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PORTARIA (P) N9 196/85-DP/SEAD 

O Di r etor do Departament o de Pessoal, usando das atri

buições que lhe são confer idas por de l egação de competin -

cia , at r avés do Decreto (E) n9 041 , de 14 de out ubro de 

1976 , do Excelent í ssimo Senhor Gover nador deste Território 

e tendo em vi sta i ncorreçÕes contidas na Por tar ia (P) n9 

183/85- DP/SEAD , de 10 de outubro de 198S , publi cada no Diá 

r io Oficial do Terr itór io n9 4S30 , de 23 de outubro 

198S , que concedeu Progressão Hor izontal a servidores 

de 

do 

Quadro Permanente , com efei to f i nanceiro a contar de 19 de 

setembro de 198S. 

RESOLVE : 

Retificar o item XI da re ferida Por t ar i a , que passará 

a vigorar com a seguin te r edação. 
NO QUADRO PER}1ANENTE DESTE TERRITÓRI O: 

GRUPO : Transporte Ofic i a l , cód i go T0- 900 

CATEGORIA FUNCIONAL : Motor i s ta de Veículos Te r restr es , co 
digo T0- 902. 

Da referincia NN- 2S , para a r ef erinci a NH-26 

01 . Antonio Balieiro Per ei r a 

02 . Tiago Pinheiro dos Santos 

03 . Feliciano Barros de Far ias 

04 . José Tavares do Rosário 

OS . Osmar Silva de Olive i ra 

06 . Raimundo Moura do Nascimento 

07 . Job de ~lelo Nogueira 

08 . Manoel Miguel de Lima Rodr i gues 

09 . Raimundo dos Santos Ferre ira 

Dr. 
Audito r do Governo do Territóri o 
JOSÉ VERÍSSH!O TAVARES 

Secretário de Educação e Cul tura 
Prof . J OÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Dr . 

Dr . 

Dr. 

Secretário de Agr i cul t ura 
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPI BERI BE 

Secretário de Segurança PÚbl i ca 
NADY BASTOS GENÜ 

Secre t ár i o de Saúde 
ANTONIO CARNEIRO J UNIOR 

10 . \~a l ter Corrêa da Costa 

Da referênc ia Nl'l-26, par a a re f er ência NH- 27 

01. Dur val dos Santos Torrinha 

02 . Humber to Cami l o de Br ito 

03. João Ferre i ra Dalmácia 

04 . Lour i va l do Nascimento 

OS . Manoe l Zacar i as das Neves Ribeir o 

06 . Rosendo Araújo Si l va 

07 . Wilson dos Santos Lourei ro 

08 . \~a 1 ter J ucâ 

DEPARTMIENTO DE PESSOAL , em ~!acapá-AP , OS de novembro 

de 198S . 

EDUARDO SEABRA DA COSTA 
DI RETOR DO DP/GTFA 

NI - GOVERNO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVI ÇOS PÚBLICOS 

COORDENADORIA SETORIAL DE PLANEJA}!ENTO 

19 TERNO ADITIVO AO CONTRATO N9 017/8S- SOSP 

REF . AO PROCESSO N9 28800 .00162 1/8S 

19 (PRUIEIRO) TER}!O ADITIVO AO CONTRATO N9 017 /8S- SOSP 
1)UE ENTRE SI CELEB~! O GTFA E A FlR}1A R. G. GARCIA , PARA 
FI NS NELE DECLARADOS . 

O Gover no do Ter r itório Federa l do Amapá , neste ato 
representado pe lo seu· Governador , Senhor JORGE NOVA DA COS
TA, daqui em diante denominado simplesmente CONTRATANTE e a 
Firma R. G. GARCI A - CGC (~W) 04830667/0001 - 72 , si t uada à 
Rua Independência s /n9 , nesta cidade, representada nes t e ato 
pelo Senhor RAI~IDNDO GO~IES GARCIA , daqui em diante denomina 
do simpl esmente CONTRATADA , resolvem de comum acordo , f i rmar 
o presente Termo Adit i vo , conforme Cláusulas abaixo : 

CLÁUSULA PRHIE IRA : 
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O presente Termo Aditivo tem por objet i vo a aluc.,ção 
dos recursos para dar continuidade a execução finance i ra dos 
serviços de Hanuten-ção Corretiva e Periódica de Equipamentos 
da marca TEREX de propriedade do GTFA sob a responsabilida
de da SOSP. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Às despesas decorrentes deste Termo Ad itivo no valor de 
Cr$ 150 .000.000 (cento e cinquenta mi l hÕes de cruzeiros) cor 
rerão à conta dos recursos oriundos do FPEDFT Projeto/AtivT 
dade: 16885311.357- Desenvol vimento da I nfra-Estrutura Bá~ 
sica- Elemento de Despesa: 4130 .07 - Outros Serviços e En
cargos . 

