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HINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1S14 de OS de novembro de 198S 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item li, 
do Decreto-lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28820 . 001140/8S- SEGUP , 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os ar t igos 176 , 
item li e 178, item I , alinea "a", da Lei n9 1. 711 , de 28 
de outubro de 1952, com a redação dada pela Lei n9 6.481 , 
de OS de dezembro de 1977, a LUCIANO A}~L MONTEIRO , ma
trícula n9 1.887.275 , no cargo de Agente de Te l ecomunica 
ções e Eletricidade , Código NM-808, Classe "D", Referência 
NN-29, do Quadro Permanente do Governo deste Ter ri t ór i o , 
devendo perceber proventos correspondentes da Classe "Espe 
cial" , Referência NM- 32, de conformidade com o artigo 184-;
item I , da citada Lei n9 1. 711/S2, observado o§ 29 do ar
tigo 102 , da Constituição Federal. 

Macapá- AP, em OS de novembro de 198S, 979 da RepÚblica 
e 429 da Criação do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1515 de OS de novembro de 198S 

O Governador do Território Federal do Amapá ,usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item li, 
do Decreto- lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28760.0008S3/8S- GABI, 

RESOLVE: 

Cancelar a pedido , a suspensão de contrato de trabalho 
f irmado entre o Governo deste Território e a servidora CREU 

Dr. 
Auditor do Governo do Terr itório 
JOSÉ VERÍSSHIO TAVARES 

Secretário de Educação e Cultura 
Prof. JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Secretário de Agricultura 
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Secretário de Segurança Pública 
NADY BASTOS GENÚ 

Secretário de Saúde 
ANTONIO CARNEIRO JUNIOR 

ZA CABRAL DE CASTRO, ocupante do emprego de Professor de 
Ensino de 29 ·Grau, Código LT- M-601 , Classe "C", Referência 
4 , da Tabela Permanente , lotada na Secret ar i a de Educação 
e Cultura- SEEC , do que t rata do Decreto (P) n9 0780 , de 
10 de julho de 198S , publicado no Diário Oficial do Terri
tório de 16 de julho do corrente ano . 

Macapá- AP , em OS de novembro de 198S, 979 da República 
e 429 da Criação do T~rr i tório Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

NINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 1S16 de 06 de novembro de 198S 

O Governador do Território Feder al do Amapá,usando das 
atribuições que lhe são confer idas pelo artigo 18, item II , 
do Decreto- lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Conceder dispensa a VIRG! NIA NUNES DOS SANTOS , da fun
ção de confiança de Secretário Administrativo, código DAI-
201.1 , da Divisão de Administração de Edifícios-DSG/SEAD. 

Macapá- AP, em 06 de novembr o de 198S , 979 da República 
e 429 da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

NINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 15 17 de 06 de novembro de 198S 

O Governador do Território Federal do Amapá ,usando das 
atribuiç~es que lhe sio conferidas pelo artigo 18 , itemii , 
do Decreto-lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Decre to n9 8S.347 , de 11 de novembro 
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de 1980 e Ofício n9 17?.7/85- DSG/SEAD, 

RES.OLVE: 

Designar RAI~illNDA VIDEIRA RODRIGUES , ocupante do empr~ 
go de Agente Administrativo, Código LT- SA-701, Classe "C" , 
Referência NM-29 , da Tabela Permanente do Governo deste 
Território, lotada na Secretaria de Administração-SEAD, pa 
ra exercer a função de confiança de Secretário Admini stra= 
tivo, Código DAI - 20 1. 1, da Divisão de Administração de Edi 
Hcios- DSG/SEAJ) , na vaga decorrente da dispensa de VIRG! NIA 
NUNES DOS SANTOS . 

~wcapá-AP, em 06 de novembro de 1985, 979 da República 
e 429 da Criação do Terr itório Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

MINI ST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1518 de 06 de novembro de 1985 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
atribuiç~es que lhe são conferidas pelo artigo 18, itemll, 
do Decreto-lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o qúe consta do Decre t o n9 85 .347, de 11 de novembro 
de 1980 e Ofício n9 1727 /85-DSG/SEAD, 

RESOLVE: 

Designar VIRG!NIA NUNES DO~ SANTOS , ocupante do cargc 
de Agen~e Administrativo, Código SA-701, Classe "Especial',' 
Referência NM-32 , do Quadr o Permanente do Governo deste 
Território , l otada na Secretaria de Administração-SEAD, pa 
ra exercer a função de confiança de Chefe da Seção de Ins= 
talaç~es e Reparos, código DAI-201 .3, da Divisão de Admi -
nist ração de Edifíc ios-DSG/SEAD , em vagas existente no Qua 
dro de Pessoa 1. -

~capá-AP, em 06 <le nove.mbro de 1985, 979 da República 
e 429 da Cr iação do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

MINIST~RIO DO -INTERIOR 

Jerri t ório Fede ral do Amapá 

DECRETO (P) N9 1519 de 06 de novembro de 1985 

O Governador do Território Federa l do Amapá , usando das 
atribuiç~es que lhe são confer idas pelo ar tigo 18, item li, 
do Decreto-lei. n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85 . 347, de 11 de novembro 
de 1980 e Ofício n9 1727/85- DSG/SEAD. 

