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Território Feder al do Amapá 

DECRETO (P) N9 1564 de 12 de novembro de 1985 

O Governador do Território Feder al do Amapá,usando das 
atribuições que lhe são confer i das pelo artigo 18 , item II , 
do Decreto-le i n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85 . 177 , de 19 de se tembro 
de 1980 e Processo n9 28760 .00 1625/85-GABI, 

RESOLVE: 

Nomear CLOVIS OHAR SÁ ~IIRANDA, para exercer o car go em 
comi ssão de Chefe da Clíni ca Obstétrica, código DAS-1Q1. 1, 
do Centro Nédico Hospital ar/SESA , na vaga decorrente da 
exoneração de J OSg ROLDÃO DA SILVA BRITO. 

~~capj-AP , em 12 de novembro de 1985, 979 da República 
e 429 da Criação do Território Federal do Amapj . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

MINISTgRIO DO INTE~IOR 

Território Federal do Amapj 

DECRETO (P) N9 1565 de 12 de novembro de 1985 

O Governador do Terri tór i o Federa l do Amapá ,usando das 
atribuiçÕes que lhe são confer i das pe l o art i go 18, item II , 
do Decreto- l ei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 e t endo em 
vista os termos do Ofíc i o número 141 5/85-SEPLAN, 

RESOLVE: 

Conceder di spensa a FERNANDO DIAS DE CARVALHO,, da f un
çao de confiança de Assis t ente , códi go DAI -202. 3, da Di vi 
sao de Desenvolvimento Organizac ional - D}!A/SEPLAN . 

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

JORGE NOVA DA COSTA 
Gove rnador Inte r ino 

Dr. 
Auditor do Gove rno do Terr i tório 
JOSÉ VERfSSUIO TAVARES 

Sec retário de Educação e Cul tura 
Prof . JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Dr . 

Dr . 

Dr. 

Secre t ár io de Agricultura 
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERI BE 

Secre t ár i o de Segurança Públicá 
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 

Secre t ári o de Saúde 
ANTONIO CARNEIRO J UNIOR 

~IINISTgRIO DO INTERIOR 

Terr i tório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1566 de 13 de novembro de 1985 

O Governador do Terri tório Federal do Amapá,usando das 
atribuj.ções que lhe são conferida s pe lo artigo 18 , item II, 
do Decr eto- le i n9 411, de 08 de j ane iro de 1969 e tendo em 
vista os t ermos do Of ício númer o 199 /85- PROG , 

RESOLVE : 

Conceder dispensa a pedido, ~IARIA LOCIA DE AQUINO, da 
função de conf iança de Assis t ente , códi go DAI- 202 . 3, da Di 
visão de Apoio Administrativo/PROG . 

~capj-AP , em 13 de novembro de 1985, 979 da República 
e 429 da Criação do Territóri o Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

NINI STgRIO DO INTERIOR 

Terri t ório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1567 de 13 de novembro de 1985 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são conferidas pe l o art i go 18, it em I I, 
do Decre to-le i n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 e t endo em 
vista o que cons ta do Decreto n9 85.347 , de 11 de novembro 
de 1980 e Of ício n9 199/85-PROG , 

RESOLVE : 

Designar , a título precjrio , ANTONINA HOHOBONO CRUZ , 
ocupante do empr ego de Agente Administrat ivo, Cód i go LT
SA- 701 , Classe "Especi al" , Referência N}!-32 , da Tabel a Per
manente do Governo deste Terri tório , lo tada na Procuradoria 
Gera l-PROG , para exercer a função de confiança de Ass i s t en
te, Código DAI-202 . 3, da Di vi são de Apoio Adminis t rat ivo I 
PROG, na vaga decorrente da dispensa , a pedido de }~IA LO
CIA DE AQUINO . 
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Macapá- AP, em 13 de novembro de 1985 , 979 da Repúbl :ca 
e 429 da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

HINISTeRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) NQ 1568 de 13 de novembro de 1985 

O Governado r do Território Federal do Amapá, usando éas 
atribuiç~es que lhe são conferidas pelo artigo 18 , item Il, 
do Decreto-lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85. 17 7, de 19 de setemtro 
de 1980 e Ofício n9 630/85-SESA, 

RESOLVE: 

Nomear MARCELO COELHO TSE , para exercer o cargo em co
missão de Chefe da Divisão Complementar de Diagnóstico Tera 
pêutico, CÓdigo DAS-101.1, do Centro Médico Hospitalar/SESI\ 
na vaga decorrente da exoneração de MARIA GORETE ANDRADE BE 
ZERRA. 

