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Terri t ório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N'? 1509 de 05 de novembro de 1985 

O Governador do Terri tório Federal do Arnapj ,usando da s 
at ribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item II , 
do Decre t o- l e i n'? 4 11, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Ar t . 1'? - Prorrogar o pr azo de f uncionamento da Comis
são criado pe l o Decr e to (P) n'? 1185, de 11 de Se t embro de 
1 :985 até o dia 08 de Novemb ro de 1 . 985 . 

Art . 2'? - Revogam-se as dispos i çÕes em cont rá rio . 

Palácio do Setentrião, em ~~capá , 05 de novembr o de 
1985, 979 da RepÚb lica e 429 da Cria ção do Terr itório Fede 
ral do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINI ST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1510 de 05 de novembro de 198S 

O Governador do Território Federal do Amapj ,usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo art i go 18 , item Il, 
do Decreto- lei n'? 411, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE : 

Ar t . 19 - Prorrogar, por mais três (3) dias, o período 
da viagem a Brasília-DF., de NADY BASTOS GENÚ, conforme D! 
ereto n9 1501 , de 31 de outubro do corrente ano, a partir 
de 06 de novembro de 1985. 

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

Palácio do Se t entrião, em ~~capá, 05 de novembro d'e 

Dr . 
Aud i tor do Governo do Terri tório 
JOSÉ VERÍSSH!O TAVARES 

Secretarlo de Educação e Cultura 
Prof . JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Dr. 

Dr . 

Dr. 

Secreti=io de Agricultura 
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERI BE 

Secretário de Segurança P~blica 
NADY BASTOS GENÚ 

Secretário de Saúde 
ANTONIO CARNEIRO JUNIOR 

1985, 979 da RepÚblica e 429 da Criação do Terr i tório Fede 
ra l do Ama pá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador I nterino 

MINIST!RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 15 11 de OS de novembro de 1985 

O Governador do Territór i o Federa l do Amapá ,usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item li , 
do Decreto- l e i n9 41 1, de 08 de janei ro de 1969, 

RESOLVE: 

Art . 1'?- Prorrogar por mais t rês (3) dias , a designa
ção de JOS~ ARAGUARINO DE HONT ' ALVERNE para responder pela 
Secretaria de Segurança P~bl ica do Governo deste Terr itó
rio, conforme Decreto (P) n9 1502, de 31 de outubro de 
1985 , a partir de 06 de novembro do ano em curso. 

Art . 29 - Revoga m- se as dispos i çÕes em cont rár io . 

Palác i o do Setentrião , em ~~capá, OS de novembro de 
1985, 979 da RepÚb l ica e 429 da Criação do Terr i tório Fede 
ra l do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

MINISTgRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N'? 1512 de 05 de novembro de 1985 

O Governador do Território Feder a l do Amapá , usando das 
atr i buiçÕes que lhe são conferidas pe lo artigo 18 , i tem 11 , 
do Decreto-lei n9 41 1, de 08 de jane iro de 1969 e t endo em 
vi sta o que consta do Processo n9 28840 .001849/85-SEEC, 

RESOLVE : 
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Conceder a FRANCISCA DOS PASSOS SILVA , ocupante do car 
go de ~rofessor de Ensino de ?O Grau , Código M-601, Classe 
"D", Referência 2 , (Cadastro n9 02364), do Quadro Permane~ 
te do Governo deste Território, lotada na Secretaria de 
Educação e Cultura-SEEC, seis (06) meses de Licença Espe -
cial, contados no período de 01 de novembro de 1985 a 01 
de maio de 1986, nos termos do art i go 116, da Lei n9 1 .711, 
de 28 de outubro de 1952 , regu lament ado pe lo Decre to n9 
38 . 204 , de 03 de novembro de 1955, em virtude da referida 
servidora haver completado o segundo decênio de efetivo 
exercício, compreendido no período de· 02 de março de 1965 
a 30 de junho de 1975. 

Macapá-AP , em05 de novembro de 1985 , 979 da Repúbl i ca 
e 429 da Criação do Território Federal do Amapá . 

J ORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

HINIST~RIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 15 13 de 05 de novembro de 1985 

O Governador do Território Federal do Amapá ,usando das 
atr i bui ções que l he são confer idas pelo artigo 18 , item li , 
do Decreto-lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vis t a o que consta do Processo n9 28840.00 1847/85- SEEC, 

RESOLVE : 

Conceder a MARIA HIGINA SANTANA, ocupante do cargo de 
Agente de Port aria, Códi go PL-1 101 , Classe "C", Referência 
NM-20 , (Cadastro n9 00132) , do Quadro Permanente do Gover
no deste Território , l ot ada na Secr etar ia de Educação e 
Cultura-SEEC, seis (06) meses de Licença Especia l , conta
dos no período de 04 de novembro de 1985 a 04 de máio de 
1986 , nos termos do artigo 116, da Lei n9 1.711, de 28 
de outubro de 1952 , regulament ado pelo Dec reto n9 38.204 , 
de 03 de novembro de 1955, em vir t ude da refer ida servido
ra haver comple t ado o segundo decênio de efetivo exercício 
compreendido no perí odo de 06 de j unho de 1975 a 20 de ou
tubro de 1985. 