CLÁUSULA TERCEIRA : 

Os r ecursos que por força deste ato deverão ser transfe 
ridos a Firma R. G. GARCIA , serão liberados mediante medi ~ 
çao dos se rviços e aprovada pela fiscalização/DER. 

CLÁUSULA QUARTA : 

A publicação do presente Termo Aditivo no Diário Ofici 
al do, GTFA, deve r á ser feito no prazo de 10 (dez) dias a con 
tar a: data da sua assinatura. 

CLÁUSULA QUINTA : 

Fica mantido as demais Cláusul as e condições do Contra 
to Original não atingidas por este Aditivo. 

E, por estarem de acordo firmam o presente Termo Aditi 
vó em 07 (sete) vias de igual teor e forma , para um só efeT 
to, na presença de duas (02) testemunhas. 

Hacapá , de de 1985. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador do T. F. A 

RAI~illNDO GOMES GARCIA 
Representante / CONTRATADA 

TESTE~illNHAS :Ilegíveis 

MI - GOVERNO DO ANAPÁ 
Secretaria de Obras e Serviços PÚblicos 
Coordenadoria Setor ial de Planejamento 

19 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N9 018/85-SOSP 
REF . AO PROCESSO N9 28800.001623/85 

19 (PRIMEIRO) TERHO ADITIVO AO CONTRATO N9 018/85-SOSP 
QUE ENTRE SI CELEBRMI O GTFA E A FIRHA BRMIAQ - BRAGA HÁQUI 
NAS E EQUIP~illNTOS LTDA, PARA FINS NELE DECLARADOS. -

O Governo do Território Federal do Amapá, neste ato , e 
presentado pe l o seu 'Governador , Senhor JORGE NOVA DA COSTA, 
daqui em diante'denominado s implesmente CONTRATANTE e a Fir 
ma BRAHAQ - Braga Háquinas e Equipamentos Ltda - CGC ( ~W ) 
0488632/0001-96 , situada à Rua Eliezer Levy s /n9, nesta ci
dade, representada nes te ato pelo Senhor "JORCY FARIAS DE AN 
DRADE, daqui em diante denominado s implesmente CONTRATADA~ 
reso lvem de comum. acordo , firmar o presente Termo Aditivo, 
conforme Cl áusulas abaixo: 

CLÁUSULA PRU!EIRA : 

O Pr esente Termo Adit ivo tem por objetivo a alocação 

dos recursos para dar cont i nu i dade a execução dos ser viços 
de Hanutenção Corretiva e Per iódica de Equipamentos da mar
ca KO~IATSU de propriedade do GTFA sob a responsabilidade da 
SOSP. 

CLÁUSULA SEGUNDA : 

Às despesas decorrentes deste Termo Adit i vo no valor de 
Cr $ 100 . 000 . 000 (Cem HilhÕes de Cruzei ros) correrão à conta 
dos r ecursos oriundos do FPEDFT - Desenvol vimento da Infra
Estrutur a Básica - Sub- Projeto : Recuperação do Sistema Rodo 
viário Terri~orial. El ement o de Despesa : 4130 .07 Outros 
Serviços e Encargos . 

CLÁUSULA TERCEIRA : 

Os r ecursos que por força deste ato deverão ser trans
feridos a Firma BRMIAQ - Braga Náquinas e Equipamentos Ltda 
serão liberados mediante medição dos serviços e aprovação da 
fiscalização do DER. 

CLÁUSULA QUARTA 

Publicação do presente Termo Aditivo no Di ár io Oficia~ 
deverá ser feito no prazo de 10 (dez) dias a contar da data 
da sua assinatura. 

CLÁUSULA QUINTA : 

Fica mantido as demais Cláusulas e conaÁçÕes do Contra 
to Original não atingidas por este Adi tivo. 

E, para estarem de acordo , fi r mam o presente Termo Adi 
t iv~ em 07 (sete) vias de igual teor e forma , para um so 
efeHo, na presença das 02 (dua s) t estemunhas abaixas assi
nadas . 

Macapá, 30 de Outubro de 1985. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador do T.F. A 

JORCY FARIAS DE ANDRADE 
Representante da CONTRATADA 

TESTE~illNHAS : Ilegíveis 

PROCURADORIA GERAL 

CONTRATO N9 105/85-PROG 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAH O GOVERNO DO 
TERRITORIO FEDERAL DO ~IAPÁ E A J UNTA COMERCIAL DO TERRITÕ
RIO FEDERAL DO ~lAPA, PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

O Governo do Território Federal do Amapá , repr esentado 
nes t e ato pelo seu Governador , Senhor JORGE NOVA DA COSTA , 
doravante denominado simpl esment e GOVERNO e a JUNTA COHER -
CIAL DO TERRITORIO FEDERAL DO ~IAPÁ, r epresentada por seu 
Presidente , Senhor ABDALLA HOUAT , daqui em diante denomina
da simplesmente J UCAP, resolvem celebrar o presente contra
to , mediante as c l áusulas e condições seguintes 

