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HINISTeRIO DO INTERIOR 

Territór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 155ó de 12 de novembro de 1985 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pel o artigo 18 , item II , 
do Decre t o- l ei n9 411 , de 08 de j aneiro de 1969 e tendo em 
vista os termos do memorando n9 1430/85- DSG/SEAD , 

RESOLVE: 

Colocar à disposição da Secretari a de Saúde-SESA, até 
ulterior de l iberação , a servidora RUTH DA SILVA ROSÁRIO,ocu 
pante do emprego de Agente Administrativo , Código LT-SA- 701, 
Classe "A", Referência Nl'l- 17 , da Tabela Especial do Emp regos 
do Governo deste Terr itório, lotada na Secret aria de Admi -
nistração- SEAD. 

Hacapá-Ap , em 12 de novembro de 1985, 979 da RepÚblica 
e 429 da Criação do Ter r itório Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Gove rnador Inter i no 

HI NIST!lRIO DO INTERIOR 

Territór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1557 de 12 de novembr o de 1985 

O Gove rnador do Territór io Federal do Amapá,usando das 
atribuições que lhe são confe'ridas pelo ar tigo 18, item li , 
do Decreto- lei n9 411, de 08 de j aneir o de 1969 e t endo em 
vista o que consta do Processo n9 28760 . 001038/85-GABI, 

RESOLVE: 

Por à disposição da Repr esentação do Governo do Terri
tório Federal do Amapá , em Belém-Pa, até ulter ior de l ibera
ção , a servi dora HARIA NILC~A NONATO DA SILVA , ocupante do 
emprego de Auxi l iar de Fiscal AF- 2, da Tabela Especia l de 
Emp regos do Governo deste Terr itór io , lotada na Secretaria 
de Finanças- SEFI N, sem prej uí zos dos seus venciment os men -

Dr. 
Auditor do Governo do Terr i tório 
JOSÉ VERÍSSU!O TAVARES 

Secr etário de Educação e Cul tura 
Prof. JOÃO BOSCO ROSA FERREI RA 

Dr . 
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Dr . 
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JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Secretário de Segurança Públ i ca 
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 

Secretário de Saúde 
ANTONIO CARNEIRO JUNIOR 

sais e demais vantagens do r eferido emprego, excl uídas 
produtividade e a gratificação de local idade . 

a 

Hacapá- Ap , em 12 de novembro de 1985 , 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 

DECETO (P) N9 1558 de 12 de novembro de 1985 

O Governador do Territór io Federal do Amapá ,usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, i tem II , 
do Deceto- l ei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28760.001304/85- GABI , 

RESOLVE : 

Suspender , no período de 01 de novembro de 1985 a 01 
de novembro de 1989 , o contrato de t rabalho f irmado entre o 
Govenro des te Território e a servidora ROS I LENE SILVA 
SANTOS , ocupan t e do emprego de Auxi l iar de Labor atór io, Có
digo LT-Nl'!-818 , Classe "A", Referência NH- 1, da Tabela Espe 
cial de Empr egos , l ot ada na Secr etar ia de Saúde- SESA. -

Hacapá- Ap , em 12 de novembro de 1985 , 979 da RepÚbl ica 
e 429 da Cr i ação do Ter r itório Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador In t er ino 

HINISTi!RIO DO INTERIOR 

Terri tório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1559 de 12 de novembro de 1985 

O Gover nador do Território Federa 1 do Amapá , usando das 
atr ibuiçÕes que l he são confer i das pel o art i go 18, item II , 
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do Decreto-lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Pr ocesso n9 28760 . 001287/85-GABI , 

RESOLVE : 

Por à disposição da Superint êndência do Desenvolvimen
to da Região Centro-Oeste- SUDECO , em Brasí l ia- DF , pelo pra
zo de um (0 1) ano , contado no período de 03 de novembro de 
1985 a 03 de novembro de 1986 , o servidor LAPeRCIO GO~lliS DE 
~!ATOS, ocupante do emprego de Hédico , Código LT- NS- 520,Clas 
se "A", Refe rência NS- 5, da Tabela Especial de Empregos dÕ 
Governo d'este Território , lotado na Secretaria de Saüde 
SESA , sem pr eJ uLzo dos seus vencimentos mensais e demais van 
tagens do referido emprego , excluída a gratificação de loca 
lidade . 

Hacapá- AP, em 12 de novembro de 1985 , 979 da RepÜblica 
e 429 da Criação do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

MINISTeRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1560 de 12 de novembro de 1985 

O Gove rnador do Terri tório Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são conferidas pel o 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 28750 . 000857/85- SEAG, 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176 , 
item li e 178, item I, alínea "a", da Lei n9 1. 711 , de28de 
outubro de 1952, com a redação dada pela Lei n9 6. 481, de 05 
de dezembro de 1977, a VANDUI ALVES RODRIGUES , matrícula n9 
2. 079 . 609 , no cargo de Engenheiro Agrônomo, Código NS-5 13 , 
Classe "Especial", Referência NS- 22 , do Quadro Permanente 
do Governo deste Território, devendo em seus proventos men
sais se r incorporada a importância equivalente à fração de 
cinco quintos (5/5), do car go em comissão de Diretor do De
partau,ent o tle Produção Agropecuária , Código DAS-1 0 1. 2, na 
forma da alínea "b", do parágrafo 39 do artigo 29 , da Lei 
n9 6.732, de 04 de dezembro de 1979 . 

Nacapá-AP, em 12 de novembro de 1985, 979 da República 
e 429 da Criação do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

HINISTtRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1561 de 12 de novembro de 1985 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
a t ribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, item II, 
do Decre to-lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 

vista o que consta do Processo n9 28760 . 001618/85-GABI, 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria, de aco rdo com os artigos 176 , 
item li e 178 , item I, alínea "a", da Lei n9 1.711 , de28de 
outubro de 1952, com a redação dada pela Lei n9 6.481, de 
OS de dezembro de 1977, a Jose VARELA DIAS , matrícula n9 
1. 777 . 776, no cargo de Motorista de Veículo Terrestres , CÓ
digo T0-902, Cl asse "Especial", Referência NH-3 1, do Quadro 
Permanente do Governo deste Território, devendo seus proven 
tos mensais serem acrescidos da vantagem financeira de 20%~ 
de conformi dade com o artigo 184 , item li, da citada Lei n9 
1.7 11/52, observado o§ 29 do artigo 102, da Constituição Fe 
deral . 

Macapá-AP, em 12 de novembro de 1985 , 979 da RepÜblica 
e 429 da Criação do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Int erino 

HINISTtRI O DO INTERIOR 

Terri t ório Feder al do Amapá 

DECRETO (P) N9 1562 de 12 de novembro de 1985 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, item li, 
do Decreto-lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28730 .003405/85-SEFIN, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
item li e 178, item I , alínea "a", da Lei n9 1.711, de28de 
outubro de 1952, com a redação dada pela Lei n9 6. 481, de OS 
de dezembro de 1977, a FRANCISCO PEREIRA GUEDES, matrícula 
n9 2. 259 . 941, no cargo de Agente de Portaria , Código PL-
11 01, Class e "C", Referência NN-19, do Quadro Permanente po 
Governo deste Território , devendo perceber proventos corres 
pendentes da Classe "Especial", Referência NM- 25, de confor-: 
midade com o artigo 184 , item I , da citada Lei n9 1.711/52, 
observado o § 29 do artigo 102, da Constituição Federãl. 

Macapá- AP, em 12 de novembro de 1985 , 979 da República 
e 429 da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

NINISTeRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1563 de 12 de novembro de 1985 

O Gove rnador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item 11, 
do Decreto-lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28760.001563/85-GABI , 
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RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176 , 
item li e 178, . item I, alínea "a", da Lei n<? 1. 711 , de28de 
outubro de 1952, com a redação dada pela Lei n<? 6 . 48 1, de 05 
de dezembro de 1977, a DULCI~IA SOUTO PAIVA, mat rícula n<? 
2.079 . 798 , no C<)r go de Agente Administrativo, Código SA-701, 
Classe "Especial" , Referência NN-32 , do Quadro Permanente do 
Governo deste Território, devendo seus proventos mensais se 
rem acrescidos 'da vantagem financeira da função de confian= 
ça de Assistente, Código DAI- 202 . 3, do Centro de Tre inamen
to Políciál, na forma prevista no artigo 180, item I, da ci 
tada Lei n<? 1. 711/5 2, com as alterações int roduzidas pelã 
Lei n<? 6. 481, de 05 de dezembro de 1977 e Lei número 6. 732 , 
de 04 de dezembro de 1979. 

Hacapá- AP, em 12 de novembro de 1985, 979 da República 
e 429 da Criação do Terri tório Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

HINISTltUO DO I NTERI OR 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ANAPÁ 

COHPANHIA DE DES:INVOLVIHENTO DO AHAPÁ 

AVISO D~ LICITAÇÃO 

TO~~A DE PREÇO N'? 004/85-CODEASA 

A Companhia de Dese:wolvimento do Amapá-CODEASA, atra
ves da Comissão Permanente de Licitação para Obras , Servi -
ços e Compras de Hateriais da CODEASA, torna público para 
conhecimento dos interessados , que fará realizar Tornada de 
Pr eço n'? 004/85-CODEASA, des tinada a aquisição e rnontagernde 
urna central telefônica PABX com característica técnicas abai 
xo di scriminadas: 

01 - EQUIPAHENTO E NONTAGEH 

1. 1 - Central telefônica "PABX" equipada com 50 ramais, 
05 t roncos , 06 circuitos de conservação, podendo ser amplia 
da até 14 t roncos , 01 mesa de operador e mais as seguintes 
característi cas : Troncos Biderencionai s ; Enlaces Internos; 
Circui tos Especi ai s de Consulta e Transferência ; Hesa de 
atendimento ; Kit de Hontagem com Proteção ; Conjunto de Bate 
rias Automotivas; Carregador de Baterias ; Equipamento de 
Tanque; Discriminador de Interurbano; 50 apare l hos Telefôni 
cos e Sobresalentes . 