~mcapá-AP, em 05 de novembro de 1985, 979 da República 
e 429 da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Inter ino 

CONVENIO N9 88/85 - FUNARTE 

TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAtf A FUNDAÇÃO NACIO -
NAL DE ARTE - FUNARTE E O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO 
~IAPÁ , PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO "APOIO ÀS ARTES PLÁSTI -
CAS ~PAENSE". 

Aos doze dias do mes de setembro de mil novecentos e 
oitenta e cinco , na cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro , a Fundação Nac ional de Arte , ent i dade vin-

cu lada ao Hi nistério da Cultura, inscrita no CGC/MF sob o 
número 42 .519 . 983/000 1-17 , doravante denominada FUNARTE , 
neste ato representada por sua Diretora Executiva , Prof~ 

Maria Lu í za Librandi e o Governo do Território Federal do 
Amapá, inscr i to no CGC/~W sob o n9 00 . 394:577/000 1-25, com 
sede na Avenida FAB n9 1510 , na cidade de Macapá, Territó
rio do Amapá , doravante denominado CONVENENTE, neste ato 
rep resentado pe l o seu titular, Dr. Jorge Nova da Costa,bra 
sileiro, casado, economista, portador da carteira de i den:
t idade n9 71 3. 512- SEGUP-HG , CPF n9 000 . 501. 56 1 /87, residen 
te na cidade de ~~capá, Território do Amapá , assinam e têm 
entre si ajustado o presente Convênio que se r eger á pelas 
condições a seguir expressas : 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O presente Convênio tem por objeto dar apo i o à realiza 
ção do projeto "Apoio às Artes Plást i cas Amapaense ", Con:
forme solici t ado pelo ofício n9 1255-SEEC , de 03/04/85 , a
provado pe la FUNARTE em seu processo n9 23098 . 823/85-25 . 

CLÁUS ULA SEGUNDA - OBRIGAÇ0ES DO CONVENENTE 

O CONVENENTE o~riga-se a: 

a) Realizar, através de sua Secretaria de Educação e 
Cultura , o projeto "Apoio às Ar tes Plásticas Amapaense " 
o qual tem por objetivo dotar a ga l eria de equipamento 1n
dispensável às atividades da escola de arte/gal eria ; 

b) prestar cont as à FUNARTE dos recursos que l he forem 
transferidos , até 30 (trinta) di as após o té rmino da v1gen 
c ia deste .convênio, de acordo com as NORMAS DE PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DOS RECURSOS CONCEDIDOS ATRAV~S DE CONVENTOS FI~IA
DOS ENTRE A FUNARTE E ENTIDADES GOVERN~lENTAIS , que , ane
xas ao presente instrumento , dele fazem par te integran te; 

c) reme t er à FUNARTE 9s re latórios es t abel ecidos nas 
Normas ds Pres t ação de Contas mencionadas no i tem acima ,no 
término da vigência do presente instrumento; 

d) fazer const~r de toda di vul gação re l acionada com o 
obje t o deste Convênio, o fato dele ser resultado de um 
apoio do .Ministério da Cultura/Secretar ia de Ação CulturaV 
Funua.,;ão Nacional ue Arte - FUNARTE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇ0ES DA FUNARTE 

A FUNARTE obriga-se a repassar, ao CONVENENTE, a impo~ 
tância r eferida na cláusula quarta, na forma que vem na 
mesma descrita e de acordo com suas disponibi l idades finan 
ceiras . 

CLÁUSULA QUARTA - VALOR 

O Va l or da importância que a FUNARTE aloca ao CONVENEN 
TE pelo presente i nstrumento é de Cr$ 5.000.000 (cinco mi
lhÕes de c r uzei ros) , a ser empregado na fo rma como vem es
pecificada no Plano de Aplicação de Recursos, que faz par
te integrante do presente Convêni o . 

PARÁGRAFO PRI~ffiiRO - Os recursos decorrentes des te Con 
vênia serão depositados em conta do CONVENENTE e se origi-
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nam do Orçamento da FUNARTE para o exercício corrente,clas 
sificados na Atividade 45076 .08482476 . 331 . 0001 - Criação e 
Difusão de Bens Culturais, Elemento de Despesa 4.3 . 1.4-0 1-
Transferências Intragovernamentais/Auxil i os aos Territó 
rios/ Auxílios para Investimentos, aplicação em Equipamen -
tos e Hateria l Permanente (4.1 . 2 .0), Empenho n9 1480, emi
tido em 12/09/85, Meta 01 - Artes Plisticas-COHISSÃO INTER 
SETORIAL , Fonte de Recursos 000 - TESOURO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os recursos de que trata o Parigra 
fo Primeiro serão liberados através da Caixa Econômica Fe~ 
dera l preferencialmente, ou através do Banco do Brasil S. A, 
de acordo com as disponibil idades financeiras da FUNARTE . 