Macapá-AP, em 13 de novembr o de 1985, 979 da República 
e 429 da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

~INISTERIO DO INTERIOR 

Terri t ório Federal do Amapã 

DECRETO (P) NQ 1569 de 13 de novembro de 1985 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
a tribuiçÕes que lhe são conferidas pe l o artigo 18, item li, 
do Decreto- l ei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e t endo em 
vista o que consta do Processo n9 28840.001862/85- SEEC , 

RESOLVE 

Remover a pedido , o servidor JOSE CARLOS DA SI LVA RA
NOS , ocupante do emprego de Artífice de CarpintarTa e Narc~ 
naria, Código LT- ART- 1004 , Cl asse "Artífice Espec ia l izado", 
Referência NN- 16, da Tabela Permanente do Governo deste Te r 
ritório, da Secretaria de Educação e Cultura- SEEC para a Se 
cretari a de Agricultuta-SEAG, nesta Cap ita l. 

Macapá- AP, em 13 de novembro de 1985 , 979 da Re
pública e 429 da Criação do Territór i o Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

MINISTERIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1570 de 13 de novembro de 1985 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 

atribuiç~es que lhe são conferidas pelo artigo 18, item II, 
do Decreto- lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista os termos do Ofício número 1416/85-SEPLAN, 

RESOLVE : 

Exone rar CLEODON Jose BARBOSA SANTANA , do car·go em co
missão de Chefe da Divisão de Desenvolv imen to Industrial e 
Comercial, CÓdigo DAS- 101 . 1, do Departamento de Indústria e 
Comércio/SEPLAN . 

Macapá-AP, em 13 de novembro de 1985, 979 da 
República e 429 da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1571 de 13 de novembro de 1985 

O Governador do Território Federa 1 do Amapá, usando das 
atribuiç~es que lhe são confe rida s pelo artigo 18, item li, 
do Decreto- le i n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista os t e rmos do Ofício número 141 6/85-SEPLAN , 

RESOLVE : 

Fazer r everte r à r epart ição de origem, o servidor CLEO 
DON JOSÉ BARBOSA SANTfu~A, ocupante do emprego de Economist~ 
Código LT-NS-509, Classe "Especial", Referência NS-25, da 
Tabela Permanen~e do Governo deste Território, lotado na Se 
cretar ia de Agricultuta-SEAG, que encontrava- se'a disposição 
da Secretar i a de Planejamento e Coordenação-SEPLAN. 

Hacapá-AP, em 13 de novembro de 1985', 979 da República 
e 429 da Criação do Territôr io Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

HINISTfRIO DO I NTERIOR 

Territôrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 15 72 de 14 de novembro de 19 85 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pclo~arti go 18 , item li, 
do Decreto- lei n9 411, de 08 de j aneiro ~e 1969 e tendo em 
vi sta os termos do Ofício número 4832/85- SEEC, 

RESOLVE : 

Designar JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA, Secretár i o de Educa 
çao e Cultura do Gove rno deste Território , para viajar de ~ia 
capá , sede de suas atividades, até as cidades de Brasília- DF 
e São Paulo- SP, a fim de parti cipar do Encontro Nac ional de 
Secre tários de Educação e do li Encontro Nac ional de Profes 
sares do Proepre, no período de 18 a 30 de novembro do cor~ 
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rente ano. 

Hacapi-AP, em 14 de novembro de 1985, 979 da Rep~blica 
e 429 da Criação do Território Federal do Amapi . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Gove rnador Interino 

MINlSTf:RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapi 

DECRETO (E) NQ 028 de 18 de novembro de 1985 

O Governador do Ter r i tório Federal do Amapá, usando das 
atribuiç~es que lhe são conferidas pelo artigo 18 , item II, 
do Decreto-lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 e o dispos
to nos artigos 29 e 59 , alíneas "e" e "i", do Decreto -lei 
n9 3.365, de 21 de junho de 1941, 

DECRHA : 
Art. 1Q- Declarar de utilidade p~blica pa ra fins de 

desapropriação a aréa destinada a implantação do Projeto de 
Hacro-Drenagem da Bacia do Be iral,· conforme memorial da di
retriz base e faixa de domínio abaixo descrito. 