1.2 - A Montagem dos equipamentos forneci dos de acordo 
com sub-item 1. 1, ass im como a da rede de ramais, será de 
responsabilidade do FORNECEDOR . 

Poderão participar desta Licitação, somente Firmas Bra 
sileiras não consorciadas. 

A Licitação r eal i zar- se-á ás 10:00 hs. do dia 28 de no 
vembr o de 1985, no prédio do Escr itório Central da CODEASA~ 
localizada av. mendonça Furtado, 53 , nesta cidade, ocas1ao 
em que serão recebidos os documentos e as Propostas de Pre
ços. 

A pasta do Edita l de Licitação, cont endo elementos ne
cessários à apresentação das propostas, poderão ser obtidas 
no endereço acima mencio~ado nos horários normais de expedi 
ente , mediante o recolhimento à Tesouraria da CODEASA da Tã 
xa de Cr$ 200.000 (Duzentos Nil Cruzeiros ). 

~~capá(AP) , 12 de Novembro de 1985 

CARLOS ALBERTO SOARES DE ANDRADE 
Pr~sidente / CPL 

EXPEDIENTE JXJ DIA 05 DE I<OVN>illRO DE 1985 PARA CIENCIAS E 
=c=========================================~===========~= 

DEVIDAS DiTlJ.lãÇÕES DAS PARTE;>. 
=======================~===== 

* JUIZ DE DIR.i!l'ro: DR. IORIVAL MRIDZA 

* DIRE'roR D3 SECRm'ARLI. DA VJt..RA C!VEL: LUCIVàLLO OOS SA~ 

ros :?E&1EIRA 

A RROLAKE:If'ro 

Processo Cível ng 17o512/ 85 
Requerente: ~1<1RIA ALICE ARAI1JO DE OLIVEIRA 
Advogada Dra. RIDINA L~CIA MORErrRA DE CARVALHO 
Requerido LAERTE DA SILVA ARA~JO 
Despacho " Junte-se. Defiro o pedido de prorrogação do 

prazo, por trinta (30) dias. Intime- se. Ma~ 
pá, 24 de outubro de 1985. OORIVAL BARBOZA • 
J~.;iz de Direito." 

DESPEJO : 

Processo Cível no 15o729/84 
Requerente: 1!A.l'!OEL V:u.NA 
Advot;ado Dr. PEDRO PEI'COV 
Requeridos: RA.IKUNOO PEREIRA .Jll,. SILVA e VALDIRA MmDES DÂ 

SILV.t\. 
Sentença 

DE3PEJO : 

" Julgo , por sentença , extinto o presente pr,2 
cesso, sem julgament o do ~6rito 1 com fundamen 
to no art. 267 , i nciso VIII do CPC. Como nã~ 
há custas finai s , apcSs o trgnsito em julgado, 
d~e baiXa na distribuição e alli}live-se. P]; 
bliq:ue-se1 registre-se e intimem-se. Mac"'pá1 
22 à.e outubro de 1985. !X)RIVAL BAR.BOZA. Juiz 
de Direito." 

Processo Cível n2 16. 564/85 
Requerente: RAn.íUNro DE P.Llo11'IDA COUTTilHO 
Advoeado Dr. SEB.â.ST:ÜO COMES DE FARIAS 
Requerido OSIAS FEIO PARAE!1SE 
Sentença "Julgo 1 por sentença , extinto o presente p~ 

cesso, com fundamento no a rt. 267, inoiso III 
c/c/ par-Jgrafo l g do rnesmo artigo 1 do C6digo' 
de Procêsso Civil. Transitada esta el!l jul~ 

do 1 dê-se baiY~ na dist ribuição e arquive-se. 
.Publique- se, registre-se e intimem-se. .OOR,I 
VAL BARBOZAo Juiz de Direito." 

DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FA'IO 

Processo Cível no 16.659/85 
Requerente: RAD!U!Hl.\ DRI'IO MACIEL 
Advogado Dr. C:!CERO BORGBS BORDALO 
Requerido AlHLCAR NU11ES PEREIRA 
Advogado 
Despacho 

EXECUÇÃO 

Dr. PEDRO PE'l"'..OV 
" Junte-se. Intime-se o requerido a outorgar 
a escritura de compra e venda, de conformida
de com o disposto na sentença. J.lacapá1 25 de 
outubro de 1985. roa:rvJ,L BARBOZA. Juiz de Di 
rei to." 

Processo Cível n2 16.002/84 
S.Xeq\iente AR'l\JR DA COSTA DIAS 
ádvogado Dro ADAJ~OR SOUZA DE OLIVEIRA 
Executada 3AJl'AKOBA LTDA. 
Advogada 
Despacho 

Certidão 

Dra. MARD..IA COSTA LD·!A CAVALCANTE 
"Intime-se o exeq\!tente ! se mani festar sobre' 
a certidão retro no prazo de cinco dias. Maca 
pá, 31 de outubro de 1985. OORIVAL BARBOZA : 
Juiz de Di r eito. " 
•certifico eu, Vicenté João de Souza Santos, 
Oficial de Justiça Avaliador1 que em cumprim~ 
t o ao mandado do MM. Juiz de Direi to da Vara 
Cível 1 dirigi- me atl o endereço da executada, 
si to à margem direi ta do Rio l•latapi 1 no l ocal 
denominado Conceição da Fazendinha1 e lá oh~ 
gando1 DEIXEI DE PROCEDER A AVALIAÇÃO nos 
bens da devedora, penhorados nos autos ng 
16.002 1 em virtude de os mesmos não mais se 
encont rarem no l ocal da penilora1 sendo info_;; 
mado pelo vigia daquel a empresa que os mesmos 
ben.s foram vendidos a terceiros. O referido ~ 
verdade e dou fi . Macapá, 25 de outubro de 
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1985. Vicente João de Souza Santos. Oficial 
de Justiça Avaliadoreu 

EXECUÇÃO DE T!TULO EXTRA-JUDICIAL 

Processo Cível ng 13.793/82 
R>:e~ente : AN'IDNIO ADERBAL PEREIRA G6FS 
Advogado : lli'o FRANCISCO SOUZA DE OLIVEIRA 

Executada AGROPECU!RIA D1:IJ:1S·l'RI.A E CO~;~CIO J.!.A'ro GRO.§. 

Advogado 
Sentença 

EXECUÇÃO 

Processo 

Execfo.ente 
Advogado 
Executado 
Sentença 

EXECUÇÃO 

SO LTDA.o 
Dr. OiliR !(ACEDO 

: "Julgo1 por sentença, extinto o presente pr2_ 

cesso, com fundamento no art. 2671 inciso III 
c/c/ parágrafo 12 do mesmo artigo, do CPC. L,!l. 
vante-se a penhora. Transitada esta em jul€ii!: 

do1 dê-se baixa na distribuição e arquive-se. 
Publique-se, re(;istre...se e intimem-se. ~!ac~ 

pá1 22 de outubro de 1985. DORIVAL BARBOZA • 
Juiz de Direito." 

cível nQ 14.856/83 
ALtCIO COELHO FURTADO 
Dr. JAIR JOS~ DE GOUVEIA QUTIITAS 
ClJtUDIONOR SEABRA Thl. COSTA 
"Julgo, por sentença, e:x:tinto o presente pr2_ 
cesso, com fundamento no art. 7941 inciso I 
do CPC. Transitada esta ~n julgado, dê-s e 1 

baixa na distrib,tição e arquive-se. Publique
se, registre-se e intimem-se. Macapá, 22 de 
outubro de 1985. OORIVAL BARBOZA. Juiz de D,! 
rei to." 

Processo Cível ng 13o333/82 
Exeqll.ente A. OLIVEIRA E CIAo LTDA. 
Advogado Dr. CRIS'JX)V,;.i>l SOA1ill3 ro NASCmE!f'ID 

Executado LUIZ ALBERTO a~'L~SA VI1~S 
Despacho 

Certidão 

EXECUÇÃO 

"Intime-se a exequente à se manifestar sobre 
a certi~ retro no pra:ao de cinco dias. f{jacl! 

pá, 23 de outubro de 1985. lX>RIVAL BARllOZA • 
Juiz de Direito. " 
"Certifico eu1 Vivaldo Jos~ ·de Souza Santos , 
Oficial de Justiça Avaliador, que em cUD~Pr! -
mento ao mandado do !>!!ri. Juiz de Direito da VJà 
ra Cível e extraído dos autos de execução 1 
processo cível ng 13o333, a requerimento de 

A. Oliveira & Cia Ltda 1 contra Luiz Alberto ' 
Barbosa Vinhas, dirigí-me at~ o endereço do 
executado por diversas vezes e lá chegando em 
uma das vezes, fui informado por uma Senhora' 
de nome Francisca. que atualmente reside no 6!! 
dereço supra mencionado no mandado, que o Se
nhor Luiz. Alb~o Barbosa Vinhas, não mais re 
side no referido endereço a muito tempo, poiã 
o mesmo tinha mudado para o Município de ~laza 
ião, mais precisamente para a localidade d; 
Vila do Laranjal do Jari - Beiradão, onde ~ 
tualmente tral!alha e podert ser localizado na 
Escola local. Por este motivo deiXei de ef~ 

tuar a penhora de bens do referido senhor, o 
qual devolvo o mandado ao Cartório para,os d~ 
vidos fins. O referido ~ verd3de e dou f~. Ma 
c~p~1 21 de outubro de 1985. Vivaldo Jos~ d; 
Souza s~~toso Oficial de Justiça Avaliador.~ 

Cível n2 l0o463/79 
CO!fFIDÇÕES PO!l'Y LTDAo 

Processo 
Exeq~ente 

Advogado 
Executado 
Despacho 

Dr. ALDE!fOR SALES DA. SILVA :roNSEX:A 

V. c. SANTANA 
"Junte-se. Cumpra a e:x:equente o · disposto no 
despacho de fls. 124. Intime-se. Maca.pá, 29 

de outubro de 1985. lX>RIVAL B.ARllOZA.. Juiz de 
Direito ... 