RESOLVE: 

Designar JUVENAL SANTOS PINHEIRO, ocupante do emp rego 

de Agente Adm i ni strativo , CÓdigo LT- SA- 701 , Classe "E-spe -
c ial", Referência NM-32 , da Tabela Permanente do Governo 
deste Terri t ório , lotado na Secretaria de Adminis t ração 
SEAD, para exercer a função de confiança de Chefe da Seção 
de Compras , Código DAI- 201 . 3, da Divisão de Mater ia l-DSG 
SEAD, em vaga existente no Quadro de Pessoal. 

Macapá-AP, em 06 de novembro de 1985 , 979 da Repúb l ica 
e 429 da Cr iação do Territór io Federal do Ama pá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

MINISTeRIO DO INTERIOR 

Terr i t ório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1523 de 06 de novembro de 1985 

O Gover nador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiç~es que l he são conferidas pelo ar tigo 18 , i tem II, 
do Decreto-lei n9 411, de 08 de janeiro de .1969 e tendo em 
vista os termos do Ofício número 3801/85- SEEC , 

RESOLVE: 

Remove r ex- Off í.:io , o s ervidor GERALDO RM10S JUNIOR , 
ocupante do empr ego de Técnico em Assuntos Educacionais ,CÓ 
digo LT-NS- 529, Classe "A", Referênc ia NS- 5 , da Tabela Es= 
pecial de Empregos do Gove r no deste Territór io , da Secre
taria de Promoção Social- SEPS para a Secr etar ia de Educa -
çao e Cultura- SEEC, nesta Capital . 

~ucapá-AP , em 06 de novembro de 1985 , 979 da República 
e 429 da Criação do Território Federa l do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador I nt er i no 

MINISTeRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1524 de 06 de novembro de 1985 

O Governador do Terr i tório Federa l do Ama pâ , usando das 
atribuiç~es que lhe são confer i das pe l o artigo 18, item II, 
do Decreto-lei n9 4 11 , de 08 de janei ro de 1969 e t endo em 
vista os t ermos do Of í c i o número 705/85-SESA , 

RESOLVE: 

C nceder dispensa a ORIVAL DE DEUS LEITE , da função de 
conf' Jnça de Chefe da Seção de Radiologia, códi go DAI-20 1. 
3, dd Divisão Complementar de Diagnóstico Terapêutico-C~ffi/ 
SESA. 

Macapâ-AP, em 06 de novembro de 1985, 979 da RepÚblica 
e 429 da Criação do Terr i tório Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Gove rnador Interino 
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tor do Departamento de Imprensa Of{c:ial do 
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MlNlSTrRIO DO INTERiOR 

Terr itóri o Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1 5~5 de 06 de novembro de 1985 

O Governador do Território Federa 1 do Amapá,usando das 
atr ibuiçbes que lhe sio confe ridas pelo artigo 18 , item li, 
do Decreto- l ei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85 . 347 , de 11 de novembro 
de 1980 e Ofício n9 704 /85-SESA, 

RESOLVE : 

Designa r, a título precário , FRANCISCA RODRIGUES ~ON

TEJ:RO , ocupante do empre go de Agen t e Adminis t rativo, Códi 
go LT-SA-701 , Classe "C", Referência NN- 29 , da Tabela Per
manent e do Governo deste Território, lotada na Secretaria 
de Saúde-SESA , para exerce r a função de confiança de Chefe 
da Seção de Radiologia , código DAI-201 .3, da Divisão Com
pl ementa r de Diagnóstico Terapêutico-C~Ul/SESA, na vaga de
corrente da dispensa de ORIVAL DE DEUS LEITE. 

Maca pá-AP , em 06 de novembro de 1985, 9 79 da República 
e 429 da Cr iação do Território Federal do Amapá . 

JOlGE NOVA DA COSTA 
Governado r Interino 

MINISTCRIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1526 de 06 de novembro de 1985 

O Governador do Território Federa l do Amapâ,usando das 
at ribuiçbes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , item li, 
do Decreto- le i n9 4 11 , de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vi sta o que consta do Decreto n9 85.347 , de 11 de novemb ro 
de 1980 e Ofício n9 704/85-SESA , 

RESOLVE : 

D"signar, a título precário , ORIVAL DE DEUS LEITE, ocu 
pante do emprego de Auxiliar Operaci ona l de Servi ços Diver 
sos , Código LT- NH-81 2, Classe "C", Refer ência NH-1 9 , da Tã 
be la Permanente do Governo deste Território, lotado na Se:::
cretaria de Saúde-SESA , para exercer a funçio de confiança 
de Chefe do Posto de Saúde de Água llranca de Serra do Na
vio , código DAI-201. 3, da Unidade Nista de Saúde- PDRS/SESA, 
em vaga existente no Quadro de Pessoa l. 