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO 

O presente Convênio vigorari a partir de s~a assinatu
ra e terá validade até 12 de março de 1986, só podendo ser 
alterado, em todo ou em parte, mediante Termo Aditivo, res 
salvado o prazo de vigência e Plano de Aplicação, que pod~ 
rão ser a lt erados , em casos excepcionais , mediante autori 
zação da FUNARTE . 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

Fica a FUNARTE autorizada, em qualquer epoca, a fisca
lizar no local a aolicação dos recursos ou vistoriar a exe 
cução do que aqui - se convenciona, devendo o CONVENENTE prei 
tar todos os esclarecimentos e informações que lhe forem 
solicitados . 

CLÁUSULA S~TI~~ - RESCISÃO 

O presente Convênio poderá ser rescindido por iniciati 
va da FUNARTE, independentemente de int erpelação j udicial 
ou extrajudicial, e sem direi to a qualquer indenização, no 
cas o de infração comprovada de qualquer de suas cláusulas. 
f icando o CONVENENTE , sem prejuízo das sanções c1v1s e pe 
nais, inabilitado para firmar outro Convênio com a FUNARTC 

CLAUSULA OITAVA - FORO 

Nos t e rmos do artigo 29 do Decreto n9 77.300, de 16 de 
março de 1976, a FUNARTE goza de Foro especial, processan
do- se os seus feitos perante Juízes e Tribuna i s Federais , 
em todas as instâncias, seja autora ou ré, assistente ou 
oponente. 

E por estarem acordes, lavrou- se o presente instrumen
to, que , depois de lido e achado conforme , vai assinado pe 
las partes e por 2 (duas) testemunhas. -

~~RE LU!ZA LIBRANDI 
Diretora Executiva da FUNARTE 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador do Território Federal 

do Amapá - AP . 

TESTEHUNHAS Ilegíveis 

GOVERNO DO TERRITÚRIO FERERAL DO ~~PÁ-AP. 

EHPENHO N9 1480/85 

ELHIENTO DE DESPESA: 4 .3.1 .4-01 - Cr$ 5. 000 . 000 

P L A N O D E A P L I C i\ Ç Ã O 

I - Equipamentos e Material Perma-
nente (4 . 1.2.0). .... . .. . . .... . 

T O T A L ••••••. .. . ........ • •. 

D E R E C U R S O S 

Cr$ 5.000.000 

Cr$ 5.000.000 

Importa o presente Plano de Aplicação em :Cr$ 5.000 .000 
(cinco milhÕes de cruzeiros) . 

PROCURADORIA GERAL 

CONTRATO N9 111/85- PROG. 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAl'! O GOVERNO DO TERRITÚRIO 
FEDERAL DO ~~PÁ E A COHAPA- COOPERATIVA HISTA AGR!COLA DOS 
PRODUTORES DO ~~PA LTDA . , COH A INTERVENI~NCIA DA SECRETA 
RIA DE AGRICULTURA, PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

O Governo do Território Federal do Amapá, neste ato re 
presentado por seu Governador , Senhor JORGE NOVA DA COSTA, 
daqui por diante denominado simplesmente CONTRATANTE e a 
COHAPA-Cooperativa Hista Agrícola dos Produtores do Ant~pã 

Ltda, inscrita no CGC sob o n9 04 . 658 . 894/000 1- 62 , repre 
sentada pelo seu Presidente, Senhor ROLDÃO A~~CIO DA SIL
VA, eleito em Assemb l éia Gera l Ordinária realizada em 10 
de abril de 1985 , doravante denominada CONTRATADA, com a 
interveniência da Secretar ia de Agricultura , representada 
por seu Titular, Senhor JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE, 
doravante denomi nada SEAG , resolvem de comum acordo firmar 
o presente Contrato consoante as c láusulas e condiçÕes s e
guintes : 

CLÁUSULA PRH!EIRA - DO FUNDM!E'-ITO LEGAL : O presente Con 
trato foi elaborado com fundamento no que preceitua o artÍ 
go 18 , item XVII do Decreto- Lei n9 4 11, de 08 de janeirode 
1969, de acordo com a alínea "f" do § 29 do artigo 126 do 
Decr eto-Lei n9 200 de 25 de fevereiro de 1967 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO: O presente Contrato tem 
como objetivo a prestação de serviços técn i cos pe l a CONTRA 
TADA, na reorganização das cant inas comunitirias. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÚES : 

I - DO CONTRATANTE: 

a ) Transferir à CONTRATADA os recursos de ordem de 
Cr$ - 20.000.000 (vinte milhÕes de cruzeiros) para atender 
aos objetivos da cliusula específ i ca deste instrumento; 

b) Proceder o indispensável acompanhamento e f isca l iza 
çao da execuçao do presente Cont rato , a través da SEAG . 