Despacho de flso 124: "Junte-se. Comprove a exequente, em 
dez (10) dias - Arto 6o do Provimento Geral ' 
da Corregedoria: 1) Prova de Registro da Pe 
nhora1 2) Certidão atualizada do Registra d~ 
imóveis relativo ao i móvel penhorado; 3) Cer 
tidi;o de açÕes contra o devedor. Maoap~1 1Õ 
de maio de 1985o lX>RIVAL BARBOZA. Juiz de D,1 
rei to." 

EXECUÇÃO 

Processo Cível n2 13.625/82 

Exeqtlente AN'IDNIO PENá DE FIGUEIREJXl 
.Advogada Dra. l•IARLY CALIX'ID lNELm COUO 
Executado L~CIO FREITAS 
Sentença 

EXECUÇÃO : 

"Isto posto, julgo, por sentença extinto o 

presente processo de execuç;o com fundamento' 

nos arts. 569 e 2671 inciso VIII, do Mdiso 
de Processo Civil. Defiro o pedido de desen • 
tranhamento dos títulos que instruíram a in! 
cial. Transitada esta em julgado, dê-se baixa 

na distribuiç~o e arquive-seo Po R. Io Mao~ 
p<!1 30 de outubro de 1985. lX>RIVAL BARBOZA • 
Juiz de Direito ... 

Processo Cível n2 17.576/85 
ExeqU.ente Ao R. G. COELHO 
.1\.dvogado Dr. UBI!lj;JARA VALElfTE ~HTIIA 

Executado SEBASTIÃO lXl SOCORRO .A1o!ANAJIS 
Despacho nJunte-se. Defiro c pedido de suspensão. Inti 

mem-seo Nacap<!1 04 de novembro de 1985. DORl, 

V.U. BARBOZA • Juiz de Direito." 

EXECUÇÃO : 

Processo Cível no 16.883/85 
Exeq11ente : CIA. ITAt1 DE TIIVESTDIEN'ro1 C~DI'ID E FDlANCJd! 

KEN'IO 
Advogada Dra. MARGARETE S!JITAITA OOS SJUI'roS 
Executados: CARLOS AUGUS'ID OLIVEIRA Dt, SILVA, ROSA PIN1!El, 

RO DE VILHENA 
Despacho ~Intime-se a exequente a promover o andamento 

da presente execução, posto que tenninou o 
prazo de suspensão do mesmo. Macap~1 31 de O.!:J. 

tubro de 1985. lX>RIVAL BARBOZA. Juiz de Direi 

to." 

EXECUÇÃO FORÇADi 

Processo CÍvel ng 17.113/85 
Ex.eqliente CIAo REAL DE INVE3Tmmrro - CWI'ID1 FIUANC.J,A 

MEN'ro E INVESTnrmm 
Advogado Dr. Ol<lAR GONÇALVES DE OLIVEIRA 
Executados: CJl.R!.!JiM Ll1CIA CUNHA MAU~, AL!CIO RODRIGUES DA 

SILVA e BERNA.llilTIIO SlliA FERREIRA FILHO 
Despacho 

EXECUÇÃO 

"Intime-se a e:x:equente a promover o andalllento 
desta açM posto que expirou o prazo de BU,!! 

pens~o da mesma. ~!acap~1 21 de outubro de 
1985. OORIVAL BARBOZAo Juiz de Direito.• 

Processo Cível nQ 15.557/84 
Exequente Do Ao SILVA 
Advogado Dro A.DAMOR DE SOUZA OLIVEIRA 
Executado SEBASTIÃO VIANA DA SILVA 

Advogado Dro PEDRO PETCOV 
Sentença : "Isto posto, julgo 1 por sentença, e:x:tinto o 

presente processo de exeGRÇão com fundamento 
nos arts. 569 e 267 1 inciso VITI do C~digo de 
Processo Civilo Expeça-se mandado de. l evant~ 

mento de penh~ lo_evantada a penhora e tr~ 
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EXECUÇÃO : 

sitada esta em julgado, d@..se baixa na distr,i 
buição e arquive-se. Publique-se, registre- s e 
e intimem-se. Nacapá1 23 de outubro de 1 985 • 
:OORTVAL BJ..RBOZA. Juiz de Direito." 

Processo Cível nQ 16.453/85 
Exeq~ente Ex:onm:rco s.A. cR.tDiro, FJJU.NCWIFN'IO E n;v~ 

TIMW'IO 
Advogada Dra. MARGARETE SA.>"'ITANA LOS SAN'IOS 
Executado AldiRALIO PEREIRA BEZRRRA 1 ALCY ARA11JO CAVAJ! 

Despacho 

EXECUÇÃO 

CANTE e JOS~ LUIZ LllfJi LOS ANJOS 
"Intime-se o autor a promover o an~ento da 
presente ação , posto que expirou o prazo de 
suspensão da mesma. Macapá1 31 de outubro de 
1985. IORIVAL BiJUlOZA.o Juiz de Direi to." 

Processo Cível nQ 17.084/85 
Exequente llJONOlo!ICO SoAo CR:li::i)!'ro1 FINANCL!JiEN'ro E Il1V~ 

Till.ill'l'ro 
Advogada Dra. l·:ARGARETE SANTANA LOS SAN'IOS 
Executados: ADRUNO DE :iUEIROZ s,;.:;rros FILEO e C,\RLOS DA 

Despacho 

Certidão 

EXECUÇÃO 

SILVA TEIXEIRA 
"Ouça-se o exequente sobre a certidão de fl s . 
15 1 no prazo de cinco di é!.S o L"Jtime-se. !éo.c,a 

pá1 23 de outubro de 1 985. IORIV!.L BARBOZA • 
Juiz de Direi to." 
"Certifi co eu, t·:.ARIA I'OS ANJOS T.WARZS D,~ SIL 
VA 1 Oficial de Justiça - Aval iador que1 em 
cumprimel'!to ao despacho do l•llt. . Jui z, apcS s vi; 
r ias dili6ências1 constatei junto ao exequen
te ECONO!o!ICO S/A1 C~DI'I0 1 l<'IIIAliCIAJ4Elv'ro E Il! 
VESTDt!EN'IO q11e 1 o execut:-:!do ADRIJ.JiO DE QUEIRCZ 
SAN'roS FILHO liquidou seu d~i to junto aquele 

be.nco1 seblllldO i nformaçÕes do gerent e do Ec2, 
nllmico - Agência local e do proprio- executado 
Macapá1 12 de setembro de 1985. le.ria dos 4!l 
jos ·ravares da Silva. Oficial de Justiça Av~ 

l iador." 

Pr~cesso Cível nQ 17.537/85 
Exeql1ente EX:ONOJ.\ICO SoA• CR~I'ro1 FlN~.liC:W.!E:N'ro E I1i'Vf!i 

.b.dvog<>.da 
Executados: 

Despa oh.o 

EXECUÇÃO 

TD•1ENID 
Dra. MARGARE'I'E SAXTA.t\'A LOS SAN'roS 
RATI-!tl\IX:l JORGS DE ALCIDfTAR!.. PJ~ULB!':R, JOS:li: 
HI L'ICN BRtJnlÃC e NFSTLERINO LOS SAN'roS VALEN
TE 
"Junte-se. Defiro o pedido de suspensão. Inti 
me- se. Maca.~ , 31 de outubro de 1985. DJRIV).L 
BARBOZA. Juiz de Direi to.• 

Processo 
Exeqllente 
Ãdvogada 
Executado 
Sentença. 

Cível n2 16.676/85 

EXECUÇÃO 

FIGUEIREro 1 GUSDES & Ciil. LTDA.. 
Dra. ~:ARLY Ci.LIX'ro EVELDtl COEIJIO 
Ao Ro CARVALHO 
"Julgo , por sentença, extinto o present e pr,2 
cesso de execução, com fundamento no arto7941 
inciso I do CÓdigo de. Processo Civilo LeVS;!! 

te-se a penhora feita.. Defiro o pedido de d~ 

s entra.nha.mento dos títulos que instruíram a 
in~cial 1 mediante recibo nos autos. Transita
da esta em julgado, d~se baixa na distribUi
ção e arquive-se. Publique-se 1 registre-se e 
inti.Jnem-se. Maca.pá1 30 de outubro de 1985. DQ 
RIV.t.L BARBOZA. Juiz de Direi too" 

Cível n2 16.784/85 
HOA!IA MODAS 

Processo 
E:ceq8.ente 
.lr.dvogada : Dra. VERA DE JlSUS PINHEIRO CORREà 

Executada EDI 'ffi ~!ARIA ABRID IlA CONCBIÇÃO 
Despacho "Intime-se a exequente a promover o andam~ 

to da presente ação , posto que expirou o Pl'! 
zo de SllSpensão da mesma. Macap<t, 21 de out~ 
bro de 1985. :OORIVAL BARBOZAo Juiz de Direi to 

EXECUÇÃO 

Proces so Cível nQ 12.094/81 
Exeqllente JCS1: AJMD&J GOMES 

Advogado Dr. FNALIO PD-l'ro 
Executado JOSt REIS 

Advogado Dr. JOSt :...UIZ CALANDnnrr DE AZEV'EDO 
Despacho "Intime-se o exequente à s e manifestar sobre 

a certidão retro no pra:lo de cinco dias. Y.aca 
pá, 25 de outubro de 1985. DJRIVAL BARBOZA.. 1 
Juiz de Direito." 