~la capá-AP, em 06 de novembro de 1985, 979 da República 
e 429 da Criação do Terri tório Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

PREFEITURA HUNICIPAL DE ~L".CAPÁ 

GABINET~ DO PREFEITO 

DECRETO N9 381 /85- PHH 

~lajo ra os valores de indenizaçã-o das despesas com ali
mentação e pousada , de que trata o Decreto n9 170/85-PHM , 
de 08 de maio de 1985. 

O Prefeito Hunici?al de ~lacapá , Capital do Territór i o 
Fede ral do Amapá , usando das atr ibuiçÕes que lhe são confe 
r idas por Le i: 

DECRETA: 

Art . 19 - Ficam majorados os valores de indenização 
das despe sas com a limentação e pousada a que se refere o 
Decreto n9 170/85-PHN, de 08 de ma i o de 1985, que passa a 
vigorar na forma do quadro abaixo, de acordo com o novo tn 

dice H.V.R: 

E S P E C I F I C A Ç Ã O 

a) Cargo de Provimento ou Comis são de Direção e 
Assessoramento (DAS) ou equiva l ente a Função 
de Chefia e Assistência Intermediária (CAI). 

b) Demais Cargos ou Empregos ...... . ........... . 

I VALOR DA 
DIÁRIA-Cr$ 

41.575 

29 .934 

Ar t. 29 - Este Decreto entrará em vigor a par tir do dia 

19 de novembro de 1985 , revogadas as disposições em contrã 
r LO. 

CU~lPRA-SE, REGISTRE- SE E PUI\LlQUE- SE. 

PALÁC IO 31 DE ~~RÇO , 01 de novembro de 1985. 

JONAS PINHE IRO BORGES 
PREFEITO HUNlCIPAL DE ~~CAPÁ 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA HUNICIPAL DE ADHI NIS TRAÇÃO , 
aos 0 1 dias do mês de novembro de 1985 . 

JOS~ HARIA DE LU~ 
SEC. ~!UN IC. DE ADNINISTRAÇÃO 

PREFEI TURA NUNICIPAL DE HACAPÁ 

GABI NETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 382/85 - PHH 

~lajo ra os percentuais para indenização das despesas com 
diárias de que trata o Decreto n9 169/85 - PMH, de 08 de 
ma i o de I . 985 . 

O Prefeito Hunicipal de Hacapã, Capi tal do Territõrio 
Fede ra l do Amapá , usando das atribuições que lhe são confe 
ridas por Lei, e· 

CONSIDERANDO que a correção dos va l ores das diárias é 
calculada sobre o ma ior Valor Referência (V .R. ) vigente no 
País , cu jos percentuais estão previstos no Decreto Presi -
dencial n9 86 . 792 , de 28 de dezembro de 198 1; 

CONS I DERANDO , fina lmente, que o Governo Federa l fixou 
o N.V.R. em Cr$ 277 .898 ,40 (Duzentos e Setenta e Sete Hil, 
Oitocentos e Noventa e Oito Cruzei r os e Qua renta Centavos). 

DECRETA: 

Art . 19 - Ficam majorados cs va lar es de indenizaçã-o das 
despesas com diárias a que se refere o Decreto ~lunic ipal 
169/85- PHH, de 08 de maio de 1985, que passam a vigorar na 
forma do quadro abaixo : 

CLASSIFICAÇÃO 

a) Prefe i to ... . ...... . 

b) Cargo ou Funçio de 
Conf i ança de Dire -
ção ou Assessoramen 
t o (DAS) . ........ . ~ 

c) Cargo ou Função de 
Confiança de Dire
ção ou Assessoramen 
to (DAS) .. .. . . .... ~ 

d) Função de Assis tên
c ia Intermediária .. 

e) Dema i s Cargos ou E~ 
pr egos .... . . . ... .. . 

2- C 

DAS - 3 

DAS- 2 

DAS- 1 

CAI - 3 
CAI - 2 
CAl - 1 

N 

1 ,4 389 . 057 

1 ' 3 36 1. 267 

1 '2 333.478 

1,1 305 .688 

1 ,o 277.898 

Ar t. 29 - O valor da diári~ de que trata o art igo ante 
rior serã acrescido de 40% (qu2renta por cento) quando o 
servidor se deslocar para as cidades de ~lanaus, Rio Branc~ 
São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu e Brasí 
lia. 

Ar t. 39 - Es t e Decreto ent ra r á em vigor na data de sua 
publicação, r evogadas as di spos ições em contrário . 

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

PALÁCIO 31 DE MARÇO , 04 de novembro de 1.985. 

JONAS PINHEIRO BORGES 
PREFEITO NUNICIPAL DE MACAPÁ 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA DE ADHINISTRAÇÃO, aos 
dias do mês de novembro de 1.985 . 