Il - DA CONTRATADA: 

a) Aplicar os r ecursos de que trata este Contra t o de 
acordo com o objetivo do mesmo; 

b) Executar o presente Contrato util izando mão - de -
obra qua l ificada , sem qua lquer vínculo empregatício com o 
CONTRATANTE; 

c) Prestar conta dos recursos recebi dos à Secretaria de 
Agricultura- SEAG., através de relatórios dos serviços exe
cutados . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO : As despesas decorrentes 
da assinatura des te Contrato no valor de Cr$ 20 .000.000 
(vinte milhÕes de cr uzeiros) , corr~rá à conta do Fundo de 
Participação dos Estados, Distrito Federal e Terr itórios , 
Programa de Trabalho 04150881 . 648 , Elemento de Despesa 
4. 1.3 . 0.07 - Outros Serviços e Encargos , consoante Nota de 
Empenho n9 8290 , emi tida em 07 de outubro de 1985 . 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS : Os recur -
sos destinados a execução do prese3te Contrato que deverão 
ser transferidos à CONTRATADA, ser ão liberados em uma ún i 
ca parcela , após a assinatur~ deste instrumento. 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPOSITO E HOVIHENTAÇÃO DOS RECUR 
SOS : Os recursos cons i gnados por es t e i nstrumen t o serao de 
positados no Banco da Amazônia S/ A., Agência de ~mcapã em 
conta especial GTFA/CO~~PA , devendo a movimentação deste 
somente oco rrer em cheques nominativos . 

CLÁUSULA S~TI~~ - DA VIG~NCIA: Es t e Contrato vigora
ra da data de sua assinatura expirando-se no mesmo dia e 
mes do ano de 1986. 

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO : O presente Con t rato po 
derá ser alterado através de aditamento, . para o fie l cum ~ 
primento dos motivos que deram origem. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO : A i nobservãncia de qual
quer cl~usula, condições ou obr i gações do presente Contra
to , bem como por motivo de conveniênc ia ou por acordo en
tre as par tes contrat adas , provocará sua imediata resci
são independente de ação , notificação ou interpelação judi 
cial. -

CLÁUSULA D~CI~~ - DA PUBLICAÇÃO : A publ icação do pre
sente Contrato no Di irio Oficial des te Território, deveri 
ser feita no praz~ de 20 (vinte ) dias a contar da data de 
sua assinatura. 

CLÁUSULA D~CH~ PRU!EIRA - DO FORO: Para dirimir quai~ 
quer dúvidas surgidas em consequência do não cumprimento 
deste instrumento de comum acordo as par tes interessadas e 
legem o Foro da Comarca de ~mcapi , com exclusão de qual= 
quer outro, por mais privilegiado que seja . 

E, por estarem de comum acordo firmam o presente Con -
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trato em oito (08) v1as de igual teor e forma, par a um so 
efeito na presença de duas (02) testemunhas . 

Hacapá(AP) , 30 de outubro de 1985 

JORGE NOVA DA COSTA 
CONTRATANTE 

ROLDÃO Al-!ÃNCIO DA SILVA 
CONTRATADA 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
SEAG 

TESTEHUNHAS Ilegíveis 

PROCURADORIA GERAL 

CO N TRATO N9 112/85- PROG . 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAI-! O GOVERNO DO TERRITCRIO 
FEDERAL DO ~Á E A COHPANHIA DE DESENVOLVIHENTO DO Al-~PÁ , 
COH A INTERVENI~NCIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PARA OS 
FINS NELE DECLARADOS . 

O Governo do Território Federal do Amapá , neste ato re 
presentado pelo seu Gove rnador, Senhor JORGE NOVA DA COSTA~ 
do ravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a Companhia 
de Desenvolvimento do Amapá, representada neste ato pel o seu 
Diretor Presidente , Senhor JOSÉ ALCINDO FURTADO ABDON, dora 
vante denominada CONTRATADA , com a interveniência da Secre 
taria de Agricultura, representada po r seu Titular, Senhor 
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBi , daqu: em diante denomina 
da simplesmente SEAG, resolvem de comum acordo firmar o pre 
sente Contrato consoante as cláusulas e condiçÕes seguinte~ 

CLÁUSULA PRIHEIRA - DO FUNDAHENTO LEGAL : O presente Con 
trato foi elaborado com fundamento no que preceitua o Art~ 
18, item XVII do Decreto- lei n9 411 , de 08 de janeiro de 
1969 , de ácordo com a alínea "f " do § 29 do Art . 126 do De
creto- Lei n9 200 , de 25 de fevereiro de 1967 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO: O pr esente Contrato tem 
como objetivo a t ransfer ência de recursos destinados a me
lhoramento e abertura de Estradas Vicinais e preparo de 
áreas para lavouras descritos no Plano de Aplicação que faz 
parte integrante deste ins trumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES: 

I - DO CONTRATANTE : 

a) Transferi r à CONTRATADA, r ecursos no valor de Cr $ .. 
142.634 . 800 ( cento e quarenta e dois milhÕes, seiscentos e 
trinti\ e quatro mil e oitocentos cruzeiros) , para atender aos 
objetivos da cláusula específica deste Contrato ; 

b) Ac ompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato , 
a través da SEAG. 