CLÁUSULA PRI~illiRA - DO FUND~mNTO LEGAL : O presente 
contrato foi elaborado com f undamento no que preceitua o 
item XVII , do art. 18, do Decre to- lei n9 411 , de 8 de janei 
ro de 1969 , combinado com o art. 126 , § 29, l etra , "f" do De 
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ereto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: Este contrato tem por 
objetivo prestar assistência técnica e financeira ã JUNTA 
COHERCIAL DO. TERRITÚRIO FEDERAL DO AHAPÁ. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES 

I - DO GOVE!UW: 

a) Repassar recursos para atender a execução do presen 
te contrato, no valor de Cr$ 60.000.000 (Sessenta Hi lhÕes de 
Cruze iros); 

b) Fiscalizar e acompanhar a execução deste contrato , 
através da Secretaria de Planejamento e Coordenação-SEPLAN; 

c) Examinar a prestação de contas apresentadas 
JUCAP . 

Il - DA JUCAP: 

pela 

a) Empregar os recursos recebidos do Governo, de acor
do com o objetivo estabelecido na Cláusula Segunda deste In~ 
trumento; 

b) Prestar ao GOVERNO, sempre que solicitadas, as infor 
maçÕes e esclarecimentos necessários ao acompanhamento, con 
trole e avaliação das atividades, no cumprimento das final1 
dades expressas neste contrato; 

c) Prestar contas ao GOVERNO conforme determina a Cláu 
sula Sétima deste Instrumento. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO : As despesas decorrentes 
da assinatura deste contrato.no valor de Cr$ 6QOOQOOO (Ses
senta MilhÕes de Cruzeiros) , correrão à conta dos seguintes 
recursos : 

- Cr$ 15.000.000 (quinze milhÕes de cruzeiros) do con
vênio MIC/DNRC/N9 11/85, Categoria Econômica Material de Co~ 
sumo, consoante a Nota de Empenho n9 1, de 14 de outubro de 
1985. 

Cr$ 10 .000.000 (dez milhÕes de cruzeiros) do Convê 
nio MIC/DNRC/N9 11 /85 , Categoria Econômica Outros Serviços 
e Encargos, consoante Nota de Empenho n9 2, de 14 de outu
bro de 1985 . 

- Cr$ 35.000 .000(trinta e cinco milhÕes de cruzeiros) do Con 
vênia HIC/DNRC/NQ 11/85, Categoria Econômica Equipamentos~ 
Material Permanente, consoante Nota de Empenho n9 3, de 14 
de outubro de 1985. 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS : Os recur
sos destinados ã execução do presente Contrato, serão libe
rados de uma sô vez, apôs a assinatura deste instrumento . 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPÓSITO DE RECURSOS : Os recursos 
que por força deste instrumento a JUCAP receberá, enquanto 
nao forem aplicados aos fins a que se destinam, serão depo
sitadas em conta bancária especial em nome da JUNTA COI-fER -
CIAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ANAPÁ, na Agência local do Ban 
co do Brasil S/A. 

CLÁUSULA SÊTI~~- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : A JUCAP deve 
rá prestar contas dos recursos recebidos do GOVERNO, ã Se
cretaria de Finanças- SEFIN no máximo trinta dias apôs o Ter 
mino da vigência do presente contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIG~NCIA : O presente Contrato te 
ra a vigência a partir de sua· assinatura até 30 de dezembrÕ 
de 1985 . 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO : A publicação do presen 
te Contrato no Diário Oficial deste Território,deverá ser 
feita dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da data 
de sua ar.sinatura. 

CLÁUSULA D~CI~~ - DA ALTERAÇÃO, PRORROGAÇÃO E RECISÃO: 
Mediante assentimento dos contratantes, este Contrato pode 
rá ser modificado ou prorrogado através de Termo Aditivo ~ 
ou rescindido de pleno direito, por inadimplemento de 
quaisquer de suas cláusulas , independentemente de ação no 
tificação ou interpelação judicial . ' 

CLÁUSULA DÊCI~~ PRI~fEIRA - DO FORO : Fica eleito o Foro 
da Comarca de ~illcapá, Territôrio Federal do Amapá, para 
dirimir quaisquer controvérsias oriundas da execução do pre 
sente contrato, com exclusão de qua lquer outro por mais 
privilegiado que seja . 

E, para a validade do que ficou estabelecido pelas par 
tes, firmou-se o presente i nstrumento em oito (8) vias de 
igua l teor e forma , para o mesmo fim de direito, na prese~ 
ça de duas (2) testemunhas abaixo nomeadas . 

Nacapá, 23 de outubro de 1985. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

ABDALLA HOUAT 
Presidente- JUCAP· 

TESTEHUNHAS: Ilegíveis 

GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO ~~PÁ 

JUNTA CO}fERCIAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

A P R G V O 
JORGE NOVA DA COSTA 

Governador 
C O N T R A T O N9 /85- PROG 

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS 

Transferidos pelo GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ~~ 
PÁ â JUNTA CONERCIAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ~~PÁ, para 
suplementar o reaparelhamento e o reequipamento da JUCAP. 