JOSC ~~RIA DE LIMA 
SEC . NUNIC. DE ADHINISTRAÇÃO 

04 
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CONTRATO DE F lNJ\NC lNIENTO QUE , t::NTRE SI, FAZHI O llAN 
CO DA AHAZONIA S.A. E O GOVERNO DO TERRITÚR[Q FEDERAL 
DO ANAP;\ , CO:! A lNTERVEN lENC IA DA CO~IP/\NII lA DI:: AGUA E ES 
COTO DO AHAPA-CAESA , DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROCRAHA 
DE CONTROLt:: DI:: PI::RDAS DE ÁGUA DO SISTEHA DE AllASTECI -
~lENTO DE ÁG UA DA CIDADE DE ~!/\CAPA (29 FINANCIANENTO) NO 
TERRLTÚRIO Ft::DERAL DO AHAPÁ, NA FOR~!/\ ABAIXO : 

O llANCO DA i\J>!AZÚNIA S. A., inscr i to no CGC-HF- sob o n9 
04 . 902 . 979/0001 -4 4, com s~de na cidade de Be l ~m , Estado do 
Pará , AGENTE FINANCEIRO e ÚRGi\.0 GESTOR DO FAE-(Fundo de Fi 
nanciamcnto p.:ua Agua c Esgotos do Territóri o Federa l do Ama 
pá) , daqui por di ante denominado ÚRGÃO (;l::s'!"OR c AGENTE n::
NANCELRO c o GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO AHAPÁ, na qua 
lidadc de ~IUTUARIO FI NAL, com in t e rveniência da CO~tl'ANIIIA 
DE AGUA E ESGOTO DO iiJ-IAPA- GAESA, rep r esentados neste ato e 
na fo rma legal ou estatutária, por seus representantes abai 
xo :~ssinados , com obd i ência às normas em vigor do BANCO NA::: 
CIONAL DA HABITAÇi\.0, bem como ás disposiçÕes normativas bai 
xadas pe l o ÚRGAO GESTOR , têm justo t· cont r a tado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIHEIRA - Integram o presente contrato, dora 
vante denominado CONTRATO, para todos os efeitos, no que co;:;
bcr, as Cláusulas dos Convênios, abaixo menc i onados , que os 
signa tar ios ora ratificam e que a todos obr i gam : 

a) Convênio de Constituição do Fundo de Financiamento 
pa ra 1\gua e Esgoto do Terr i tório Federal do Amapâ-FAE-AP 
CVN-0030/80, ce lebrado em 13 de j unho de 1980 ; 

b) Convênio para r ea lização do Pr ograma de Abastecimen 
to de Agua do Território Federal do Amapá , CVN-0043/80, ce:::: 
lebrado em 1J ~ : junho de 1980 . 

CLAUSULA SEGUNDA - Pra os f ins previstos no CONT~TO , 
sao de signados como : 

a) BNH : BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO; 

b) AGENTE FINJ\NCEIRO E ÚRGÃO GESTOR: BANCO DA hl!AZÚNIA 
S.A.; . 

c) ~1UTUÁRIO FINAL : GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO A
~LA.PÁ; 

d) ENTIDADE FINANCIADORA: GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDE
RAL DO hlLAPA; 

e) FAE-AP : FUNDO DE FINANCIA11ENTO PARA ÁGUA E ESGOTOS DO 
TERRITÚRIO FEDERAL DO hl!APÁ; 

f) FIADOR: GOVEfu~O DO TERRITÚRIO FEDERAL DO ,~'lAPA, nos 
t ermos do con t rato Acessório de Garant i a 
CTG- 0020/80; e 

g) AGENTE PROMOTOR: CO~WANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMA
PÁ-CAESA. 

CLÁUSULA TERCEIRA - O CONTRATO tem por objet ivo o fina_:: 
c i amento do Pr ograma de Cont role de Perdas do Sistema de 
abastecimento de água de Hacapá , no Território Federal do 
Amapá,sendo previsto para o inves timento o valor total de Cr$ 
4.881.825.54 7 ( QUATRO BILHOES , OITOCENTOS E OITENTA E HUM 
HILHÓES, OI TOCENTOS E VINTE E CINCO HIL, QUINHENTOS E QUA
RENTA E SETE CRUZEIROS ), correspondente no 49 trimestre de 
1985 a 83.736 UPC, que será constituído das seguintes pare! 
las 

a) Cr$ 3.905 .4 13. 797 ( T~S BILHÓES, NOVECENTOS E CIN
CO M~LHÚES, QUATROCENTOS E TREZE MI L, SETECENTOS E NOVENTA 
E SETE CRUZEIROS ), corri gíveis monetariament e, correspon
dentes no 49 trimestre de 1985 a 66.988 UPC, provenientes do 
BNH, segundo as condiçÕes estabelec idas no CONTRATO; 

b) Cr $ 48.8 . 205.875 ( QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MI
LH0ES, DUZENTOS E CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO 
CRUZEIROS ), co rrig íve is monetariament e , co rrespondentes no 
49 trimestre de 1985 a 8.3 74 UPC, proveniente s do FAE; 

c) Cr$ 488 . 205 . 875 ( QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MI
LH0ES , DUZENTOS E CINCO MIL , OITOCENTOS E SETENTA E CINCO 
CRU ZEIROS ), corr i giveis monetar iamente , cor r espondentes a 
8.374 UPC, provenientes do Governo Federal, a serem des tina 
dos ao Agente Promotor, sob condições de fundo perd i do . -

PARÁGRAFO PRI~ffiiRO - A entrega da parcela prevista na 
a línea "a" desta c l áusul a ficará condicionada ao seu finan
c-iamento pe l o BNH, de acordo com o Contrato f irmado com es
t e AGENTE FINANCEIRO e datado de 19 de se t embro de 1984 . 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Observado os limites es t abelec idos nes-: 
ta Cl áusula , o EMPReSTIMO do BNH não será superior a 80% 
(OITENTA POR CENTO) e o HWRf:STIMO do FAE a 107. (DEZ POR CEN 

TO) do valor do inv~stim~nto previsto . 