O Cana 1 tem seu ponto de partida na esta c a O + O, OOm f i 
xada no eixo da Rodovia AP- 010 a altura do Km O+ 860m toman 
do o rumo nordeste 15930 ' (quinze graus e trinta minu tos T 
até a estaca 15 + 4,44 iniciando-se aí uma curva circular com 
desenvolvimento de 207 , 7Sm (duzentos e sete metros e seten
ta c c inco centímetros) e grau de curva igual a 4920 ' (qua
Lro graus e vinte minutos) até a estaca 25 + 12 , 19m . Deste 
ponto de tangência segue-se em linha reta até a estaca 51 + 
14,00m que s itua- se na margem esquerda da Av . Tambés com um 
rumo de 60930 ' NE (sessenta graus.e trinta mi nutos no rdeste~ 
Deste ponto com um desenvolvimento de 356,64m (trezentos e 
cinquenta e seis metros e sessenta e quatro centímetros) e 
graus de curva i gual i 2923 (dois graus e vinte e t ri s minu 
t os) segue-se descrevendo uma curva circular atravessando as 
avenidas Tupis, Tamoios e Timbiras atingindo- se a estaca 
69 + 10,64m que fica na margem direita da Av. Gua ranis e ei
xo da rua Hamilton Silva . Deste ponto prossegue-se com a di 
retriz do cana l co i ncidindo com o eixo da rua Hamilton Sil~ 
va no rumo de 18900'NE (dezoito graus nordestes) até a esta 
ca 96 + OO,OOm que situa-se a 65,00m (sessenta e cinco me
tros) da Av . dos Xavantes . Deste ponto inicia- se uma curva 
circular com desenvolvimento de 193,62 (cento e noventa e 
três metros e sessenta e dois centímet ros) e grau de curva 
i gual a 3939 ' (tris graus e trinta e nove minutos) até a es 
taca 105 + 13,62m que situa- se a 83 , 50 (oitenta e tris me~ 
tros e cinquenta centímetros) do eixo d~ Av . Anhanguera . Do 
po~to de tangência da curva , segue- se em l i nha reta no rumo 
de 'l!920NH (dezessete graus e vinte minutos no roeste) em dia 
gona l ~s avenidas Pedro Lazarino e 13 de Setembro até a cs~ 
taca 111, + 1 O ,OOm que é ponto de curva. Deste ponto segue-se 
com uma curva ci rcular cujo desenvolvimento tem um compri -
mento de 19 3,62m (cento e noventa e t rês me tros e sessenta c 
dois centímet ros) e grau de cur va 3939 ' (três graus e trin
ta e nove minutos) sendo seu pon t o de t angência na es taca 
124 + 3,62m que fica à 26,00m (vinte e sei s metros) do e ixo 
da Av . Clodóvio Antonio Coelho . Oeste ponto de tangê~cia , 
com um rumo de 17920' NE (dezessete graus e vinte O'inutos no r 
deste) , segue- se em linha reta, sendo este trecho a própria 
rua Hanoel Eudóxio Pe reira . Na estaca 140 + 3,00m ini c ia- se 
uma curva circular cujo desenvolvimento mede 151,68m (cento 
e cinquenta e um metros e sessenta e oi to centímetros) e 
grau de curva i gual à 5956 ' 00" (cinco graus e cinquenta e 
seis minutos) até o ponto de tanginci~ o qual situa-se en
tre as ruas :-faria Quitéria e CÔnego Domingos Ha l tez em di a
gona l à Av . Nanocl Eudóxio Pereira. Oeste ponto com un• rumo 
de 27Q40 'rn; (vinte e sete graus e quarenta minutos noroes 
te) segue-se em linha reta que é diagonal as vias até sua 
montan te situada na Av. Antó'nio Coelho de Carval ho com Hil
demar Naia . 