EXECUÇÃO 

Processo Cível nQ 17.511/85 
Exeqll.ente JOSt .lr.LVES S.A. Tir.PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃo 
Advogado Dr. JO;{ATAS PERZ!RA CAIUX)SO 
Execut:;.do LOURIVAL NUKFS DA SILVA 
Despacho "Intime-se a. exequente à se manifestar sobre' 

as certidÕes retro no prazo de cinco dias. }í~ 
capá 1 04 de novémbro de 1985. roRnrAL BARBOZA 

Certidão 

Certidão 

EDCUÇÃO 

Juiz de Direito." 
"Certifico eu, Vicen t e J oão de Sousa Santos , 

Oficial de Justiça Av"'liad.o r 1 que em CUJ:Ipri 
mento ao mandado do i-TI•; . Juiz de Direi to da V f!; 
ra Cível e extraído dos autos de execução 1 

processo n2 17.511 , a re~ueriment'o de J osé A,! 
ves Soào Ir.lportação e Exportação , "Casas AlO 
Brasil" 1 contra Lourival Uun es da Silva, dir,i 
eí~'lle até o endereço do executado e lá cheS<J:!! 
do , CITEI-0 1 a pagar no prazo de vinte e q~ 
tro horas , a import§ncia principal , custas e 
outras despesas , que após a l eitura do man~ 

do e dao peçe.o àa inicial , exarou S:le. nota de 
ciente e aceitou a contra fé que lhe ofereci. 
O referido é vcr<J....,de e dou fé. lolacapá, 31 d.e 
outubro de 1985. Vicente João de Sousa S~ 
tos. Oficial de Justiça avaliador." 
"Certifico eu, Vicente João de Sousa Santos , 
Oficial de Justiça Avaliador , que em cwnpr,t 
mento ac n:andado do MMo Juiz de Direi to da V~ 
ra Cível , compareci em Cartório e verificando 
nos autos, constatei que o devedor não pagou 
seu débito e nem garantiu a dívida , oferecen
do bens à penhora, em seguida dirigi-me até 
o endereço do mesmo c lá chegando 1 DEIXEI DE 
PROCEDER Pl'l!HORA E DEP~SI'IO !iN B~S do exec~ 

t ado 1 em virtude de não encontrar nada de sua 
propriedade a ser. penhorado, não possuindo n.!!. 
nhum bem, inclusive atualmente é depeniente ' 
de seus pais. O referido é verdade e dou fé • 
Macapá, 04 de novembro de 1985. Vicente João 
de Sousa Sant os. Oficial de Justiça Avaliador 

Processo Cível nQ 17.339/85 
E:xeq"-ente JOS:li: CEZAR BRAGA 
Advogado Dr. JON'ATJ,.S PEREIRA CARIOSO 
Executado JOS~ C!LIO ESCOCIO 

Seatença ·l ·• ·Ist o post o, julgo, por sentença, extinto o 
presente processo de execução com fundamento • 
nos arts. 569 e 267 , inciso VIII, do Código 1 

de Processo Civil. EXpeça-se mandado de lev~ 

lUECUÇÃO 

tament o de penhora. Levant?.d.a a penhora e 
transitada esta em julgado 1 d@..se baixa na 
distribuição e arquive-se. P. R. I. ~1acapá1 ' 

29 de outubro de 1985o :OORIVAL BA:BJZA. Juiz 
de D:i.reit oo11 
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Processo Cível nR 17.443/85 
E:ceqt\ente Lo D1\. STI.VA 
Advogada Dra. RIDINA L11CIA ~lORErRA DE CARVALHO 
Executado DIAS CORRSIA LTnA. 
Despacho "Intime-se a exeq~ente ! se manifestar sobre 

a certidão retro no prazo de cinco dias. naca 
pt, 21 de outubro de 1985. IXlRIVAL BARBOZA : 

Certidão 
Juiz de Direito." 
"Certifico e dou fé que, deixei de citar a fir 
ma-executada; em virtude de não existir na 
av. das naçÕes o nR 1200, em Santana, ~ nas 
proximidades as pessoas não sabem informa r so 
bre a referida firma, t ambém deixei de arre~ 
tar bens, em virtude de nê:o localizar a fi rma 
executada, bem como bens pertencentes ã mes 
ma, que pudessem ser arrestados. f~cap~ • 10/ 
10/85. Maria dos Anjos Tavares da Silva. Ofi 
cial de Justiça Avaliador." 

Processo Cível nR 17.513/85 
Exeqllente L. DA SILVA 
Advogada Dra. RIDD1A Lt1CIA MOREIRA DE CARVALHO 
Executado 
Despacho 

EXECUÇÃO : 

l~. J • CORREA 
"Junte-se. Ao que parece a autora pretende al 
terar o pedido para aç~o de cobrança. Facult~ 
pois, à autora, emendar a inicial , em dez (10) 
dias, sob pena de indeferimento. l•íacapl1 24 
de outubro de 1985. IXlRIVAL BARBOZA. Juiz de 
Direito ... 

Processo Cível n2 16.594/85 
Exeq'b.ente Mo G. c. GA!>!A 
J..dvogada Dra. REGINA L11CIA NOREIRA DE C.:;RVALHO 
Executada LUIZA BOULHOSA Pnl'A 
Despacho "Junte-se. Q,ue:n requereu e:ctinção foi a r equ.2 

rent e e 1 via do qual , digo , de conseqU@ncia , 
deve pagar as custas fina is. Cientifique-se • 
Macap~1 25 de outubro de 1985. IDRIVAL BA~ 
ZA. Juiz de Direi to." 

EXECUÇÃO FORÇADA : 

Processo Cível nR 17o257/85 
Exeq'àente l.:ONTAGmS lJWJSTRL\IS ITAIPU SoAo 
Advogado Dr. ARNALIXl ALVJi!i 
Executada. 
Advogado 
Sentença 

A BICD!Cro COJ.ItliCIO E IHPORTAIX'R/, LTDA. 
Dr. GAETANO Al>l!CO 
"Julgo, por sentença, extinto o presente Px:2 
cesso de a~ecução 1 com fundamento no art. 794 
inciso I 1 do ~digo de Processo Civil. Defiro 
o desentranhamento dos documentos que instruj 
raro a inicial. Tra.nsi t ada esta em julgado 1dl!
se b.:.:il:a na distribuiç~ e arquive-se. PoR.I. 
!>laca.pá1 31 de outubro de 1985. IXlRIVAL BA~ 
ZAo Juiz de Direitoo" 

EXECUÇiO DE T!'lULO EXTRA-JUDICiàL 

Processo Cível n2 17.482/85 
Exeqlle.'lt e SAVASSI REP!USE:íTAÇÕ&S. 
Advogada Dra. VERl. DE J:ESUS PI!r-tiE.'IRO CORRE.!t 
EXecutada 
Despacho 

Certidão 

TABA~UEIRA - RAD!UNDA No J.IIRA MONTEIRO 
" Intime-se a exequente ! se manifestar sobre 
a certidâo retro no prazo de cinco di as. !•laca 
põt, 21 de outub~ de 1985. IXlRIVAL BARBOZA : 
Juiz de Direito.w 
" Certifico e dou fé que , deixei de ci ta:b a 
firma a~eoutada, em virtude da referida firma 
não maia se encontrar no endereÇo retro, e a 
firma estabelecida atualmente no endere~o, e 
as pessoas que ali se encontra111 n~o sa\em i.E, 
formar sobre o paradeiro da referida firma e 
sua propriet~a; tamb~ deixei de arreatar ' 

EXECUÇÃO 

bens, em virtude de não localizar bens pert~ 
centes ! firma executada, pois até o im6ve1 ' 
onde est ava estabelecidà a firma executada 1 
não pertence ~ firma mabaqueira - Raimunda N. 

Nira ~!onteiro. l>lacap~1 18.10.85. Maria dos Anjos 
Tavares da Silva. Oficial de Justiça Avaliador." 

Processo Cível nR 16.078/84 
Exeq'e.ente : SEVERO VE!CULOS LTDA. - SE'lll. 
Advogada Dra. I•!ARG.IJ1:.""TE SANTANA Jl)S SAN'roS 
Executadas: ADALGISA ~;oRAES IXlS SAN'IDS e REISALINA FERREIRA 

ror·iAZ 
Despacho 

Certidão 

"Int i me-se a exequente à se manifestar sobre a ' 
certidão de fls. 34 verso , no pr azo de cinco 
dias. l•íacapá, 25 de outubro de 1985. :OORIVAL TIAJ1 
BOZA. Juiz de Direito." 
"Certifico que, deixei de proceder a p~~ora de 
bens de ADALGISA ~i0RAS3 DOS SA.t'!'roS 1 por saber 1 

por informes., que a mesma mudou- se para Nacap~ 

em dezembro passado 1 não possuindo nenhum bem 
neste município, nM colhi informaçÕes sobre o 
seu ender eço. O referido é verdade e dou ré. Cal 
çoene - AP 1 17 de junho de 1985. Raimundo Barb,g 
sa dos Santos. Oficial de Justiça Avaliador." 