PARACRAFO TERCEIRO - Obriga- se o ~1UTUAIUO FINAL, :tto 
cuntínuo ao r~ceb imcnto de cada desembol so ao AGENTE FI NAN
CEIRO a transferi-los ao AGENTE PRO~!OTOR , que os aplicará , 
exclusivamente, na s ob ras e serviços previstos neste CONTRA 
TO. 

CLÁUSULA QUARTA - O prazo total do HWRESTI~!O é de 315 
(trezentos c quinze) meses , sendo 15 (quinze) meses o prazo 
de ca rência, e de 300 (trezentos) meses o prazo de amorti
zaçao da div ida . A data do t6rmino do prazo de carinc i a se
ra 12.01 . 87 . 

PARÁGRAFO PRHIEIRO - Ao fim do prazo de carênc ia r efe
r ido nesta Cláusula , os Ei'WRESTH10S serão l imitados ao to
tal já desembolsado, f icando, em cons equênc ia, canceladas 
as par~ c l~s não levantadas . 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O prazo de carência poderá ser 
pror rogado por proposição do ~ruTUÁRIO FINAL, desde que haja 
concordincia expressa do BNH e do ÚRGÁO GESTOR e AGENTE FI
NANCEIRO median te correspondência . 

CLÁUSULA QUIN',:A - O rruTUÁRIO FI NAL amort izacá os ENPRÉS 
TINOS por meio de 300 ( trezentas ) prestaçÕes mensais , de 
igua l valor em UPC, de capital e juros , com capita lização 
mensal , vencendo-se a primeira prestação no mês scbsequente 
ao termino do prazo de carência, da seguin t e forma : 

a) RECURSOS DO BNH : ã taxa anua l contratada efetiva 
de 2,529% (dois i nteiros e quinhentos e vinte e nove por cen 
to), equiva l entes à taxa nominal de 2, 500% (dois in te iros e 
quinhentos -milésimos por cento) ao ano, acrescida de 17, (hum 
por cento) ao ano a titul o de repasse devido ao AGENTE FI
NANCEIRO. 

b) RECURSOS DO FAE-AP: à t axa anua l contratada efetiva 
de I ,005% (hum inteiro e cinco milés i mos por cento) , equiva
l ente à taxa nomina l de 1% (hum por cento) ao ano . 

PARÁGRAFO PRU!EIRO - Durante o período de carêr,cia ven 
cerão os juros contratados que serão cal cul ados sobre o sal 
do devedor do EMPR.ÉSTINO , e pagos mensalmente nas mesmas 
taxas desta c l áusula . 

PARÁGRAFO SEGUNDO O ÚRGAO GESTOR onerará o >ruTUÃRIO 
FINAL, a título de remuneração por uma comissão de 0, 1% (hum 
déc imo por cento) que i nc idirá sobre o valor de cada presta 
çáo de retorno ao FAE-AP, conforme determina a RD n9 03/77~ 
do BNH . 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ainda a título de remuneração o 
ORGÃO GESTOR cobrará a taxa de administração de 1% (hum por 
cento) , que incidirá uma só vez sobre cada desembol so efet i 
vo ã conta do FAE- AP e decorrente de cada con t rato firmado~ 
confo rme determi na a RD n9 03/77 , do Bffi1 . 

CLÁUSULA SEXTA- Comparece a este ato , também, o Banco 
do Brasi l S. A., representado pe los seus administradores lo
cal, Ge rente e Gerente Adjunto, com a finalidade de anuir a 
uma disposição das partes envol vi das neste ins trumento , atra 
vês da qual qua lquer contra- ordem ou tentativa de s e r evogar 
unilateralmente a procuração outorgada ao BANCO DA hl!AZONIA 
S.A., será considerada sem efeito . Uma r evogação neste caso 
só será possível se con t ra como consentimento de todos os 
s i gnatar~o s deste instrumento . Fi ca assim garantido o paga 
mento da dÍvida ao Agente Financeiro através da utilização~ 
de imediato , daque l as cotas or iundas dos Fundos de Partici
pação de Estados e Territórios, depositadas ou a serem depo 
sitadas junto ao Banco do Bra sil S. A. , em nome do Governo 

do Território Federa l do Amapá . 