Na observincia dos detalhes, tem- se que o referido ca
nal tem na ex t ensão de 3. 575 ,00m (tr~s mil, quinhentos e se 
tenta e cinco metros) , largura de boca igual a 24,40m (vin~ 
te e quatro metros e quarenta cent í metros) é margeado de vi 
as l at erai s com 8,0 (oito metros) de l argura, sendo sua fai 
xa de domínio de 75 ,00m(setenta e cinco metros) para cada 
l ado da diretriz base descrita acima. 

Art . 29 - De acordo com o a r t i g0 15 , do Decre to-l ei n9 
3. 365 de 2 1 de junho de 1941 a presente desapropiiação é d! 
clarada de urgincia para efeito de imediata imissão na posse. 

Art . 39 - Es t e Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposiç~es em contrár i o . 

~lacapá-AP, em 18 de novembro de 1985 , 979 da Rep~b 1 ica 
e 429 da Criação do Território Federal do Amapi . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governado r Interino 

HINI STeRIO DO INTERIOR 

GOVERNO DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPÁ 

COHPANHIA DE DESENVOLVUIENTO DO MfAPÁ 

AVI SO DE LICITAÇÃO 

TOHADA DE PREÇO N9 004/85- CODEASA 

A Companhia de Desenvol vimento do Amapá-CODEASA, atra
ves da Comissão Permanente de Licitação para Obras, Servi -
ços e Compras de Hateriais da CODEASA, torna p~b'lico para 
conhec imento dos interessados , que fará realizar Tomada de 
Preço n9 004/85- CODEASA, destinada a aquisição e montagemde 
uma central telefônica PABX com caracterí s tica técnicas abai 
xo discriminadas : 

01 - EQUIPAHENTO E HONTAGEH 

1. 1 - Central telefônica "PABX" equipada com 50 r amais, 
OS troncos , 06 ci r cuitos de conservação, podendo ser amplia 
da até 14 t r oncos,. O 1 mesa de operador e mai s as seguintes 
características : Troncos Bi derencionais; Enlaces Internos ; 
Circuitos Especiais de Consulta e Transferência; Hesa de 
atendimento ; Kit de Montagem com Proteção ; Conjunto de Bate 
rias Automotivas; Carregador de Baterias ; Equipamento de 
Tanque; Discr iminador de Interurbano; 50 apar elhos Telefôni 
cos e Sobresalentes . 

1. 2 - A Montagem dos equi pamentos fornecidos de acordo 
com sub- item 1.1, assim como a da rede de ramais , será de 
responsabilidade do FORNECEDOR. 

Poderão participar desta Licitação , somente Fi.rmas Bra 
siteira& não consorciadas. 

A Lici t ação realizar- se-á ás 10:00 hs . do dia 28 de no 
vembro de 1985 , no prédio do Escritório Central da CODEASA~ 
localizada av . mendonça Fur t ado, 53 , nesta cidade, ocas~ao 
em que serão recebidos os documentos e as Propostas de Pre
ços . 

A pasta do Edital de Licitação, contendo el ementos ne
cessários ~ apresentação das propostas, poderão ser obtidas 
no endereço acima mencionado nos hor ãrios normais de expedi 
ente , mediante o recolhimento à Tesour ar i a da CODEASA da Ta 
xa de Cr$ 200.000 (Duzentos Mil Cr uzeir os ) . 

~~capá(AP), 12 de Novembro de 1985 

CARLOS ALBERTO SOARES DE ANDRADE 
Presidente I CPL 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8~ REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGMIENTO DE }fACAPÁ 