II - DA CONTRATADA: 

a) Aplicar os· recursos transferidos pelo CONTRATANTE de 
acordo com o Plano de Aplicação, necessidades e or ientaçÕes 
apresentadas pela SEAG.; 

b) Executar o presente Contrato utilizando mão-de-obra 
qualificada sem qualquer vínculo empregat í cio com o CONTRA-· 
TANTE ; 

c) Fornecer e facilitar os elementos necessários para 
que o CONTRATANTE possa, através da SEAG , acompanhar a exe
cução do presente Contrato . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: A despesa decorren te da 
assinatura deste Contrato no valor de Cr$ 142.634 .800 (cen
to e quarenta e dois milhÕes , se iscentos e trinta e quatro 
mil, oi tocentos cruzeiros) correrá ã conta de: 

a) Cr$ 117.404 .000 (cento e dezessete milhÕes , quatro 
centos e quatro mil cruzeiros) conta de Encargos Gerais da 
União - EGU, Programa de Traba lho 04150881.648, El emento de 
Despesa 4. 1.1 .0. 00 - Obras e Instal ações, consoante Nota de 
Empenho n9 8289, emitida em 07 de outubro de 1985 ; 

b) Cr$ 25 . 230 . 800 ( vinte e cinco milhÕes , duzentos e 
tr inta mil e oitocentos c r uzeiros) , conta do Fundo de Parti 
cipaçâo dos Estados, Distrito Federal e Territórios, Progra 
ma 04 150881.648, Projeto Subsídio à Produção- Mecanização~ 
Elemento de Despesa 4.1 .3.0.07 - Outros Serv iços e Encargos 

consoante Nota de Empenho n9 829 1, emitida em 07 de outubro 
de 1985. 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS : Os recur
sos destinados à execução do Presente Contrato , serão libe
rados em uma única parcela após a assinatura deste instru -
menta . 

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A CONT~\TADA 
prestará conta dos recursos recebidos , ã Secretaria de Fi
nanças- SEFIN, no máximo trinta (30) dias após o términoda 
vigência do presente Contrato. 

CLÁUSULA SÉTI~~ - DA ALTERAÇÃO : O presente Contrato po 
derã ser alterado, através de aditamento, para o fiel cum
primento dos motivos que l he deram origem. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGENCIA : O presente Contrato en
trará em vigor a partir da data de sua assinatura , expiran
do- se em 31 de janeiro de 1986 . 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO : A inobise~vância de quais 
quer cláusulas , condições ou obrigaçÕes do presente Contra~ 
to , bem como por motivo de conveniência , ou por acordo en
tre as partes contratadas, provocará sua imediata resc1sao, 
independente de açãc• , notif icação ou interpelação judicial. 

CLÁUSULA DÉCI~~ - DA PUBLICAÇÃO : A publicação do pre -
sente Contrato no Diário Oficial deste Território , deverá 
ser feita no prazo de vinte (20) dias a contar da data de 
sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCI~~ PRI~ffiiRA - DO FORO: Para dirimir quais 
quer dúvida's surgidas em cbnsequência do não cumprimento des 
te i nstrumento, de comum acordo, as partes interessadas ele
gem o Foro da Comarca de Hacapá, com exclusão de qualquer 
outro , por mais privilegiado que seja . 

E, por es tarem de acordo, firmam o presente Cont rato 
em oito (Õ8) vias de igual teor e forma , na presença de duas 
(02) testemunhas . 

Hacapã (AP), 30 de outubro de 1985 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
CONTRATANTE 

JOSÉ ALCINDO FURTADO ABDON 
CONTRATADA 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERI BE 
SEAG 

TESTEHUNHAS IlegÍV!'!iS 

PLANO DE APLICAÇÃO 

A P R O V O 
JORGE NOVA DA COSTA 

Governador 

Plano de Ap licação do Contr ato n9 11 2/85-PROG., firma
do entre o GTFA/CODEASA, com a interveniência da Secretaria 
de Agricultura, destinado a Construção e Conservação de Es
tradas Vicinais e Preparo de Áreas para lavouras. 

ELEHENTO DE 
DESPESA 

4 .1 .1.0.00 

D I S C R M I N A Ç À O V A L O R 

OBRAS E INSTALAÇOES 11 7.404.000 

Abertura e Melhoramento de Vicinais 
56 ,5 Km . 117.404.000 

Melhorament o de vicinais em car
vão (Mazagão ) 7,0 Km 

Abertura de vicinai s em Mazagão 
Ve lho 10 ,0 Km 

Abertura de vicinais na Colôniat 
Agrícola do Cruzeiro 22,5 Km 

Abertura de vicinais no NÚcleo Co 
lonial de Pedra Branca 17,0 Krn 
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4 . 1. 3.0 . 07 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 25 . 230 . 800 

Preparo de Area 104 Ha 20 . 384.000 

Aração e gradagem da Colônia do 
Hatapi - 90 Ha 

Aração e gradagem no NÚcleo Co
lonial de Pedra Branca - 14 Ha 

Aluguel de Implementas 4 .846 . 800 

TOTAL.......................... 14 2.634 .800 

Macapá , 30 de outubro de 1985 

JOSÉ ALCINDO FURTADO ABDON 
CODEASA 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
SEAG 

PREFEITURA ~lliNICIPAL DE MACAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 380/85-P~!H. 