DESPESA 

~~TERIAL DE CONSUMO 

OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 

EQUIPAMENTOS E ~~TERIAL PERMANENTE 

T O T A L 

CR$ 

15.000.000,00 

10.000.000,00 

35 .000 .000, 00 

60 .000.000 ,00 

Macapá, de outubro de 1985 

~~ILIA COSTA LIMA CAVALCANTI 
Secretária-Geral - JUCAP 

PROCURADORIA GERAL 

CONTRATO N9 

ABDALLA HOUAT 
Presidente- JUCA? 

113/85-PROG. 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEB~! O GOVERNO DO 
TERRITÓRIO FEDERAL DO ~~PÁ E A COHPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO ~~PÁ - CEA, PARA FINS NELE DECLARADOS . 

O Governo do Territôrio Feder al do Amapá, neste ato re 
presentado por seu Governador , Senhor JORGE NOVA DA COSTA~ 
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a Compa
nhia de Eletricidade do Amapá , Sociedade de Economia Hista 
CGC (~W) n9 05.965 . 546/000 1-09 , com sede em ~illcapá , ã rua 
Padre Júlio Haria Lombaerd nQ 1.900 , doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu 
Presidente, Senhor ANTÕNIO CABRAL DE CASTRO, resolvem de 
comum acordo firmar o presente contrato, consoante cláusu
las e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRU!EIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL : O presente con 
trato tem fundamento no que dispõe o i nc iso XVII do art .1~ 
do Decreto- lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , combÍnado 
com a le tra " f" do § 29, do artigo 126 , do Decreto- lei n9 
200, de 25 de fevereiro de 1967. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO: Constitui objeto do pre 
sente contrato, o apoio f i nanceiro por parte da CONTRATAN= 
TE , ã CONTRATADA, com vistas a execução dos s erviços de 
construção e ampliação e me lhorias da Rede de Distribuição 
de Energia. Elétrica em várias l ocalidades do Município de 
Hacapá, Territôrio Federal do Amapá, conforme Plano de 
Aplicação que passa a ser parte integrante des te instrumen 
to. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇ0ES : 

I - DO GOVERNO : 

a) Repassar ã CONTRATADA a importância Globa l de Cr$:. 
9.880 .000 . 000 (nove bilhÕes, oitocentos e oitenta milhÕes 
de cruzeiros) para execução dos serviços aqui contratados 
apôs a assinatura do presente instrumento; 

b) Fiscalizar e acompanhar os serviços através da Se
cr e taria de Obras e Serviços Públicos - SOSP. 
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II - DA CONTRATADA: 

a) Executar os serviços previstos na Cláusula Segunda , 
dentro do prazo estabelecido . 

b) Pres tar contas dos recursos r eceb idos à Secre t ar ia 
de Finanças - SEFIN, através de documento hábeis comproba
. tórios das despesas efetuadas, de acordo com as normas es
tabelecidas pe lo CONTRATANTE . 

c) Fornecer e facilitar os el ementos necessários para 
que o CONTRATANTE, possa através da Secretaria de Obras e 
Serviços PÚblicos - SOSP, acompanhar a execução des te con
trato. 

d) A e fetiva ocorrência da fi scalização , não exclui nem 
restringe a responsabili dade da CONTRATADA na execução dos 
serviços , objeto deste instrumento. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO DOS RECURSOS : A despesa 
decorrente da assinatura do pr esente contrato, no valor de 
Cr$:,9.880.000.000 (nove bilhÕes , oitocentos e oitenta mi 
lhÕes de cruzeiros) foram alocados aQ Fundo de Participa
ção dos Estados, Distrito Federal e Territórios, Pr ograma 
10583231.644 - Desenvolvimento de Áreas Urbanas , Elemento 
de Despesa 4.1.1.0.00, consoante Nota Orçamentárian98 175, 
emitida em 03 de outubro de 1985 . 

CLÁUSULA QUINTA - DA LI BERAÇÃO DOS RECURSOS: Os recur
sos destinados a execução dos serviços previstos no prese~ 
t e contrato, serão liberados de uma só vez, apos sua assi
natura . 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPÓSITO E HOVUIENTAÇÃO DOS RECUR
SOS: Os recursos que por força deste contrato serão trans
feridos à CONTRATADA, ficarão depositados em estabelecimen 
to bancári o oficial em conta especial a ser movimentada pe 
la mesma, obrigando- se a enviar ao CONTRATANTE, extrato de 
conta e fazer constar nos diversos documentos que emitir , 
os números , valores e data de emissão de cheques em que 
forem pagas as suas obrigações, proibindo- se a transferên
cia para outr o órgão. 