EDITAL DE INTU!AÇÃO 

PRAZO OS (CINCO)DI AS 

Pe l o presente edi tal fica INTI~~A a empresa RODOVIÁ -
RIA ESTRELA DO NORTE LTDA. , atua lmente em l ugar incerto e 
não sabido , rec l amada nos autos do Processo n9 11 56/85, em 
que JOÃO GUILHERtiE ~lORAES ·COUTINHO é rec !amante, de que fo
ram e l abo rados nos autos do citado Processo , os cálcul os 
das parcelas de juros de mora e correção monetária , cuj o dê 
bito da rec lamada perfaz um total de Cr$ 39 .883.030 ( trinta 
e nove milhÕes, oitocentos e oitenta e tris mil e tri nta 
cruz eiros) , correspondente a: Cr$ 25.342 .12 2 (vinte e ci nco 
milh~es , trezent os e quarenta e dois mi l , cento e vinte e 
dois cruzeiros) de principal; Cr$ 303 . 552 (trezentos e três 
mil, quinhen tos e cinquenta e dois cruzeiros) de juros de 
mora ; Cr$ 13 .409 . 193 (treze mi lh~es, quatrocentos e nove 
mil, cen t o e noventa e tr~s cruzeiros) de correção monetá 
r i a e Cr$ 828. 163 (oitocentos e vinte e oito mil, cento o 
sessenta e três cruzei ros) de custas processuais . 

Sec retaria da Junta de Conciliação e Julgamento de Ma
capá, 12 de novembro de 1985 . 

JAUIE HEITOR SILVA DOS ANJ OS 
Diretor de Secretaria 
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E R R A T A 

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES DO AMAPÁ 

Pub licado rio D. O. nQ 4544 - 13-11-85 

Art. 9Q, § 2Q - Onde se lê: 

§ 2Q - São Sócios Efetivos, os portadores de título que 
comprovam~ especialização especificada no Art. 3Q, alínea 
"a". 

Leia-se: 

§ 2Q - São Sócios Efetivos , os portadores de título que 
comprovam a especialização especificada no Art. 2Q , alínea 
"a". 

PROCURADORIA GERAL 

CONvENIO NQ 098/85-~ROG 

CONvENIO QUE ENTRE SI CELEBRAH O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO AMAPÁ E A PREFEITURA l-IUNICIPAL DE OIAPOQUE, COM 
INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA -
CÃO, PARÃ.OS FINS NELE DECLARADOS . 

O Governo do Território Federal do Amapá, representado 
neste ato pe l o seu Governador, Senhor JORGE NOVA DA COSTA, 
daqui em diante denominado simplesmente GOVERNO e a Prefei 
tura Municipal de Oiapoque, representada neste ato pelo seu 
Prefeito Municipal , Senhor LUIZ HOLANDA DE SOUZA, daqui em 
diante denominada simplesmente PREFEITURA, com interveniên 
cia da Secretaria ·de Planejamento e Coordenação; represen= 
tada pela sua titular, Senhora FRANCISCA BELKISS CARNEIRO 
GUIDI, daqui em diante denominada simplesmente SEPLAN , re
solvem ce l ebrar o presente Convênio, de acordo com as se
guintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRII-IEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL : O presente Con 
vênio encontra respaldo l'egal no item XVII do art. ,18 do De 
ereto-Lei nQ 411/69, combinado com o art. 126, § 2Q, letra 
"f" do Decreto-Lei nQ 200/67 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO: O objetivo do presente 
Convênio é a recuperação do frigor ífico do Município de Oia 
peque, conforme Plano de Aplicação em anexo, que passa a 
ser parte integrante deste Ins trumento. 

CLÁUSULA TERCEIR4 - DAS OBRIGAÇ0ES: 

I - DO GOVERNO 

a ) Repassar os recursos no valor de Cr$ 48 .000.000(Qua 
renta e Oito HilhÕes de Cruzeiros), para atender ao objeti 
vo do presente Convênio; 

b) Fiscalizar e acompanhar através da Secretaria de Pla 
nejamento e Coordenação a execução do objet ivo deste Con = 
venio. 

li - DA PREFEITURA 

a) Aplicar os recursos transferidos pelo GOVERNO, de 
acordo com o Plano de Aplicação; 

b) Fornecer e fac ilitar os elementos necessários para 
que o GOVERNO, através da Secretaria de Planejamento e Co
ordenação possa acompanhar a execução dos serviços objeto 
deste Convênio: 

c) Apresentar ao GOVERNO, prestação de contas do total 
dos recursos transferidos por força deste Instrumento, d~n 
tro do prazo estabelecido na Cláusula Sétima deste Convêniõ:" 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: A despesa decorrente da 
assinatura do presente Instrumento no valor de Cr$ 48.000 . 000 
(Quarenta e Oito Milhões de Cruzeiros), correrá a conta do 
Fundo de Participação dos Estados, Dis tr ito Federal e Ter
ritórios, Programa de Trabalho nQ 03090402 .005, Natureza de 
Despesa n9 4.3.2.3.06, consoante Nota de Empenho nQ 9373, 
emitida em 05.11.85 , no valor acima mencionado. 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS : Os recur
sos destinados à execução deste Convênio, serao liberados 
de uma só vez, após a sua assinatura. 