Dispõe sobre o funcionamento dos estabelecimentos Co
merciais, Industriais e Prestadores de Serviços do Municí
pio de macapá . 

O Prefeito ~1unicipal de Macapá , Capital do Território 
Federal do Amapá, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas por Lei; e 

CONSIDERANDO , a necessidade de compatibilizar o horá
rio de funcionamento das atividades econômicas do Municí -
pio de ~1acapá, com o Horár i o Brasileiro de Verão. 

DECRETA 

Art . 19 O funcionamento normal dos es t abelecimentos 
Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços, do Hu
nicípio de ~tacapá, no per íodo do dia 19 de novembro de 1985 
a 28 de fever eir o de 1986, obedecerá o seguinte horário: 

I - Expediente da Hanhã, das 08 :30 às 13 :00 horas ; 

II- Expediente da Tarde, das 15 :30 às 19:00 horas . 

Art . 29 - Este Decreto entra em vigor no dia 19 de no
vembro de 1985 , revogadas as disposiçÕes em contrário . 

CU}WRA- SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE- SE. 

PALÁCIO 31 DE MARÇO, 01 de novembro de 1. 985 . 

JONAS PINHEIRO BORGES 
Prefeito Municipal de ~tacapá 

PROCURAÇÃO 

Saibam os que este particular instrumento de Procuração 
bastante virem que, no ano do nascimento de nosso senhor Je 
sus Cristo, de hum mil novecentos e oitenta e cinco , aos 
vinte e cinco dias do mês de outubro, nesta cidade e Comar 
ca de Nacapá , Capital do Território Federal do Amapá , Rep;; 
blica Federativa do Brasil, o Governo do Território Fede-: 
ral do Amapá, pessoa jurídica de direito público, com sede 
nesta Cidade, à Av . Fab , inscrita no CGC sob o n9 00 . 394 . 
577/0001-25 , neste ato representado por seu Governador Dr . 
JORGE NOVA DA COSTA, nomeado por Decreto , de 08.07 .85, Diá 
rio Oficial da União de 09 . 07.85, do Excelentíssimo Senhor 
Presidente da Repúb lica , perante as testemunhas abaixo as
sinadas e consoante o Artigo 18 , do Decreto-Lei nQ 411, 
de 08 de janeiro de 1969 , nomeia e constitui por este par
ticular instrumento seu bastante pr ocurador o BANCO DA A}~ 
ZÔN!A S/A- BASA, instituição financeira pÚblica, com sede 
em Belém-PA, na Av . Presidente Vargas, 800, através de sua 
Agência de ~!acapá, Território Federal do Amapá , está na pes 
soa de seus representantes legais , na qua lidade de Agente 
Financeiro do BANCO NACIONAL DA HABITAÇAO - BNH, nos termos 
de empréstimos contraído com recursos PLANASA, representa
do pelo Contrato n9 FAS-85/00 1 fi r mado aos 16 de outubr o de 
1985, Registrado no Cartório de TÍtulos de Documentos des
ta Comarca, no livro nQ LB- 10 às f l s . 83- V/84- V sob o n9 
3825 em 21. 10.85, em caráter irrevogável e irretratável , 
a quem confere os mais amplos poderes especialmente os de , 
no caso de se verificar qualquer inadimplemento do Govern~ 

quanto as obrigações decorrente da operação de crédito men 
cionada , r eceber iunto aos Órgãos competentes, partes das 
quotas do Fundo de Participação dos Estados - FPE , que lhs 
couberem, bem como, de tributos ou transfe rências corren -
tes de capital, que, na vigência do mencionado Contrato 
venham substituir ou complementar a receita proveniente do 
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS - FPE , diretamente ou de 
positados em nome du ouLorgante, quer na CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, quer no Bru~CO DO BRASIL S/A, Agências desta cida
de, ou em qualquer outra instituição financeira pÚblica ou 
privada , em valores até o limite dos débitos vencidos e não 
pagos acrescidos dos encargos legais e con t ratuais , fican
do, por conseguinte, justo e acertado que qualquer contra
ordem ou tentativa de se revogar unilateralmente esta pro
curação, outorgada ao BANCO DA AMAZONIA S/A., ser á conside 
rada sem efeito . Uma revogação, nes t e caso , só será possí= 
vel se contar com o consentimento de todos os signatários 
deste instrumento, podendo ser substabelecido . 