CLÁUSULA seTI}~ - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A CONTRATADA 
obriga-se a encaminhar à Secre taria de Finanças , no prazo 

de até 30 (trinta) dias a contar da data do término do pr~ 
sente contrato, a pr es tação de contas da aplicação dos r e
cur sos recebidos do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PESSOAL: O pessoal que qualquer 
título partici parem dos serviços objetos do presente con -
trato, não terá com o CONTRATANTE qualquer vincul o empreg~ 
tíci o . 

CLÁUSULA NONA - DA VIGENCIA: O presente contr at o te rá 
vigência de um (01) ano , a coqtar da data de sua assinatu
r a . 

CLÁUSULA DeCI~- RESCI SÃO : Este contrato , poderá ser 
rescindido de pl eno direit o , por inadimplemento de qual
quer de suas cláusulas e condiçÕes, por motivo de conveni
ência ou por acordo entre as partes independente de açao, 
notificação ou interpe l ação judicial. 

CLÁUSULA oecn~ PRIHEIRA - DA PUBLICAÇÃO : O presente 
contra t o será publ icado no Diário Oficial deste Territóri~ 
no prazo de vinte (20) dias , contados da data de sua assi
natura. 

CLÁUSULA DeCI}~ SEGUNDA - DO FORO: Fica e i eito o Forum 
da Comarca de ~mcapá , para dirimir quaisquer dúvidas e/ou 
litígios porventura d~correntes da execução do oresente 
cont rato, que não possam ser solucionadas administ~ativa -
mente pelas partes . 

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condiçõe s 
aqui estipuladas, lavrou- se o presente contrat o que l ido e 
achado conforme , será assinado em oi t o (08) vias de igual 
teor e forma para um só efei t o legal, pel as partes contra
t antes e pelas testemunhas abaixo ass inadas . 

}mcapá, 31 de outubro de 1985. 

JORGE NOVA DA COSTA 
CONTRATANTE 

ANTONIO CABRAL DE CASTRO 
CONTRATADA 

TESTEHUNHAS: Ilegívei s 

PLANO DE APLICAÇÃO 

CONTRATO N9 113/85- PROG. A P R O V 0: 
JORGE NOVA DA COSTA 

Governador 

Pl ano de Aplicação para atender despesas com execução dos Serviços de Construção , ampliação e me lhoria da Rede de 
Distribuição d~ Energia Elétrica em várias localidades do Município de ~mcapá e aquisição de veículos , face a necessida 
de operacional da Empresa . 

NOHE DA OBRA LOCAL DISCRIHINAÇÃO GERAL POPULAÇÃO A SER VALOR 
ATENDIDA 

EM PESSOA 

Vila Paraíso Santana 4.200 Cr$: 4. 580 . 000.000 

Rede de Distribuição Primária em 
Promorar 13.800 volts e Segundária 220/127 v. 4 . 400 Cr$: 2.000.000 .000 

. }mcap.i com iluminação PÚblica • 

São Lázaro }mcapá 2 . 700 Cr$ : 2 .500 . 000 .000 

AQUISIÇÃO DE VE!CULOS 800 .000 .000 

TOTAL ... ..••........ . •............... .• .............. .. 9.300 Cr $ : 9.880.000 .000 

Importa o PFesente Plano de Aplicação na quantia de Cr$ : 9. 880.000 .000 (nove bilhÕes1 oitocentos e oitenta milhÕes 
de cruzeiros). 

}mcapá , 31 de outubro de 1985 

ANTONIO CABRAL DE CASTRO 
Presidente 

PROCURADORIA GERAL 

CONVENTO N9 086 /85-PROG 

CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAH o=GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO ~PÁ E A PREFEITURA HUNICIPAL DE ~ZAGÃO, COM 
INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA 
OS FINS NELE DECLARADOS . 

O Governo do Território Federal do Amapá, r epresentado 

neste a t o pelo seu Governador Dr. JORGE NOVA DA COSTA da
qui em diante denominado s i mplesmente GOVERNO e a Prefeitu 
r a Hunicipal de Nazagão, repre sentada neste ato pelo seu Prefef 
to Hunic ipal Senhor LUCI~ AHORAS DEL CASTILO,daqui em diante 
denominado s implesmente PREFEITURA, com a interveniência da 
Secretaria de Educação e Cultura deste Território, dorayan 
te denominada simplesmente SEEC, neste ato representada pe 
lo seu Secretário Dr. J OÃO BOSCO ROSA FERREIRA, resol vem 
de comum acordo, celebrar o presente Convênio medi ante as 
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cláusulas e condições seguinte s 

CLÁUSULA PRIHEIRA - DC FUNDA~!ENTO LEGAL : O presente 
Convênio encontra respaldo legal no item XVII do art . 18 do 
Decreto-lei n9 411/69, combinado com o art . 126, § 29 , le
tra "f" do Decreto-lei n9 200/67, e conforme Pl ano de Apli 
cação em anexo , que fica fazendo parte integrante deste In~ 
trumento . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO : O objetivo do presen
te Convêni o é implementar Classes Pré- Escolares no exercí
clo do ano de 1985 . 