CLAUSULA SÉTI~IA - Const ituem partes int egrantes do CON 
TRATO, i ndependentemente de transtriçao a RC- 61/67 , com a 
redação que lhe foi dada pela RC-05/74 alterada pe l a RC- 03/ 
77 , a RD 42/73 a lterada pe l a RD-20/77, a RD~14/7 7, a RD- 15/ 
77, ·a IDSFS- 02 /77 e a ID-SFS-03/77 , a OS /SFS-02/7 7 e a R/ 
BNH-1 39/82 e demais normas em vigor do BNH, a ssim como as 
Cláusulas complementares constantes do Anexo "A" , que , r u
bricado pelas partes , i ntegra e compl eta o pr esente Contra
to . 

CLÁUSULA OITAVA - Para so l ução de qualquer questão de
corrente do CONTRATO fica eleito pe l as partes o foro da ci
dade de Hacapá , Território Federa l do Amapá , com renúncia a 
qua lquer outro por mai s pr i vilegiado que seja , obrigando- se 
as partes contratantes , por si e sucessores, ao fi&l cumpr i 
mento deste instrumento. - -

E, ass im, es tando justos e contratados, .assinam com as 
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testemunhas , o presente , em 05 vias , para um so efeito le
gal. 

Macapá-AP, 16 de outubro de 1985. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador do Território Federal do Amapá 

BANCO DA ANAZÕNIA S. A. 

ALUIZIO FAUSTO DO ARAÜJO RAU!UNDO BRAGA CHUCRE 
Gerente Inte . Chefe Sec . CRESP 

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA. 

Anuente na f orma da c l áusu l a sexta : 

BANCO DO BRASIL S. A. 

GERALDO ALVES DE SOUZA 
Gerente 

TESTEMUNHAS : Ilegíveis 

JOÃO DO CARHO TAVARES 
Gerente Adjunto 

HI - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÜBLICOS 

COORDENADORIA SETORIAL DE PLANEJAHENTO 

29 TERNO ADITIVO AO CONTRATO N9 105/83-SOSP 

REF. AO PROCESSO N9 28800 .00 154 6/85 . 

29 TERMO ADI TI VO AO CONTRATO N9 105/83-SOSP , QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ E A 
FIRMA ESTACON ENGENHARIA .S/ A., PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO DO CINE TEATRO, NESTA CI DADE. 

O Governo do Território Federal do Amapá , r epr esentado 
neste ato pe l o Governador do TFA, JORGE NOVA DA COSTA, da
qui em diante denominado s implesmente CONTRATANTE e a Fi r 
ma ESTACON ENGENHARIA S/A - CGC (~1F) 04946406/0001 - 02, s i
tuada à Rua Minas Ge rais , n9 62 , nes ta cidade , represent a 
do neste ato pelo Senhor CLIDIO PAIVA DA SILVA , daqui em 
diante denominado sinplesmente CONTRATADA, por terem como 
jus to , valioso e bom, firmam o present e Termo Aditivo ao 
Contrato n9 105/83-SOSP . Cl áusula Quarta - item '> .1, nos s~ 
guiul~!:i l~ CIIlOS . 

CLJ\USULA PRIHEI RA - VALOR : 

O va l or de Cr$ 1.367 . 896 .673 (Hum Bilhão, Trezentos e 
Sessenta e Sete NilhÕes, Oitocentos e Noventa e Seis Hi l 
Seiscentos e Setent a e Tr~s Cruzeiros), referente ao Con
trato Principal, serj acr~scido a importância ~e Cr$ 
140 . 634 .412 ( Cento e Quar en t a MilhÕes, Seiscentos e Trin
t a e Quatro Mil , Sei scen t os e Doze Cruzeiros), passando a~ 
s im o valor cont ratué.l a ser de Cr$ 1.508 . 531 .085 (Hum Bi
lhão, Quinhentos e Oi to Mi l hÕes, Quinhentos e Trinta e Um 
Mil, Oi tenta e Cinco Cruze iros) . 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Permanecerão i nalteradas as demais Cl áusulas do Instru 
mento Principal . 

E por estarem justos, combinados e de comum acordo CON 
TRATANTE e CONTRATADA, firmam o presente Termo Aditivo em 
OS (cinco) vias de i gual teor e forma na presença das tes 
t emunhas abaixo assinadas . 

Nacapá, 29 de outubro de 1985 

TESTE~!UNHAS 

JORGE NOVA DA COSTA 
Gove rnador do TFA 

CLIDIO PAIVA DA SILVA 
Representante da CONTRATADA 

Ilegíveis 

PODER JUDICIARIO 

1? CIRCUNSCRIÇÃO J UDICIÁRIA DE ~1ACAPÁ 

VARA CRININAL 

O Doutor DÕGLAS EVANGELISTA RAJo!OS, ~!}!. Juiz de Direito 
da 1~ Circunscrição Juiiciária de Macapi - Vara Criminal 
na forma da l ei, etc ... 