EXECUÇÃO FISCAL 

Processo Cível nR 1.022/83 
Exeqt\ente FAZslllA NACIO!-TAL 
Advogado Dro FRANCISCO SOUZA DE OLIVEIRA 
Executado FRANCISCO B:EN:!CIO POlfTS3 
Sentença " I sto post o , juleo ext into o presente processo 

de execução fiscal , com fwulamento no art. 26 da 
lei 6.830. Sem custas. Transitada esta em jul~ 
do, dê-se baixa na distribuiç~o e a~1uive-se. ~ 
tes 1 recolhe~se o mand<\do de cjt~,ç;.o. l•:acapá1 14 
de outubro de 1985. IXlRIVAL BARllOZA. Jui z de J2. 
rei to." 

EXECUÇÃO FISCAL : 

Processo Cível nR l o287/85 
Exeqt'-ente : Fl:.Z~WA NACIONAL 
Advogado : Dr. FRAJICISCO SOUZA DS OLIVEIRA 
Executada : :PLAroN EIW~'F.ARIA E cmr~CIO LTDAo 
Sentença "Isto posto, julgo extinto o pres~1te processo ' 

de execução fiscal 1 com fundemento no art. 26 da 
l ei nR 6.830. Sem custas. TransÚada esta em jul 
gado dê-se baixa na distribuição e arquive-se.~ 
Recoli1~se o mandado de citaç~o . Publi que-se, r.2 
gistre-se e intimem-se. Macapá, 24 de outubro de 
1985. DO RIVAL Bt.RBOZào Juiz de Direi to." 

EXECUÇÃO FISCAL : 

Processo Cível n2 1.288/85 
lb:~ente FAZ»HlA NACIONAL 
Advogado 
Executada 
Sentença 

Dre FRANCISCO SOUZA DE OLIVEIRA 
PLAroN ENGEm!ARIA E COMtnclO LTDA. 

: "Isto posto, julgo extinto o pr esente processo 
de execução fiscal, com fundamento no art. 26 da 
lei nR 6830. Sem custas. Transitada esta e111 ju,! 
gado d~se baiXa na distri"tnição o arquiv&-se • 
Publiqa&-se, registre-se e intillea-so. Macap.!:, ' 
24 de outubro de 1985o DORIVAL BARIDZA. J uiz do 
Direito." 

BX!.WÇÃo FISCAL I 

Processo C!vel n2 807/83 

ExeqJell'h I lo A. P • A.. S. 
A:dvoga.do l Dro ll:lNAN CAPUCHO COUTEIRO 
Rxocutado l J~ DE SOUZA LACBBD! FILHO 
Sentença : ·"Julgo,por sentença,extinto o presente processo 
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de execução fiscal, com fundamento no art. 794 , 
inciso I 1 elo C~ digo de Processo Civil. Tra.nsi ta.

da esta em julgado, d3-se baiXa na distribuição e 

a:t":<uive-se. P.R.Io Macap~1 31 de outubro de 1985. 
OORIVAL :BARIDZA. Juiz de Direito." 

lil:•lBARGOS DE TliRCEIRO : 

Processo Cível n~ 17.329/85 
Einba.rga.nt 6': BmEDI'lQ GOMES OOS SAN'IDS 
Advogado Dra. DAISY NAR.IA CAMFOS 00 NASCDln>I'IO GARCIA 

Einba.rgado S3P6LIO DE RAD!UHOO NARQUl':l GAL:El'JO 
Sentença "Isto posto, julgo procedente o pedido para d~ 

terminar a exclusão do terminal telefBnioo de ng 
222--2952 da relação dos bens deixe.dos por fal ec,i 
mente de Raimundo ~larques Galena e constantes das 
declaraçÕes prestadas pela inventariao te às fls 
12 dos autos de inventário. Condeno o espólio ráu 

ao pagamento das custas processuais e honorários' 
advova.tícios que arbitro em 2CJj. {vinte por cento) 
sobre o valor dado à causa. Traslade-se esta sen 
tença para os autos de inventário. Trens i t ada e :i 
t a e.11 julgado e pagas as custas , d3-se bai.xa. na 
distribuição e arquive-se. Publique-se, registre

se e i ntimem-se. J;íacapá1 22 de outubro de 1985. 1 

IDíLTVAL BA.ROOZA. J uiz de Direito." 

EXCLUSÃO DE PATERNIDADE ILID!TII•;,t 

Processo Cível ng 17.116/85 
.lequerente: JOS~ DE OLIVEIRA VALEtíTE 
.Advogado Dr. C!CERO BJRG&:i :OORDALO 
Requerido l•iARiil DE J&:iUS RODRIGU&:i PRDo;AVEBA 

Advogada Drao !flARIA SOHA AZE.VEro PlllliEIHO 
Despacho "O autor na inicial se decl arou casado. Intime

se-o, pois1 a t razer aos autos, em cinco dias , 

sua certidão de casamento. Macapá1 21 de outubro 
de 1985. DORIVAL B.\!illJZA. Juiz de Direi to." 

IJ.IPUGNAÇfO AO VALOR DA CAUSA : 

Processo Cível ng, digo , s/n~ 
Requerente: Alt'.AP.l FLOlill>TAL E CELULOSE S.A. - AJ.íC.BL 
Advogado Dr. LUIZ CAHLOS DE SOUZA 
Requerido OSVALDO OOS S.AN'IDS SANGE.'L 

Advogado Dr. ELOILSON MlORAS DA SILV1'IRA TÁVORA 
Sent ença "Isto posto, julgo procedente a impugnação para 

fixar o valor da causa em Cr$ 4o532.&:>o ( ·~uatro mi 
lhÕes, quinhentos e trinta e dois mil e oitocen : 
tos cruzeiros). Encaminhe-s e os autos da ação de 

manutenção de posse à Contadoria para a apllra.ção• 
de diferença de custas. Havendo diferença , inti -
me-se o autor para compl etar o pagamento. Publj. 
que-se, registre-se e i ntimao-se. ~lacapá1 20 de 

junho de 1985. DORIVAL BARDOZA. Juiz de Direito." 

MRDI DA CAUTELA.R : 

Processo Cível nR 16.345/85 
Requerente: C!CERO JtjAXIJoii NO DE LDiA 
Advogado Dro JONATA.S PE!illiRA CARDOSO 
Requerido AR-FRIO DA AJIIAZONIA S.A. 
Sentença ''Julgo1 por sentença, extinto o presente proces 

ao, com fundamento no art. 267, inciso III o/c/-; 
parágrafo 1~ do mesmo artigo, do CPC. Transitada 

esta ~ julgado, d3-se baixa. na distribuição e 
arquive-se. Publique-se, registre-see intimem-se 

Macapá, 22.10.85. DORIVAL BARBOZA. Juiz de Direá 
to." 

l~EDIDA. CAU'l'ELAR DE ARRES'IO : 

Processo Cível ng 16.852/85 
Requer ente: ESP~IO DE MOACIR BRAGA COUTINHO 
Advogado I Dro AN'IDNIO CABRAL DE CASTRO 
Requeridos: VIL..\lAR AN'IONIO :BIAVA'l'l'I e :&.SI :BIAVA'l'TI 
Sentença "Julgo, por sentença, extinto o presente prece_!! 

so1 sem julgamento do márito 1 c0111 fundamento no 
art. 2671 inciso VITI 1 do Mdigo de Processo C i 
vilo Transitada esta e111 julgado, d3-se baiXa na 
distri1uição e arquivé-se. P.R.Io MncaiJA:, 30 de 

outubro de 1985. lXlRIVAL BARIDZA. Juiz de Direi

to." 

PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE NOME 1 

Processo Cível nR 17o548/85 
Requerente: FRAl~CINEI NASCD!lil:i TO SILVA 
Advogado Dr. ALDE:mR SALES DA SILVA FONS:;;cA 
Sentença : "Por estes r.JOtivos e ainda acolhendo o parecer ' 

do Dro PrOI!lotor de Justiça, DEFIRO o pedido e a~ 
torizo a retificação do assento de nascimentq da 
requerente, alterando-se o seu prenome de "FRAN
CINEI'' para 11 FRAl\CINtll". Determino que se exp~ 

ça mandado de retificação , dirigido ao sr. Of,i 
cial do Cart~rio de Registro Civil a fim de que 
proceda à seguinte alteração no assento de na_!! 
cimento J:avrado no livro 121-A, fls. 6lv1 sob o 
nR 73o906: Alteração do prenome da registranda 1 

de 11 FRA.NCINEI'' para 11 FRANClliW" o Determino ai:!l 
da que se publique a alteração na imprensa ofj. 
cialo A expedição de mandado de ret ificação e a 
publicação do edital para conhecimento de tercei 
ros devem ser feita ap~s o tr~stto em julgad-;; 
da sentença. Sem custas. Expedido o mandado e p~ 
blicado o edital, d~se baixa. na distribuição e 
arquive-se. Publique-se, regis tre-se e intimem -
se. Macapá1 22 de outubro de 198S. DORIVAL BA~ 

ZA. Juiz de Direito." 
TRA..WÇAO : 
Processo Cível n2 17.449/85 
Requerente: NICO~!EDE::l 1-/ASHING'IDN FERNA.)JDES VALERIA 

Advog-ado : Dro ALDii:I'OR SALE::l FONSEX:A DA SILVA 
Sentença : . " Homologo, por s entença, a tradução de fls. 13/ 

161 par a que produza seus jurídicos e legais ~ 
feí toso Trens i tada esta em julgado, entregue-se' 

os autos ao requerente independentemente de tra.,!! 
lado. Sem custas. Publique-se, registre-se e in 
t:iJnem-se. Maoapá1 22 de outubro de 1985. DORIVAL 
BARBOZA.. Juiz de Direito." 

