ci ário, dati l ografei e Eu, Hanoel Január i o dã 
Si l va , Diretor de Secretar ia da Va ra Crimina l , subscrevi . 

JESUS DO NASCIMENTO 
Juiz de Direi t o 

PODER JUDICIÁRIO 

J USTIÇA DOS TERRITORIOS 

Te rr itório Federal do Amapá 

Juiz de Di reito da Comarca de }~capá 

EDITAL DE CITAÇÃO, CON O PRAZO DE 15 DIAS, NA FOR}~ ABAIXO : 

O DOUTOR JESUS DO NASCIMENTO , ~~. Juiz de Direito da Va 
r a Criminal da 1 ~ Circunscrição Judiciária de Hacapá , na fo!: 
ma da lei , etc ... 

Faz saber a todos os que o pr esente EDITAL com prazo de 
quinze dias virem, ou dele tiverem conhecimento , que neste 
Juízo corre seus trâmites um processo em que é acu~ado : ~IA
RIA DAS GRAÇAS ROBERTO CARDOSO , vu l go " GRAÇA", bras ileira , 
casada , doméstica, residente à Rua Euclides Rod r igues , 1246-
Santana, como incurso no art9 129 , § 5<? , inciso II, do Códi 
go Penal Brasi l ei ro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça des te Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possí
vel citá- lo pessoal mente , cita-o pe l o presente a comparecer 
neste Juí zo , no edifício do forum desta Comarca , sito à Ave 
nida Amazonas, n<? 26 1esquina com a Rua Ce l . Corio l anoJucâ; 
nesta cidade , no dia 2~/11/ 1 985 , às 14:00 horas , a fim de 
ser i nterrogado , promover sua defesa e ser notificado dos 
ulteriores termos do processo , a que deverá comparecer, sob 
pena de r.eve lia. Para conhecimento de todos ê passado o pr~ 
sente Edital , cuja .2a. via f i ca r á afixada no lugar de cos 
tume . Dado e passado nesta cidade , aos vinte e ci.nco dias do 
mês de outubro do ano de mi l , novecentos e oitenta e cinco . 
Eu, AGOSTINHO IBIAPI NO DA SILVA , Aux. Judiciário , datilogr~ 
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fei· e eu, MANOEL JANUÁRIO DA SILVA, Diretor de Secretaria , 
o subscrevi. 

JESUS DO NASCIMENTO 
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

Terri tório Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de Macapá 

EDITAL DE CITAÇÃO, COH O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORHA ABAIXO : 

O DOUTOR JESUS DO NASCI~ffiNTO, MH. Juiz de Direito da Va 
ra Criminal da 1~ circunscrição Judiciária de Hacapá , na fo~ 
ma l ei , etc . .. 

r~z saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
quinze dias virem, ou dele tiverem conhecimento , que neste 
Juízo corre seus trâmites um processo em que e acusado: ZIL 
DA ARAÜJO CARDOSO, brasileira, solteira , doméstica , r es iden 
te à Rua Euclides Rodrigues , s/n9 - Santana, como incurso no 
ar t9 129 , § 59, inciso II, do Código Pena l Brasileiro . 

E, corno tenha o Ofic ial de Justiça des t e Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo poss Í
vel citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no edifício do forum desta Comarca, sito à Ave 
nida Amazonas , n9 26 , esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucâ; 
nesta cidade, no dia 29/ 11 /1985 , às 14:00 horas, a fim de 
ser interrogado , promover sua defesa e ser notificado dos 
ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer, sob 
pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o pre 
sente Edital, cuja 2a. via ficará afixada no lugar de costu 
me.Dado e passado nesta cidade, aos vinte e cinco dias do 
mês de outubro do ano de mil, novecentos e oitenta e cinco. 
Eu, AGOSTINHO IBIAPINO DA SILVA, Aux. Judiciário , datilogra 
fei e eu , MANOEL JANUÁRIO DA SILVA, Diretor de Secretaria ~ 
subscrev í. 

JESUS DO NASCIMENTO 
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

~erritório Federal do Amapá 

J uiz de Direito da Comarca de Macapã 

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

O DOUTOR JESUS DO NASCIMENTO, MM. Juiz de Direito da 
Vara Criminal da 1~ Circunscrição Judiciária de Macapá, na 
forma da l ei , etc . .. 