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇDES: 

I - DO GOVERNO 

a) Repassar recursos para atender a execução. do presen 
te Convênio , no valor de Cr$ 67 . 500.000 (SessentaeSete Ni 
lhÕes e Quinhentos Mil Cruzeiros); 

b) Fiscalizar e acompanha r a execução do presente Con
vênio, através da Secretaria de Educação e Cultura/SEEC . 

II - DA PREFEITURA 

a) Empregar os recursos transferidos pelo GOVERNO , de 
acordo com o que estabelece o Plano de Aplicação em anexo 
a este Instrumento; 

b) Apresentar ao GOVERNO, sempre que solicitados , as 
informações e esclarecimentos sobre as atividades r eal iza
das no cumprimento das finalidades expressas neste Convênio; 

c) Apresentar ao GOVERNO, prestação de contas do total 
dos r ecurso s transferidos por força deste Instrumento , den 
tro do prazo já estabelec~do na Cláusula Sétima des te Con= 
vên i a . 

CLli.USULA QUARTA - DA DOTAÇÃO : A despesa decorrente da 
assinatura do presente Convênio no valor de Cr$ 67 . 500 .000 
(Sessenta e Sete MilhÕes e Quinhentos Hi l Cruzeiros) ,co.::_ 
rera a conta dos seguintes recursos : 

a) Cr$ 57.500 .000 (Cin~uPnrA ~ s~te MilhÕes e Quinhen
tos Mil Cruzeiros) do Convênio 03/85-~!EC, Programa n9 08 . 
42 . 190.3201 .05 3, Categoria Econômica n9 3.1. 3.1. 00, confor 
me Nota de Empenho n9 4 . 5, emitida em vinte de setembro de 
1985 . 

b) Cr$ 10.000 .000 (Dez MilhÕes de Cruzeiros) do Convê
nio 03/85-r!EC, Programa n9 08.42.190 . 3201 . 053 , Categor ia 
Econômica n9 3 . 1 . 2 . O. 00, c:mforme Nota de Empenho n9 4 . O , 
emitida em vinte de setembro de 1985. 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS : Os recur 
sos destinados à execução deste Instrumento , serão libera= 
dos de uma só vez , apos a assinatura deste Convênio. 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPÚS ITO DOS RECURSOS : Os recur
sos que por força deste Instrumento a PREFEITURA receber , 
serão depositados em conta bancária especial a ser movimen 
tada pela PREFEITURA, de acordo com o Plano de Aplicação ~ 
obrigando- se a envi ar ao GOVERNO , extrato de contas e fa 
ze r constar nos diversos documentos de prestação de contas 
o nome do sacado , os n~meros, valores e datas das emissões 
dos cheque s e a quem foram pagas as importâncias . 

CLÁUSULA SÉTIHA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : A PREFEITU
RA prestará contas dos recursos recebidos do GOVERNO, atra 
vés da Secretaria de Finanças/SEFIN , no máximo 30 (trinta) 
dias após o término da vigência do presente Convênio . 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA : Este Convênio entrará 
em vigor a partir de sua assinatura até trinta e hum de de 
zembro de 1985 . 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO : A publicação deste Con 
vênia no Diário Oficial deste Território, deverá ser feiti 
no prazo de 20 (Vinte) dias a contar de sua assinatura . 

CLÁUSULA DÉCI~~ - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL : Será dire 
tarnente vinculado e subordinado à PREFEITURA, o pessoa 1 que 
a qualquer titulo for uti:izado na execução deste Convêni~ 
não tendo com o, GOVERNO relação jurídica de qualquer natu-
reza. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRU!E:RA - DA HODIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO 
E RECISÃO : ~!ediante assentimento das partes convenentes 
esse Convênio poderá ser oodificado ou prorrogado atravé~ 

de Termo Adi tivo, desde que não contrarie o disposto no 
item 13 da I ntrução Normativa SECIN/SEPLAN/PR n9 002 ,de 02 . 02 . 
84 ou rescindido de pleno direito , por inadiplemento de 
quaisquer de suas cljusulas e condições , independentemente 
de ação , notificação ou inter pelação j udicial . 

CLÁUSULA DÉCU~ SEGUNDA - DO FORO: Fica ele i to o Foro 
da Comarca de Hacapá, Território Federal do Amapá, para di 
rimir d~vidas ori undas da execução deste Convênio, com ex
clusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja . 

E, para validade do que ficou estipul ado pe las partes, 
lavrou-se este Instrumento em 08 (oito) vias de igual teor 
e forma , para o mesmo fim de direito, na presença de 02 
(duas) testemunhas abaixo fi rmadas . 