Faz sabe r, a todos que o presente EDITAL, com o prazo 

de vinte ( 20) dias virem, ou dele not ícia tiverem~ que nes
t e Ju ízo corr e seus trâmites num processo em que e acusado 
(a ) RAI~lUNDO NONATO DE SENA FILHO, casado , mecanógrafo,filho 
(a) de Raimundo Nonato de Sena e de Raimunda Ramos dos Pas
sos, residente à Rua General Rondon, n9 290, o qual foi con 
denado (a ) à pena de 08 (oito) meses de r eclusão e mul ta d; 
Cr $ 10 . 000 , como incurso nas penas do (s) artigo (s) 312 , 
§ 19 , do Código Penal , conforme sentença prolatada em 9/ 11/ 
82, sendo concedido o benefício da suspensão condicional da 
pena. E, como tenha o Oficia l de Jus tiça deste Juízo certi
ficado não o haver encontrado nesta Circunscrição , nãos~ndo 
possível intimá- ~o pes soalmente ·, intime-o pel o pr esente a com
parecer neste Juízo , no Ed ifício do Forum de Macapá, sito 
à Rua Independéncia , n9 26, ne sta cidade, no dia 18 de No
vembro de 1985, às 14:00 horas, a fim de assistir audiênci a 
admonitór ia a que deverá comparecer sob pena de lhe ser re 
vogado o "SUR~ilS " ora conced i do. 

Para conhecimento de todos, expede-se o presente EDI
TAL, nos termo s do ar tigo 705 , do CÓdigo de Processo Penal, 
cuja 2~ via será afixada no lugar de costume. Dado e passa. 
do nesta cidade de Macapi , Capital do Território Federal do 
Amapá , aos trinta dias do mês de Outub ro do ano de mil no
vecentos e oitenta e cinco . Eu , Sérgio Roberto Magalhãe s 
Auxilia r Judiciário, da tilografei e eu, MANOEL JANUÁRIO DA 
SILVA , Di retor de Secre taria da Vara Criminal , o subscrevi , 
e ass ino por determinação do HH. J uiz de Di r eito. 

MANOEL Jk~UÁRIO DA SILVA 
Dir etor de Secretari a da Vara Criminal 

PODER J UDICIÁRIO 

J USTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

Juiz de Direi t o da Comarca de Hacapã 

EDITAL DE CITAÇÃO, cmt O PRAZO DE 15 DIAS , NA FOIU1A ABAIXO : 

O DOUTOR JESUS DO NASCU!ENTO, NM. JUI Z DE DIREITO DA 
COMARCA DE MACAPÁ , TFA, NA FORMA DA LEI, ETC .. . 

Faz sabe r a todos os que o presente EDITAL com prazo 
de 15 dias virem, ou dele t i verem conhec imento , que neste 
Juízo cor re seus trâmites um prccesso em que é acusado:EZE 
QU I EL DOS SANTOS , bras ileiro , casado, pedreiro, f ilho de Jor 
ge Pereira Tavares e de Alvina dcs Santos Tavares , como in
curso no a r t9 129, do CÓdigo Penal. 

E como tenha o Ofic ial de Just i ça deste Juízo certifi 
cado nio o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possí= 
vel citá-lo pessoalmente , ci ta-o pe l o presente a comparecer 
neste Juízo , no ed i f í cio do forum desta Comarca, si t o à Ave 
nida Amazonas , n9 26 , esquina com a Rua Cel . Cor iolano Juc~ 
nesta cidade, no dia 29/Novembro/85 , às 13:00 horas, a fim 
de ser interrogado , promover sua defesa e se r not if icado dos 
ul terio res termos do processo , a que deverá comparecer , sob 
pena de r eve lia . Para conhecimento de t odos é passado o pre 
sente Edital, cuja 2a. via ficará afixada no l ugar de costu 
me. Dado e passado nesta c idade , aos quatro dias do mês de 
Novembro de mil novecentos e oitenta e cinco. Eu , S~rgio Ro 
berto Magalhães, Auxiliar Judic i ário , dat ilografei e eu Ma= 
noe l Januário da Silva, Dir etor de Sec retar ia da Vara Crimi 
nal, assino por deter minação do ~~! . Juiz de Direito . 

~!ANOEL JANUÁRIO DA SILVA 
Dire tor de Sec re t aria da Vara Criminal 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÚRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

Juiz de Direito da Comarca de ~~capá 

EDI TAL DE CITAÇÃO , COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORKJ\ ABAIXO: 

O DOUTOR J ESUS DO NASCIMENTO, HH. JUIZ DE DIREITO DA 
CO~~CA DE ~~CAPÁ , TFA, NA FOfu~ DA LEI, ETC . .. 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo 
de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre seus trâmites um processo em que é acusado: "\!'lO 
DUARTE DANTAS, brasileiro , ~olteiro , garimpeiro, filho de 
João Horais D:mtas e de Noeme Duar"e Dantas, como incurso no 
art9 129 , do Cód i go Penal . 
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E, como tenha o Oficia l de Jus tiça de ste Juízo certifi 
cado não o haver encont rado nesta Comarca, não sendo possí~ 
ve l cit~- lo pessoalmente, cita-o pelo presente a comparece r 
neste Juízo, no edifício do f orum desta Comarca , s ito 3 Ave 
nida Amazonas, nQ 26 , esquina com a Rua Cel. Coriolano Juc~ 
nesta cidade, no dia 29/Novembro/85 , às 14:00 horas , a fim 
de ser interrogado, promover sua defesa e ser notifi cado 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 fica rá afixada no lugar de cos lu 
me. Dado e passado nesta cidade , aos quatro dias do mês de 
Novembro de mi 1 novecentos e oi tenta c' c in co. Eu, Sérgio Ro 
berto Hagalhães , Auxiliar Judiciário , ,dat ilografei e cu Na~ 
noel Januário da Si lva, Diretor de Sec retaria da Vara Crimi 
nal, ass ino por dete rminação do ~m. Juiz de Di reito . 