RE::lCISÃO DE CON'mA'IO C/C D.Em'.&TO 

Processo Cível n2 17o466/85 
Requerente: MARIA BA.RR>SA NONTEIRO, asso por AN'IONIO DE SOQ 

ZA l•!ONTEIRO 
Advogado 
Requerida 
Despacho 

Certidão 

Dro C!CERO OORG:ES OORDALO 

JANDIRA VALENTE PEREIRA LISBOA 
"Intime-se a autora à se manifesta r sobre a cer 
tidão retro no prazo -de Oinco dias. Macapá1 21 
de outubro de 1985~ DORIVAL BA.RroZA. Juiz de Di 
rei to." 
"Certifico e dou fé que, nesta data dirigÍ-me ao 
endereço da requerida, a fim de cit~la da pre 
sente ação , e al! sendo1 deixei de oi tar a requ~ 
rida1 em virtude da mesma não mais r esidir no en 
dereço retro, pois dal! mudou..-se para lugar ~ 
certo e não sabido. Macapá, 21.10.85. Maria do; 
Anjos Tavares da Silva. Oficial de Justiga Ava
liadoro" 

O presente EXPEDIENTE será af ixado no l ugar de cos tume 
e publicado na forma da l ei, O que cumpra-se na forma da 
lei: Dado e passado nesta cidade de ~~capá, Capital do Ter
ritorio Federal do Amapá, aos seis dias do mês de novembro 
de mil novecentos e oitenta e cinco. Eu, ~~ria Zely Ferrei 
ra Gomes, atendente judiciário, da tilografei . Eu, Dire t or 
de Secretari a da Vara Cível , subscreví . 

VISTO : 

LUCIVALDO DOS SANTOS FERREIRA 
Diretor de Secretar ia 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Dire ito 
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ATA DA ASSEMBL~IA GERAL DE CONSTITUIÇÃO E FUNDAÇÃO DA ASSO 
CIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO AMAPÁ - ADEPOL/AP. 

Aos vinte e oito (28) dias do mês de junho (06) do ano 
de mil novecentos e oitenta e cinco (1985) presentes as 
pessoas que subscrevem o Livro de Presença , assumiu a pre
sidência dos trabalhos, Odilardo Gonçalves Lima que convi
dou a mim, Jacinta de Fátima Rodrigues Pernambuco , para se 
cretariar os trabalhos. Em seguida , foi realizada a 'leitu:
ra dos Estatutos e submetida a matéria à deliberação da 
Assemblé~a que aprovou, por unanimidade de votos , após al
gumas manifestações do plenário, passando em consequência, 
o mesmo Estatuto , a ser o dip l oma a reger a ASSOCIAÇÃO DOS 
DELEGADOS DE POLICIA DO AMAPÁ - ADEPOL/AP., para todos os 
fins e efeitos de direito , e que vem no final transcrito . 
O presidente comunicou que com a aprovação dos Estatutos 
dec larava fundada a Associação. Nada mais havendo a tartar 
e ninguém mais desejando usar da palavra, o presidente en
cerrou os trabalhos da presente reunião e pediu a mim, se
cretária , que procedesse a transcrição na presente ata, do 
Estatuto Social da ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO 
A}~PÁ - ADEPOL/AP . , ora aprovado o que foi feito nos se
guintes termos : "ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO 
A}~PÁ - ADEPOL/AP , ESTATUTO SOCIAL. CapÍtulo I - Denomina
ção, Fins , Sede e Duração. Artigo 19: A ASSOCIAÇÃO DOS DE
LEGADOS DE POLICiA DO A}~Á- ADEPOL/AP., é urna sociedade 
civil, sem fins lucrativos , com sede e foro em Macapá,cons 
tituída sem limite de prazo para sua duração e que se des= 
t ina à defesa e mútua assistência dos Delegados de Polícia 
do Território Federal do Amapá , a ela filiados. Artigo 29: 
A ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO AMAPÁ poderá usar 
a designação abreviada ADEPOL/AP, constituída pelas suas 
inicia is. Artigo 39: São finalidades da ADEPOL/AP.: I - con 
gregar os delegados de polícia do Amapá; II - zelar pelós 
interesses e o bom nome da classe : III - prestar assistên
cia jurídica aos sócios que de l a necessitem ; IV - assistir 
e defender os interesses da ADEPOL/AP., e dos sócios, pe
rante os Poderes Públicos, em geral, ou entidades autár -
quicas ; V - promover conferências de natureza técni co-poli 
cial; VI - organizar , em sua sede, urna biblioteca princi :
palmente de caráter especializado ; VII - prestigiar todas 
as AssociaçÕes congêneres do Território , do País ou do Ex
terior, procurando manter intercâmbio com as mesmas; VIII
promover atividades científicas , culturais, sociais e re
creativas; IX- zelar pela observância dos padrões éticos 
dos integrantes da classe; X - comemorar as grandes datas 
da nacionalidade . Capítulo li : Do Quadro Socia l. Artigo4~ 
São considerados sócios efetivos da ADEPOL/AP. todos os de 
legados de polícia inscritos, desde que satisfaçam as exi= 
gências prescritas neste Estatuto . § 19 - A ADEPOL/AP pode 
rã admitir em seu Quadro Social , como sócio benemérito ~ 
qualquer pessoa merecedora da distinção pe los relevantes 
serviços prestados ou por atos meritórios em torno da col e 
tividade, da ADEPOL/AP ou da classe. § 29 - O sócio beneme 
rito será r econhec ido e proclamado pela Assembléia Geral 
que somente tomará conhecimento do assunto mediante propos 
ra fundamentada de um terço (1/3) dos associados e parecer 
favorável da Diretoria. Artigo 59 : O quadro de sócios efe
tivos se divide em: I - FUNDADORES: os que se tenham ins -
crito até a data do registro deste Estatuto no Cartório com 
petente : II - CONTRIBUINTES - Os que se inscreveram poste~ 
riormente; III - BENEMeRITOS - Os mencionados no § 19 do 
Artigo 49, podendo tal distinção também ser confer~da aos 
sócios contribuintes e fundadores . a) Os sócios beneméri -
tos estão isentos do pagamento das mensalidades, salvo os 
constantes dos incisos I e li deste artigo . b) Aos soc~os 

beneméritos será expedido diploma especial. Artigo 69 - Os 
sócios não respondem, solidária nem subsidiariamente pelas 
obrigações da ADEPOL/AP . Capítulo II - Dos Direitos e Deve 
res dos sócios . Artigo 79 - São direitos e Deveres dos só: 
cios : I Votar e ser votado para os cargos da Diretoria e 
Conselho Fiscal; II -Tomar parte nas Assembléias Gerais , 
discutir e votar os assuntos nelas t r atados; III - Propor 
à Diretoria ou à Assembléia Geral quaisquer medidas que 
julgar conveniente aos interesses sociais; IV - Examinar '· 
após prévia autorização da Diretoria, os livros e a escr i
turação contábi l; V - Frequentar a sede social ; VI - Requi 
sitar livros, revistas e outras publicações da biblioteca
de acordo com o regulamento estabelecido a respeito . Arti
go 89 - São deveres dos sócios: I - Cumprir as disposições 
deste Estatuto e acatar as deliberações tomadas pela Assem 
bléia Geral e pelas Diretorias; II - Pagar as mensal idades 
e contribuiçÕes previstas neste Estatuto; III - Envidar to · 
dos os esforços para que a ADEPOL/AP atinja seus fins ; IV: 
Zelar pela di gnidade da classe e da ADEPOL/AP; V - Zelar e 
fiscalizar para que se mantenha sempr e em conservação o p~ 
trimônio da Associação. Capítul o IV - Da Administração . Ar 
tigo. 99 - São órgãos da administração da ADEPOL/AP : I - As 
sembléia Geral; II - Diretor ia; III- Conselho Fiscal. § 
19 - Os membro da Diretoria e Conselho Fiscal não recebe -