Hacapá, 09 de outubro de 1985 

J ORGE NOVA DA COSTA 
GOVERNO 

LUCIHAR Al-IORAS DEL CASTILO 
PREFEITURA 

JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 
SEEC 

TESTEHUNHAS: I legíveis 

H. I. GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO Al-~PÁ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
A P R O V O 

ALFREDO AUGUSTO RAr~LHO DE OLIVEIRA 
Secre tário de Educação e Cultura 

Em Exercício 

PLAN O DE 

Plano de Aplicação para l iberação de recursos visando 
atender enca r gos com o PROJETO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR no 
MunicÍpio de Hazagão, à conta de dotações oriundas do Con
vênio 03/85-MEC , Projeto : 1. 1. Desenvolvimento da Educação 
Pré-Escolar, Programa : 08 .42 .1 90 . 3201. 053 , com i nterveni'ên 
c i a da Secretaria de Educação e Cu l tura, com suporte no 
processo n9 28840 . 00 1593/85-SEEC , respal dado nas segui ntes 
classificaçÕes orçamentárias, referente aos empenhos 40 e 
45/85 . 

El . de Despesa D I S C R I H I N A Ç Ã O Valor em Cr$ 

3 .1. 2 . 0. 00 Haterial de Consumo 

3 . 1. 3. 1 . 00 

3 . 1 . 3 .2 .00 

Aquisição de Hate r ial Didá
tico- Pedagógico ... . . .... . .. 25 . 610. 000 

Remuneração de Serviços Pe~ 
soais .. ..... .- ............ . . 

Outros Serviços e Encargos. 

Total. ........... ........ . 

57.500.000 

6 . 900.000 

90.010.000 

Importa o presente plano de aplicação em Cr$ . .. . .... . . 
90 .010 .000 (noventa milhÕes, dez mil cruzeiros) . 

~~capá-AP, 09 de outubro de 1985 

JOSÉ FIGUEIREDO DE SOCZA 
Diretor/DEN/SEEC 

~~RIA RAU!UNDA RIBEI RO DA COSTA 
Coordenadora/SEPRE/SEEC 

H. I. GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO Al-~PÁ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
A P R O V O 

JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 
Secretário de Educação e Cultura 

P L A N O D E 

Plano de Aplicação para liberação de recursos v~sando 
atender encargos com o PROJ ETO DA EDUCAÇÃO PRÉ- ESCOLAR no 
Município de Nazagão, à conta de. dotações oriundas do éon
vênio 03/85- HEC , Proj e to : 1.1 . Desenvolvimento da Educa·ção 
~ré-Escolar , Pr ograma : 08.42 . 190.3201. 053, com interveni
encia da Secretaria de Educação e Cultura , com suporte no 
processo n9 . 28840 . 00 1593/85- SEEC, respaldado nas seguin
tes classificaçÕes orçamentárias , referente aos empenhos : 
40 e 45/85 . 
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El. de Despesa D I S C R I M I N A Ç Ã O Valor em Cr$ 

3 . 1 . 2. o. 00 . Material de Consumo : 

. . Aquisição de Materia l Didá-
tico- Pedagógico .... . .... .. . 10.000.000 

3 . 1. 3. 1 .00 Remuneração de Serviços Pe~ 
soais . ..... .... .... . . .. ... . 57 . 500 .000 

Total. .... .. ...... .... .. . 67 . 500 .000 

Importa o presente plano de aplicação em Cr$ ...... ... . 
67 .500.000 (sessenta e sete milhÕes e q"uinhentos mil cru-
zeiros) . 

outubro de 1985 Macapa-AP, 09 de 

JOSJ! FIGUEIREDO DE SOUZA 
Diretor/DEN/SEEC 

HARIA RAIHUNDA RIBEIRO DA COSTA 
Coordenadora/SEPRE/SEEC 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAHAS DE CASAHENTO 

O Oficial do Registro Civil desta Comarca de ~illcapá 
Ter .Fed. do Amapá, República Federativa do Brasi l , faz sa
ber que pretendem se casar: ABIGAIL DIAS NEGRÃO com ~~RIA 
NILZA DE LUlA. 

Ele~ filho de Leandro Victo r Negrão , falecido e 
Guiomar Dias Negrão. 

de 

Ela é f ilha de Antonio Arruda Lima e de ~illrgarída Trin 
dade de Lima . 

Quem souber de qualquer impedimento legal que os iniba 
de casar, um com o outro, acuse- os na forma da lei. 