TESTE~lliNHAS 

~tacapá, 29 de outubro de 1985 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

Ilegíveis 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

Territôrio Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de Macapá 

EDITAL DE CITAÇÃO , COH O PRAZO DE 15 DIAS, NA FOR!-~ ABAIXO : 

O DOUTOR J ESUS DO NASCI~ffiNTO , MM. JUIZ DE DIREITO DA 
Cm~RCA DE NACAP Á, TFA, NA FORI-IA DA LEI , ETC . .. 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 15 di 
as virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo .corre 
seus trãnsmites um processo em que é acusada : BERNADETE PE
REIRA DE CASTRO , brasileira, solteira , doméstica , filha de 
Vicencia Pereira de Castro, residente e domiciliada à Av . 19 
de Maio, n9 259, como incurso no art9 129 "caput", do Código 
Penal . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo certi
ficado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo pos
sível c i tá-lo pessoalmente , cita-o pe lo presente a compare
cer neste Ju izo , no edifício do forum desta Comarca, sito à 
Avenida Amazonas , nQ 26, esquina com a Rua Ce l. Coriolano Ju 
cá, nesta cidade, no dia 29 - Novembro/85, ás 12:30 horas: 
a fim de ser interr ogado , promover sua defesa e ser notifica 
do dos ulteriores termos do processo , a que deverá compare 
ce r, sob a pena de revel ia . Par a conhecimento de todos é pas 
sado o presente Edital, cuja 2~ vi& ficará afixada no lugar 
de costume . Dado e passado nesta cidade , aos vinte e nove 
dias do mês de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco . 
Eu , SÉRGIO ROBERTO }!AGALHÃES , Auxiliar Judic i ário , dati lo -
grafei e Eu , ~~DEL JANUÁRIO DA SILVA, Diretor de Secreta -
ria da Vara Criminal , subscrevo . 

JESUS DO NASCHIENTO 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO , CON O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORI-IA ABAIXO: 

O DOUTOR JESUS DO NASCH!ENTO, NN. JUIZ DE DIREITO DA 
VARA CRH!INAL DA 1 ~ CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ~!ACAPÁ, NA 
FORHA DA LEI, ETC ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo 
de quinze dias virem, ou dele t'Íverem conhecimento , que nes 
te Juizo corre seus trânsmites um processo em que é acusado: 
EDILBERTO NAZARENO VELASCO DE ALMEIDA, vu l go "Naza" , brasi
leiro , so ltei ro , açougueiro, filhode Lourisvaldo Coelho de 
Al meida e de Raimunda Ve l asco de Al meida , residênte à Av . 
13 de Setembro , s/n9, como incurso no art9 129 , "Caput·" 
do Código Penal Brasileiro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo certi
ficado não o haver encont rado nesta Comarca, não sendo pos
sível citá-lo pessoa lmente , cita-o pelo presente a compare
cer neste Juizo, no edifício do forum desta Comarca, oito à 
Avenida Amazonas, n9 26, esquina com a R~a Cel. Cori, l ano 
Jucá, nesta cidade , no dia 29/11/1985 , às 13 :00 horas , a fim 
de ser interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos 
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ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer, sob 
pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o pr~ 
sente Edíta l, cuja 2~ via ficará afixada no lugar de costu
me. Dado e passado nesta cidade, aos trinta e um dias do mês 
de ou t ubro de mil, novecentos e oitenta e cinco . Eu, Auxili 
ar Jud i c iário, dati l ografei e eu , MAIIJOEL JUNUÁRIO DA SILVA~ 
Diretor de Secretaria , subscrevi. 

JESUS DO NASCHIENTO 
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO 

1~ CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ~~CAPÁ 

VARA CRUIINAL 

O Doutor JESUS DO NASCI~IENTO, MM. Juiz de Direito 
1~ Circunscrição Judiciária de Macapá - Vara Criminal, 
forma da lei , etc . . . 

da 
na 

Faz saber, a todos que o presente EDITAL, com o pra
zo de vinte (20) dias virem, ou dele notíc i a t iver em , que 
neste Juízo corre seus trâmites num processo em que ê acusa 
do (a) EDHILSON BRÁZ DA SILVA, bras ilei ro, solteiro, filho 
(a) de Raimundo Nonato da Silva e de Arlinda Costa da Si lv~ 
residente à Av. Rio Jari , Santana, n9 347 , o qual foi cond~ 
nado (a) ã pena de seis (06) meses de detenção e pagamento de 
multa corresp. a 50, dias multa, fixando o dia-multa em Cem 
Cruzeiros ( 100 ,00), como incurso nas penas do (s) art i go (s) 
16 da Lei 6. 368/76 , conforme sen~nça prolatada em 07. 1 0.8~ 
sendo concedido o benefício da suspensão condicional da pe
na, E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Circunscrição , não sendo 
possível intimá- lo pessoal men te , i nt ime- o pelo presente a 
comparecer neste Juízo, no edifício do Forum de Macapá, s i 
to à Rua Independência, n9 26, nesta cidade , no dia 19 de 
novembro de 1985, às 13:00 horas , a fim de assistir audiên
cia admonitória a que deverá comparecer sob pena de lhe ser 
revogado o "SURSIS" ora concedido . 

Para conhecimento de todos, expede-se o presente EDI
TAL , nos termos do artigo 705, do Código de Processo Pena~ 
cuja 2~ via ser á afixada no lugar de costume. Dado e passa
do nesta cidade de Macapá, Capital do Terr itório Federal do 
Amapá, aos trinta dias do mês de outubro do ano de mil nove 
cent os e oi t enta e cinco. Eu , Auxiliar Judiciár i o, dat ilo~ 
grafe i e eu, MANOEL JANUÁRIO DA SILVA , Diretor de Secre -
taria da Vara Criminal' o subscrevi. 