Faz saber a todos os que o pr esente EDITAL com prazo de 
quinze dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre seus tr~nsmites um processo em que e acusado : 
AURtLIO WILLIAN NERY WORREL , vulgo "Foa" brasileiro, sol -
teiro, estudante, residente à Rua Cândido Mendes, 45- N. S. 
P. Socorro , como incurso no art9 155 , § 19, item 49, do CÓ 
digo Penal Brasileiro. E, como tenha o Oficial de Justiça 
deste Juízo certificado não o haver encontrado nesta Comar 
ca, não sendo possível citá-lo pessoalmente, citá-o pelo 
presente a comparecer neste Juízo, no edifício do for um des 
ta Comarca, sito à Avenida Amazonas, n9 26 , esquina com a 
Rua Cel. Corioláno Jucá, nesta cidade, no dia 29/11/1985 , 
às 12:30 horas , a fim de ser interrogado, promover sua de
fesa e ser notificado dos ulteriores termos do processo , a 
que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conheci -
mente de todos e passado o presente Edital, cuja 2~ via fi 
cará afixada no lugar de costume. Dado e passado nesta ci-

dade, aos vinte e c inco dias do mês de outubro do ano de 
mil, novecentos e oitenta e cinco . Eu , Agostinho Ibiapino 
da Silva , Auxiliar Jud i cÍário , datilografei e eu , ~~NOEL 
JANUÁRIO DA SILVA, Di re tor de Secretaria , o subscrevi. 

J ESUS DO NASCIMENTO 
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

Território Fede ral do Amapá 

Juiz de Dire ito da Comarca de Macapá 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORHA ABAI XO: 

O DOUTOR JESUS DO NASCIMENTO, MM . Juiz de Direito da 
Vara Criminal da 1~ Circunscr i ção Judiciária de Hacapá , na 
forma da lei, etc ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
qu~nze dias vi r em , ~u dele tiverem conheci mento, que neste 
Ju1zo corre seus transmites um processo em que e acusado : 
~URICO ~UERREIRO DOS SANTOS , vulgo "Bobozinha" , resi.tlente 
a Av. Conego D. Haltez , 1462-Buri tiza l - a trás da Boi t e No 
v~ B:as ília, corno incurso no art9 129 , do código Penal Bra 
slleuo. E, corno tenha o Oficial de Justiça deste Juízo cer 
tificado não o haver encontrado nesta Comarca não sendo 
possível citá- lo. pessoalmente , cita- o pel o pr~sente a com
parecer nes t e Juízo, no edifício do forurn desta Comarca si 
to à Ave~ida Amazonas , n9 26 , esqui na com a Rua Cel . Co~io 
l ano Juca, nes ta cidade, no dia 29/11/1 985, às 12 :30 ho~ 
ras, a fim de ser interrogado, promover sua defesa e ser no 
t ificado dos ul t eriores termos do processo , a que devera 
comp~recer, sob pena de revelia, Para conhecimento de to
dos e passado o presente Edi tal , cuja 2~ vi a f i cará afixa
da no l ugar de costume . Dado e passado nesta ci dade aos 
vinte e cinco dias do mês de outubro de mil novece~tos e 
o~:e~ta e cinco. Eu, Agostinho Ibiapi no da Si l va , Aux .Judi 
c1ar1o , dati lografei e eu , ~L\NOEL JANUÁRIO DA SILVA Dire~ 
tor de Secrstaria , o subscrevi. ' 

J ESUS DO NASCUIENTO 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CI TAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORHA ABAIXO : 

O DOUTOR J ESUS DO NASCIMENTO, ~1. Juiz de Direito da 
Vara Criminal da 1 ~ Circunscri ção Judiciária de Macapá, na 
forma da lei, etc ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com o prazo 
de quinze dias virem, ou dele tiverem conhec imento , que nes 
te Juizo corre seus trânsmi tes um processo em que é acusado 7 
ANTONIO ALVES DE FREITAS, brasileiro , casado, car pinteiro , 
residente à Rua Eucl ides Rodrigues , 1084-Santana , como in
curso no art9 129, "Caput", do Código Penal Brasileiro. 

E, como t enha o Oficial de Justiça des t e Juizo certifi 
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo poss t: 
vel citá-lo pessoalmente, cita-o pel o presente a comparecer 
neste Juízo, no edifício do forum desta Comarca , sito à Ave 
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucâ; 
nesta cidade, no dia 29/11/1985, às 13: 00 horas , a fim de 
ser i nterrogado, promover sua defesa e ser notificado dos 
ulter iores termos do processo, a que deve rá comparecer, sob 
pena de revelia . Para conhecimento de todos e passado o pr~ 
sente Edital, cuja 2a. vi a ficará afixada no lugar de cos 
tume. Dado e passado nesta cidade, aos vinte e cinco dias do 
mês de outubro do ano de mil, novecentos e oi tenta e cinco . 
Eu, AGOSTINHO I BIAPINO DA SILVA, Aux. Judiciár io , datilogra 
fe i e eu, ~L\NOEL JAkuÁRIO DA SILVA, Diretor de Secretaria ~ 
o subscrevi. 

JESUS DO NASCIMENTO 
Juiz de Direito 


	