MANOEL Jfu~UÁRIO DA SILVA 
Diretor de Secreta ria da Vara Criminal 

EDI:TAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA FO!tl-IA ABAIXO : 

O DOUTOR JESUS DO NASCIHENTO, NN . J UIZ DE DIREITO DA 
COMARCA DE NACAPÁ , TFA , NA FO~IA DA LEI, ETC ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo 

de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento , que neste 
Juizo corre seus tramltes um processo em que é acusado: J OSÉ 
NARIA DA SILVA , vu l go "Ze lão", amapaense , solteiro , filho de 
Hanoel Dias Barriga e de Raimunda Doralice Barriga , como 1n 
curso no art9 129 , § 69 , do Código Penal . 

E, como tenha o Oficial de Just i ça deste Juizo certifi 
cado não o have r encontrado nesta Comarca , não sendo possí~ 
vcl. 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 C e l. Co rio la no Juc~ 
nesta c i dade , no dia 29/Novembr o/85 , às 13 :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 cos tu 
me . Dado c passado nesta cidade, aos quatro dias do mês de 
Novembro de mil novecentos e oitenta e c inco . Eu, Sérgio Ro 
berto Hagalhães, Auxiliar Judiciário , datilografei e eu, ~ia 
noel Januário da Si l va, Diretor de Secretaria da Va ra CrimT 
nal, assino por determinação do ~m . Juiz de Direito . 

~IANOEL JANUÁRIO DA SILVA 
Diretor de Secretaria da Vara Criminal 

COHPANHIA DEND~ DO MIAPÁ - CODEPA 

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO : Cr $ 36.550 . 193 .460 

Val or do aumento aprovado '!>ela AGE de 03/ 10/85 a ser subscri to: Cr$ 7. 999.935.000 

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO de 1.019.100.000 (hum bi l hão , dezenove milhÕes , cem mil) açÕes preferenciai s classe A , 
do valor nominal de Cr$ 7,85 (sete cruzeiros e oitenta e cinco centésimos de cruzeiro) cada uma, no valor total de 
Cr$ 7.999.935.000 (sete bi lhÕes, novecentos e noventa e nove milhÕes , novecentos e tr i nta e cinco mil cruzei ros ) 
subscrito pelo FUNDO DE INVESTIHENTOS DA ~IAZONIA - FIN~f, operado pelo BANCO DA ~IAZONIA S. A . - BASA , na fo r ma do 
Decreto- Lei nQ 1.376 , de 12 . 12.74, cuja emissão foi de l iberada pela Assentbléia Geral Extraordinária realizada no dia 
03/ 10/85 . 

SUBSCRITOR 

FUNDO DE INVESTIMENTOS 

DA AMAZONIA - FINAM 
CGC nQ 04.902.979 

ENDEREÇO 

AV . PRESIDENTE VARGAS 

NQ 800 - BEL~H - PA 

EXERClCIO 

1985 

Belém, 7 de outubro de 1985 . 

N9 DE AÇÕES TOTAL SUBSCRITO - Cr$ 

1.019.1 00 . 000 7. 999 . 935 . 000 

S U B S C R I T O R COHPANHIA DENDE DO ~~PÁ - CODEPA 

FUNDO DE INVESTIMENTOS DA AMAZON IA - FINAM 
Operãdo pe lo BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA 

AUGUSTO BARREIRA PEREIRA 
Diretor Financeiro 

DIRETORIA DA EHPRESA 

ISRAEL HIRCH COSLOVSKY 
Diretor - Presid . 

LUIZ E. P. LOBÃO 
FERNANDO GUIMARÃES SANTOS 

Diretor 
Chefe DeptQ. Inc. Fiscais 

e Ações 

GINtZIO GONÇALVES MACHADO BORGES 
Técnico em Contabilidade 

JUNTA COMERCIAL DO TER. FED. DO ~IAPÁ 

C E R T I D À O 

CERTIFICO, que a primeira via deste doc~mento por 
despacho do Presidente da JUCAP, nesta data, foi arqu~ 
vada sob o nQ 1658 . 

Macapã, 10 de outubro de 1985. 

MAR!LIA COSTA LI~IA CAVALCANTI 
Secretária Ge ral - JUCAP 

. . . ., . . . . ;j 

"tFAÇA ALGUEM VOLTAR A VER- DOE SEUS' 
~: .. ~~,O.LHOS --~P·:RQCV~~ O BANCÇ) DE O_LtiOS.~/. \ 
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