rão qualquer espec~e de remuneração pelo exerc~c~o de suas 
funçÕes: § 29 - ~ facultado aos diretores em geral e roem 
bros do Conselho Fiscal, licenciarem- se por prazo que não 
exceda a cento e oitenta ( 180) dias , desde que façam comu
nicação . escrita à Diretória. Seção I - Da Assembl éia Geral 
ordinária r eunir-se-á duas vezes .por ano, em datas des i gna 
das pelo Presidente , com quinze dias de antecedência~ nos 
meses de junho e dezembro. Artigo II - A Assembléia Geral 
poderá reunir-se extraordinariamente , por convocação da Di 
retoria ou de dois terços (2/3) dos sócios, quando o PresT 
dente designará a data com três ( 3 ) dias . § tlnico - A As 
sembléia Geral poderá também ser convocada pe l o Conselho 
Fiscal obedecendo, a Presidência, as mesmas disposiçõescon 
tidas neste Artigo . Artigo 12 - A Assemb l éia Geral compete 
I - Julgar bal~ncete apresentado anualmente pela Diretoria 
I I - Autorizar, ou não , despezas de investimento pela Dire 
toria; III - Eleger os membros da Diretor i a e Conse lho Fis 
cal; IV - Reformar o Estatuto por maioria absoluta dos só= 
cios . § 19 - Nas Assembléias Gerais só será admitido o vo
to por procuração dos sócios que se encontrem em missão po 
licial fora da Capital . § 29 - Nas assembléias Gerais Ex:
traordinárias só poderão ser discutidos os assuntos cons -
tantes dos Editais de Convocação. § 39 Decorrida urna hor a 
do horário fixado no Edital de Convocação, a Assembléia Ge 
ral reunir-se- á com qualquer número de sócios presentes .s; 
ção II - Da Diretoria . Artigo 13 - A Diretoria será campos 
ta de sete (07) membros eleitos pelo sistema de voto secre 
to , dentre os seus sôcios fundadores e contribuintes . ArtT 
go 14 - Os membros da Diretoria exercerão os respectivos 
mandatos por dois (2) anos , admitindo-se a reeleição, Arti 
go 15 - são os seguintes os membros da Diretoria: Presiden 
te; Vice- Presidente; Secretário Geral; Tesoureiro Geral ; 
Diretor Cultural; Diretor Social ; Diretor de Esportes. Ar
tigo 16 - À Diretoria compete : I - Cumpr i r e fazer cumprir 
as disposiçÕes deste Estatuto ; II - Ap rovar a inscr ição dos 
sócios; III - Apresentar à 2~ Assembl éia Gera l Ordinária o 
relatório circunstanciado das atividades sociais, durante o 
ano , e o balancete acompanhado do parecer do Conselho Fis
cal, IV - Praticar todos os atos de l ivre gestão e reso l -
ver os assuntos de interesse da ADEPOL/AP ; V- Convocar,ex 
traordinariamente, a Assembléia Geral, para os fins extra= 
ordinariamente determinados neste Estatuto; VI - Designar 
uma comissão de associados para dirigir os trabalhos elei
torais; VII ' - Propor à Assemb léia Geral a reforma dos Esta 
tutos; Vlll ~ Aprovar a organização dos serviços de assis= 
tência previstos no artigo 39; IX - Admitir e dispensarfun 
cionários para o serviço da Associação. Artigo 17 - A Dire 
toria reunir-se- á , obrigatoriamente, duàs vezes por mes ,em 
sessões ordinárias com as presenças, no mfnimo, da metade 
mais um de seus membros , registradas em ata as suas delibe 
raçÕes . § 19- Quando necessário e por convocação de qual= 
quer de seus membros, a Diretoria poderá reunir- se extraor 
dinariamente . § 29 Nas reuniões da Diretoria só prevalece:
rão os votos dos Diretores presentes. § 39 - Em caso de va 
cância de um dos cargos da Diretoria , competirá aos demais 
Diretores , de comum acordo , designar um dos associados pa
r a preencher a vaga , até o final do mandato . Artigo 18 
Ao presidente compete : I - Convocar e presidir as reuniões 
da Diretoria; li - Convocar e pres i dir as Assembléias Ge
rais; III - Representar a ADEPOL/AP judicialmente e ext ra
j~dicialmente; I·V - Superintender todos os serviços da ADE 
POL/AP; V - Designar representantes para· solenidades e atos 
de cortezia social a que não .compareça pessoalmente ; VI -
Assinar, em conjunto com o Tesoureiro, cheque para o levan 
tamento de dinheiro em bancos e estabelecimentos de crédi:
tos; VII - Fazer publicar Edital de Convocação das Elei
çÕes da ADEPOL/AP, e designar a comissão Eleitoral. Artigo 
19 - Ao Vice - Presidente compete : I - Substituir pela or
dem o Presidente em suas ausências e impedimentos ; II - ·Exe 
cu ta r os encargos que lhes foram deleg-dos pelo Presidente 
ou pe l a Diretoria, e, especialmente , as atribuições ·relati 
vas aos incisos do arti go 39 . Artigo 20 - Ao Secretário Ge 
ral com~ete: I -Designar todos os serviços da Secretaria; 
II - Preparar o expediente e dirigir a correspondência da 
ADEPOL/AP; III - ter o expedi en te_e Ordem do Dia , nas Reu
niões da Diretoria e nas Assembléias Gerais; IV - Ter sob 
sua guarda e responsabi lidade os livros da Secretaria; V -
Providenciar no sentido de manter a sede em permanente con 
servação; VI - Tomar as providências necessárias para man:
ter o intercâmbio permanente com todas as AssociaçÕes da 
Classe de todos os Estados e Terr itórios . Artigo 21 - Ao 
Tesoureiro Gera l compete: I - Arrecadar e ter sob sua guar 
da as importâncias e valores pertencentes à ADEPOL/ AP; II :
Dar recibos das importâncias arrecadadas em nome da ADEPOL 
/AP; III - Velar pela escrituração dos l ivros de contabili 
dade de forma a mantê-los em per feita ordem e rigor osamen:
te em dia ; IV - Depos itar em nome da ADEPOL/AP, em estale 
cimento de crédito idôneo os valores a ela pertencentes; \L 
Assinar , em conjunto com o Presidente, cheques para o 'le
vantamento de dinheiro, em bancos e.estabelecimentos de 
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crédito; VI - Submeter mensalmente, a aprovação da Direto
ria, o balancete da Tesouraria, organizado com a maior ela 
r eza e exatidão, referente ao mês anterior , devendo , se 
aprovado, constar na ata da mesma reunião; VII - Proceder , 
semest ralmente, ao inventário dos bens ·patrimoniais da 
ADEPOL/AP . Artigo 22 - Ao Diretor Cultural compete reali -
zar atividades, de estudos , pesquisas e divulgação de natu
reza cientÍfica , literária, artÍstica e técnica . Artigo23-
Ao Dire tor Social compete promover ·atividades sociais, vi
sando integrar a classe e seus familiares, e elevar o pres 
tigio da Associação na sqciedade . Artigo 24 - Ao Diretor de 
Esportes' compete desenvolver atividades esportivas entre 
os associados ou entre entidades. Seção III - Ao Conselho 
Fiscal. Artigo 25 - O Conselho Fiscal compor-se-á de três 
(3) membros efetivos e três (3) suplentes, eleitos na mes
ma ocasião e condições da Diretoria . Artigo 26 - Os mem
bros do Conselho Fiscal exercerão seus mandatos por doi~ 
(2) anos, admitindo-se a reeleição . Artigo 27 - Dentro da 
primeira ( 1?) semana da sua posse, o Conselho Fiscal se 
reunirá, a fim de eleger o seu Presidente, escolhido den
tre os membros efetivos . Artigo 28 - Os suplentes substi -
tuirão os conselheiros efetivos, nas suas faltas e impedi
mentos . Artigo 29 - O Conselho Fiscal se reunirá, pelo me
nos uma vez em cada trimestre , com a presença , no m1n1mo 
de dois (2) de seus membros efetivos, registrando- se em ata 
as suas deli~:rações. § Unico - ~ervirá como Secretário , 
em cada reun1ao, um dos conselhe1ros para este fim especi
almente designado pelo Presidente. Artgo 30- Ao Conselhei 
ro Fiscal compete : I - Examinar sempre queachar convenien~ 
te a contabilidade da ADEPOL/AP; II - Emit ir parecer pré -
via sobre relatórios, balancetes e outras peças semelhan -
tes, que devam ser apresentadas pela Diretoria às Assem
bléias Gerais; III - Dar parecer sobre todas as consultas 
que lhe sejam encaminhadas pela Diretoria; IV - Convocaras 
Assembl éias Gerais; a) Ordinárias, quando o Presidente dei 
xar de convocá- las nos termos do artigo 11; b) Extraordiná'.: 
rias, quando para tratar de assuntos financeiros relevan -
tes. § Dnico - Antes da convocação de que trata a alínea 
"a" do inciso IV - O Conselho Fiscal interpelará o Presi -
dente, que tem o prazo de cinco (05) dias para a competen
te resposta . Capítulo V - Do Patrimônio. Artigo 32 - O Pa
t r imõnio da ADEPOL/AP será composto de: I - bens imóveis e 
móveis ; li - doações, contribuições, auxílios, legados e 
qualquer outro tipo de transferência de pessoas físicas ou 
jurídicas; III - Transferências de dotaçÕes orçamentárias 
dos diversos órgãos da administração pública, IV - Contri
buição de seus associados. Artigo 33- Fica estabelecidaem 
dois por cento (2%) sobre os venc imentos dos sócios a men
salidade a ser cobrada . § 19 - As mensalidades arrecadadas 
serão aplicadas pela Diretoria na~ despesas ordinárias, de 
correntes da administração da ADEPOL/AP , § 29 - Os investi 
mentos de capital da Associação dependem de autoriza ção dã 
Assembléia Geral . Capítulo VI - Das Ele ições . Artigo 34 -
As eleições serão pelo sistema do voto secreto, não se ad
mitindo procuração ou voto por correspondência salvo aos 
associados que se encontrem em missão policial fora da se
de da Associação, bem assim aos aposentados que exerçam en 
cargos profissionais fora da sede da en tidade. Artigo 35 '.: 
As elei çÕes para renovação da Diretoria e do Conselho Fis
cal, serão realizados na segunda quinzena de julho do ano 
correspondente a eleição. Artigo 36 - O presidente da ADE
POL/AP , de acordo com o artigo 18 , VII - Deste Estatuto or 
denará ao Secretário Geral a pÚblicação de Edital de Co~vo 
cação , com ampla divulgação tr inta (30) dias antes do plei 
to. Artigo 37 - Poderá haver r egistro individual de candi'.: 
dato a cargo eletivo, ou registro de chapa completa . § 19-
Em qualquer dos casos, o registro será feito até 24 horas 
antes da hora marcada para o início da el eição . § 39 - O 
registro do candidato ou de chapa deverá contar obrigatori 
amente da ata elaborada pelo Secretário . § 29 - Os escrutT 
nadares providenciarão uffié folha de votação e apuração de 
votos . § 39 - ~ vedada a participação na mesa, escrutina -
dor dos membros das Diretorias e Conselhos F:iscal. Artigo 38 
- A elei~ão terá quatro (4) horas pe duração. Artigo 39 -
A apuraçao dos votos será feita imediatamente ao encerra -
menta ~as ele~ções. § 19 No caso de impugnação, far- se- à a 
~puraçao, porem, o resultado somente será homologado após 
Julgamento a cargo da Comissão Eleitoral. § 29 - Os casos 
omissos serão resolvidos pela Comissão . Artigo 40 - Nos 
quinze dias seguintes á reaÚzação se.rão empossados os no
vos membros da Diretoria e do Conselho. § Dnico -A posse 
de que t rata este artigo, dar-se-à em sessão extraordiná -
ria da Diretoria vigente . Artigo 41 - Não poderá concorrer 
às eleições : I - Sócio que não estiver no gozo de seus di
reitos na ADEPOL/AP; II - Que não estiver quite com a te -
sour aria . Capítulo VII - Das DisposiçÕes Ge ra is e Transitó 
rias . Artigo 42 - O presente Es tatuto só poderá ser modifi 
cada ou reformado em Assembléia Geral , depois de três (03) 
anos de vigência, salvo a deliberação da maioria absoluta 
dos sócios quites. Artigo 43 - Os sócios que espontaneamen 