Hacapá, 01 de Novembro de 1985 

HELENISE R. DA C. TORRES 
Escrevente Autorizada 

PODER JUD ICIÁRIO 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

Terri tório Federal do Amapi 

Juiz de Direito da Comarca de Macapi 

EDITAL DE CITAÇÃO , COH O PRAZO DE 1 5 DIAS, NA FO!UIA ABAIXO: 

O DOUTOR JESUS DO NASCUIENTO, HH. Juiz de Direito da 
Vara Criminal da 1f Circunscrição Judiciária de Macapá , na 
forma da lei , eçc . . . 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com o prazo 
de quinze dias virem , ou dele tiverem conpecimento , que ne~ 
t e Juizo corre seus trãsmites um processo em que é acusado: 
IS~IAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, vendedor 
ambu l ante , residente à Av. Pedro Lazarino, 925- Buritizal , 
como i ncur so no art9 168, inciso III , c/c o artigo 51 ,todos 
do Código Penal Brasileiro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi 
cada não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possí~ 
ve l 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. CoriolanoJucâ;"" 
nesta cidade, no dia 29/1 1/1985, às 14 : 00 horas, a fim de 
ser interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos 
ulteriores te rmos do processo, a que deveri comparecer , sob 
pena de revelia . Para conhecimento de todos é passado o pr! 
sente Edital, cuja 2a . via ficari afixada no lugar de cost~ 
me . Dado e passado nesta cidade , aos vinte e cinco dias do 
mês de outubro de mi l , novecentos e oitenta e c inco . Eu , 
AGOSTINHO IBIAPINO DA SI LVA: Aux . Judiciirio , da tilografe i 
e eu, HANOEL JANUÁRIO DA SILVA, Diretor de Secretaria, o sub~ 
creví . 

JESUS DO NASCUIENTO 
Juiz de Dire ito 

EDITAL DE CITAÇÃO, COH O PRAZO DE 1 5 DIAS, NA FOIUIA ABAIXO : 

O DOUTOR JESUS DO NASCIHENTO, HH. Juiz de Dirúto da 
Vara Criminal da 1f Circunscrição Judiciiria de Macapi , na 
forma da lei, etc . .. 

Faz saber a todos os que o presente ED.ITAL com o prazo 
de quinze dias virem , ou dele tiverem conhecime:1ta , que ne~ 
t e Juízo corre seus trânsmites um processo em que é acusado : 
JORDÃO BENEDITO LOPES, brasileiro , casado, administrador 
residente no Igarapé do Lago, neste Município, como incurso 
no art9 129, do Código Penal Brasileiro. 

E, como tenha o Oficial de Justiç2. deste J uízo certifi 
cada não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí
vel citi- 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 J ucâ;"" 
nesta cidade , no dia 29/11 / 1985, às 12: 30 horas, a fim de 
ser interrogado, promover sua defesa e ser notificaria dos 
ulteriores termos do processo, a que deveri comparecer sob 
pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o pre 
sente Edital, cuja 2a . via ficari afixada no l ugar de costu 
me. Dado e passado nesta cidade, aos vinte e cinco dias dÕ 
mês de outubro de mil, novecentos e oitenta e cinco . Eu , 
AGOSTINHO IBIAPINO DA SILVA, Aux. Judiciário, da tilografei 
e eu, ~!ANOEL JANUÁRIO DA SILVA, Diretor de Secretaria, o sub~ 
crevt. 

J ESUS DO NASCIMENTO 
Juiz de Direito 

NINIST~RIO DO INTERIOR 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

COMPANHIA DE DESENVOLVUIENTO DO AMAPÁ - CODEASA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N9 003/85-CODEASA 

A Companhia de Desenvolvimento do Ama pi - CODEASA, atra
ves da Comissão Permanente de Lic i tação para Obras, Servi
ços e Compras de ~illteriais da CODEASA, torna público para 
conhecimento dos interessados, que fará rea l izar a Tonwda 
de Preço n9 003/85- CODEASA, destinada à aquisição de veícu 
los automotores com características técnicas discriminadas 
nos Lotes abaixo: 

LOTE 1: Um (1) veículo automotor, tipo cavalo mecãnic~ 
com capacidade a 15 toneladas , motor a diesel, a no de fa
bricação 1985, potencia a 192 CV, injeção direta , transpo~ 
te de 3 passageiros, com cab ine l eito . 

LOTE 2: Um ( 1) ve ícul o automotor, com capacidade de car 
ga a 8.843 Kg . e t ransporte de três (3 ) passageiro s , ano de 
fabricação 1985 , motor movido a diesel , i njeção direta, po 
tencia de 135 Cv . -

Poderão part icipar desta l i citação, somente firmas bra 
sileiras não consorciadas. 

A Licitação realizar- se- i às 15:00 horas do dia 18 de 
Novembro de 1985, no prédio do Escritório Cent ral da 
CODEA~A , localizado av . Mendonça Furtado, 53 , nesta ci dade , 
ocasiao em que serão r ecebidos os documenfos e"as propos
tas de preços . 

A pasta do Edita l de Licitação, contendo os elementos 
necessários à apresentação das pr opostas , poderá ser obti
da no endereço acima mencionado nos horirios normai s de ex 
pediente, media nt e o Recolhimento à Tesoura r i a da CODEASA 
da taxa de Cr$ 100 . ÓOO (Cem Mil Cruzei ros) . 

Maca pi (AP), 04 de Novembro de 1985 

CARLOS ALBERTO SOARES DE ANDRADE 
President e I CPL 


	