J ESUS DO NASCHIENTO 
Ju iz de Direito 

O Doutor DOGLAS EVAl'lGELISTA RAMOS ,H!H. Juiz de Direito 
da 1? Circunscrição Jud i c i ária de Macapá - Vara Cr iminal 
na forma da lei, etc .. . 

Faz saber, a todos que o presente EDITAL, com o prazo 
de vinte (20) dias virem, ou dele notícia tiverem, que nes
t e Juízo corre seus t r ãmites num processo em que é acusado 
(a ) JOS~ DA SILVA BARRIGA, casado, motorista , filho (a) de 
José Alves Bar riga e de Joaquina da S. Barr i ga , r es idente ã 
Av. Mendonça Furtado , S/N9, o qua l foi condenado (a) ã pena 
de 08 (oito) meses de r eclusão e multa de Cr$ 10.000, como 
incurso nas pena s do (s) artigo (s) 312, § 19 , do Código 
Penal , conforme sentença prolatada em 9/ 11 /82 , sendo conce
dido o benefício da suspensão condiciona l da pena . E, como 
tenha o Oficial' de Justiça. deste Juízo certificado não o ha 
ver encontrado nesta Circunscrição, não sendo possÍvel ·inti 
má- lo pessoal mente ' i ntime-o pelo present e a comparecer nes 
te Juízo , no edifício do Forum de Macapá , s ito à Rua Inde ~ 
pendência, n9 26, nesta cidade , no dia 18 de Novembro de 1 98~ 
às 14:00 horas, a fim de assistir audiênc i a admonitória a 
que deverá comparecer sob pena de l he ser r evogado o "SUR -
SIS" ora concedido. 

Para conhecimento de todos, expede-se o presente EDI
TAL , nos termos do artigo 705 , do Código de Processo Pena l, 
cuja 2? via será afixada no lugar de costume . Dado e passa 
do nesta cidade de Nacapá, Capital do Território Federa l do 
Amapá , aos trinta dias do mês de Outubro do ano de mil nove 
centos e oitenta c c inco . Eu, Sérgio Roberto Magalhães, Au':: 
xiliar Judiciário , datilografei e eu, !IANOEL JUNUARIO DA SlL 
VA , Diretor de Secretaria da Vara Criminal, o subscrevi, e 
assino por determinação do ~~1. Juiz de Direito . 

HANOEL JANUÁRIO DA SILVA 
Diretor de Secretaria da Vara Criminal 

CARTÚRIO DE REGISTRO P0BLICO 

PROCLANAS DE CASAl-lENTO 

O Oficial do Regi st ro Civi l desta Comarca de Hacapá -
Ter .Fed . Anmpá, RepÚblica Federativa do Brasi l, faz saber 
que pretendem se casar: IVAN RAINUNDO ROCHA DE ARA0JO com 
BARTIRA ROSA DIAS. 

El e é filho de Armando Jucá de Ar aújo e de Ju li ta R o-
cha de Araújo . 

Ela é filha de João Camarão Di as e de Haria Rosa Dias. 

Quem souber de qualque r impedimento lega 1 que os iniba 
de casa r, um com o out ro, acuse- os na forma da lei. 

Nacapã, 04 de novembro de 1985 

DIRCE SENA DE ALI-lliiDA 
Tabe liã Subst ituta 

CARTÚRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLANAS DE CASAt-lliNTO 

O Ofic ial do Registro Civi l desta Comarca de 1-lacapá 
Ter . Fed . do Amapá , República Federativa do Brasil, faz sa
ber que pretendem se casar: AGENOR PIRES BARBOSA com ELIANE 
DE NAZARÉ RODRIGUES FEIO. 

Ele é filho de Di dímo Ferreir a Barbosa e de Antonia Pi 
res Barbosa . 

El a é fi l ha de Luiz Paes Feio e de Elma Rodrigues Feio. 

Quem souber de qua lquer impedi mento l egal que os iniba 
de casar um com o outro , acuse- os na forma da lei . 

Hacapá , 07 de novembro de 1985 

DIRCE SENA DE AL~lliiDA 

Tabeliã Substituta 

CARTÚRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAt-lliNTO 

O Oficial do Regi stro Civil desta Comarca de Hacapá 
Ter. Fed . do Amapá, República Federativa do Brasil, faz sa
ber que pretendem se casar : HERHOGENES COSTA FILHO com !-~I 
NETE CORDEIRO . 

El e ê filho de Hermógenes Costa e de \~anda Lima Costa. 

Ela é filha de Nair Corde iro . 

I 
Quem souber de qualquer impedimento legal que os iniba 

de casar um com o outro, acuse- os na forma da l ei . 

Hacapá, 06 de novembro de 1985 . 

HELENISE R. DA C. TORRES 
Escrevente Autorizada 


	