te se desvincularem da Associação só poderão r e tornar medi 
ante apreciação do pedido de regresso pela Diretoria reuni 
da em caráter ext r aordinário . Artigo 44 - A ADEPOL/AP cujo 
tempo de existência será indeterminado , só poderá ser di s
solvida por deliberação da Assembléia Geral Extraordinári~ 
com maioria de dois terços (2/3) e seu Patrimônio será re
vest ido a uma entidade de fins semelhantes . Artigo 45 - A 
eleição e posse da primeir a (1?) Diretor:a e Consel ho Fis
cal se r á regulamen t ada pela Comissão Provisória . a) Comis
são Provisória: ODILARDO GONÇALVES LI~~. JACINTA DE FÁTiMA 
RODRIGUES PERNAHBUCO . ALUIZIO PEREIRA DA SILVA, ·LUIZ DA CON 
CEIÇÃO PEREIRA COES DA COSTA e VICENTE DE PAULA GO}ffiS . -

XI - GOVERNO DO M-1APÁ 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

COORDENADORIA SETORIAL DE PLANEJAMENTO 

19 TERNO ADITIVO AO CONTRATO N9 019/85-SOSP 

REFERENTE AO PROCESSO N9 28800 .001624 / 85 

19 TE!u.!O ADITIVO AO CONTRATO N9 O 19 /85- SOSP, FIR}!ADO 
ENTRE O GTFA E A FIR!-1A MOTOBEL - MOTORES DE BELtN LTDA VI 
SANDO A CONCLUSÃO FINANCEIRA DOS SERVIÇOSDE}lANUTENÇÃO ,COR 
RETIVA E PERIÓDICA DE EQUIP&~NTOS DA MARCA FIAT- ALLIS , DO 
GTFA SOB A RESPONSABILIDADE DO DER/SOSP. 

O Governo do Território Federal do Amapã , repr esenta
do neste ato pelo Exm9 Senhor Governador do Território Fe
deral do Amapá, Senhor JORGE NOVA DA COSTA, daqui em dian
t e denominado simpl esmente CONTRATANTE e a firma MOTOBEL -
Notares de Belém Ltda - CGC(HF) 04978 101/000 1-18, situada 
em AnanindP.ua-PA, representada neste ato pelo Senhor LIBI
NI ~~QUES PRADO, daqui em diante denominado simplesmente 
CONTRATADA, reso l vem firmar o presente Termo Aditivo , de 
comum acordo , conforme Cláusul as abai xo: 

CLÁUSULA PRIHEIRA - O present e Termo Aditivo tem por 
objetivo a a locação do recursos adicionais para dar conti
nuidade a el(ecução financeira dos serviços de Manutenção 
Corretiva e Periódica de Equipament~s da marca FIAT- ALLIS. 

CLÁUSULA SEGUNDA - às despesas decorrentes deste Ter
mo Aditivo no valor de Cr$-100 . 000 . JOO (Cem MilhÕes de Cru 
zeiros), correrão à conta dos r ecursos oriundos do FPEDFT 
e F .E. -sendo : Cr$-37 . 402 . 8 11 à conta dos recursos do 
FPEDFT - Sub-Projet'o: Recuperação do Sistema Rodoviário Ter 
ritorial (Rod. EAPÚ70) e Cr$- 62.597. 189 à conta dos recur'.: 
sos do F. E. - Sub-Projeto: Recupera;ão do Sistema Rodoviá
rio Territoria l (Rod . BR-210) - El emento de Despesa : 
4110.00- Obras e I nstalaçÕes, conforme No t a de Empenho n9 
9097/85 - FE emitida em 25/ 10/85 . 
9096 I 85 - FPE 

CLÁUSULA TERCEI RA - Os recursos que por força deste 
ato deverão ser transferido a Firma serão liberados median 
t~ ~edição dos serviços realizados e aceitos pela fisca li'.: 
zaçao do DER/SOSP . 

CLÁUSULA QUARTA - A publ i cação deste Instrumento no 
Diário Oficial do TFA, deverá s er f eita no prazo de 20(vin 
te) dias contados a partir da data da assinAtu~a deste 1ns 
trumento. 

CLÁUSULA QUINTA - Ficam mantidas as demais Cláusulas 
e condiçÕes do Contrato original não atingidas por este Adi:_ 
tivo. 

E, por estar em de acordo firmam o presente Termo Adi
tivo em OS (cinco) vias de igual teor e forma na presença 
das testemunha s abaixo assinadas. 

Macapá , 25 de outubro de 1985 

TESTEHUNHAS: 

1? 

2? 
Ilegíveis 

J ORGE NOVA DA COSTA 
Governador do TFA 

LIBINI HAROUES PRADO 
Representante/CONl'KATADA 
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I SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÜBLICOS 

COORDENADORIA SETORIAL DE PLANEJAl-ffiNTO 

PLANO SE APLICAÇÃO N9 345/85 - CSP / SOSP 

REF . AO PROCESSO N9 28800 . 001624/85 

A P R O V O: 

Eng9 MANOEL DEODATO QUEIROZ DO COUTO 

Secretár io de Obras e Ser viços PÚb l icos 

OBP~ OU SERVIÇO : Manutenção Corre t iva e Periódica de Equipamentos da marca FIAT-ALLIS 

LOCALIZAÇÃO : ~~capá - AP 

ITEH 

01. 

02 . 

D I S C R I M I N A Ç Ã O 

Va lor já empenhado em f avor da f irma HOTOBEL - Motores 

de Belém Lt da, para execuçao dos serviços de ~~nuten

ção Corretiva e Periódica de Equipamentos da ma r ca 

FIAT ALLIS , neste Terr itór io , no prazo de execuçao 

até 31 .1 2. 85 - Edital de T. de Preços n9 10/85- CLOS 

Homologado pelo Exm9 . Sr . Governador do TFA em 04 .04 . 

85 às fl s . 503 do Processo n9 28800 .00246/85 .. . . .. . . . 

Valor a ser empenhado pelo 19 Termo Aditivo ao Contr~ 

to n9 019/85-SOSP . Au t orizado pelo Exm9 . Sr . Governa

dor do TFA no Parecer n9 046/85- PROG- Processo n9 ... 

28800. 1624/85 . . . ..... . ...... .. ..... . .... .. ...... .... . 

T O T A L • •••••..•.. . .. . ....•••• • •• Cr$ 

VALOR Cr$ 

300 .000 .000 

100 . 000 . 000 

l 400 .000.000 
-----' 

DI STRIBUIÇÃO FINANCEIRA 

A EHPENHAR : Cr$ - 100. 000. 000 - à 

conta dos r ecursos ori-

undos do FPEDFT e F.E -

Proj eto/Atividade : . .... 

16885311. 357 - Desenvol 

vimento da Infr a- Estru

tura Básica . 

SENDO: Cr$-37 .402 . 81 1 à 

conta do FPEDFT - SUB

PROJETO : Recupera

ção do Sistema Ro

doviár io Terr i to-

r i al (Rod .EAP-070) . 

e Cr$- 62 .597 .1 89 à 

conta do F.E . - Sub

Projeto:. Recupera

ção do Sistema Ro

dov iário Territo -

rial(Rod.BR- 210) -

Elemento de Despe

sa : 411 0.00 -Obras 

e Instal ações . 

JÁ EMPENHADO : Cr$-300 . 000 . 000-sendo : 

Cr$-120 .000 . 000- FPEDFT 

Cr $-16 . 200 . 000-POh/.PIN 
/84 

Cr$-60 .000 .000-IUS}W e 

Cr$-1 03 . 800 .000-ROYAL
TIES 

I~WORTA O PRESENTE PLANO DE APLICAÇÃO NA QUANTIA DE Cr$- 400 . 000 .000 (Quatrocentos Mi l hÕes de Cruzeiros) . 

~~capá, 21. 10.85 

AROLDO THADEU DA COSTA SOUZA 
CSP / SOSP 

Eng9. RICARDO OTERO Al-!OEDO SENIOR 
Coordenador de Planejament o/SOSP 


	