CLÁUSULA SEXTA- DO DEPOSITO DOS RECURSOS: Os recursos - . 

que por força do presente Instr~rnento a PREFEITURA, rece -
ber, serão depositados em conta especial, a se r movimenta
da pela PREFEITURA , obrigando- se a enviar ao GOVERNO extr~ 
to de conta e fazer constar nos diversos documentos de suas 
prestações de contas o nome do sacado, os números , os valo 
res e datas das emissões dos cheques , a quem foram. pagas as 
importâncias . 

CLÁUSULA S~Tl~~ DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A PREFEITURA 
prestará contas ao GOVERNO, através da Secr etaria de Finan 
ças- SEFIN , no máximo 30 (trinta) dias após o término da vi 
gência deste Convênio . 

CLÁUSULA OITAVA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL: Será di re
tamente vinculado e subordinado à PREFEITURA, o pessoal que 
a qualquer título for uti l izado na execução deste Convêni~ 
não tendo com o GOVERNO relação jurídica de qualquer natu
reza . 

CLÁUSULA NONA - DA PRORROGAÇÃO , HODIFICAÇÃO E RECI SÃO: 
Hediante assentimento das partes convenentes , esse Convê -
nio poderá ser modificado ou prorrogado a t ravés de Termo 
Aditivo, desde que não contrarie o disposto no item 13 da 
Instrução Normativa SECIN /SEPLAN/PR nQ 002, de 02 .02 .84, ou 
rescindido de pleno direito, por inadiplemento de quaisquer 
de suas cláusulas e condições , independentemente de ação, 
notificação ou interpelação judicial . 

CLÁUSULA D~CIMA - DA VIGENCIA: O presente Convênio te
ra sua vigência a partir de sua assinatura até 31 de dezem 
bro de 1985. 

CLÁUSULA D~CIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO : A publ icação 
deste Convênio no Diário Oficial deste Território, deverá 
ser feita no prazo ·de 20 (vinte) dias a contar da data de 
sua assinatura. 

CLÁUSULA D~CI~~ SEGUNDA - DO FORO: Fica eleito o Foro 
da Circunscrição Judiciária de ~~capá, Território Federal 
do Amapá, para dirimir qualquer dúvi da or i unda da execução 
deste Convênio, c~ exc l usão de outro por mais privilegia
do que seja. 

E, para validade do que .ficou estabelecido pelas par -
tes, lavrou-se este Instrumento em 08 (oito) vias de igual 
teor e forma, para o mesmo fim de direito na presença de 02 
(duas) testemunhas abaixo assinadas. 

~~capá (AP) , 11 de novembro de 1985 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
GOVERNO 

LUIZ HOLANDA DE SOUZA 
PREFEITURA 

FRANCISCA BELKISS CARNEIRO GUIDI 
SEPLAN 

TESTEMUNHAS: 

Ilegíve i s 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

PLANO DE APLICAÇÃO 
APROVO 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

Pl ano de Aplicação dos recursos financeiros a serem re 
passados pelo Governo do Território Federal do Amapá , com 
a interveniência da Secr etaria de Planejamento e Coordena
ção à Prefeitura Hunicipal de Oiapoque , visando a Recupera 
ção do Frigorífico daquele Hunicípi o. -

CÓDIGO 

4.3.2.3 

ESPECIFICAÇÃO 

TRANSFERENCIA A HUNIC!PIOS 

- Recuperação do Frigorífico 
Oiapoque 

VALOR 

de 
48 . 000.000 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 . 000 . 000 

Importa o presente Plano de Aplicação na importância de 
Cr$ 48.000.000 (Quarenta e Oito HilhÕes de Cruzeiros). 

!1acapá- AP, 25 de outubro de 1985 

FRANCISCA BELKISS CARNEIRO GUIDI 
Secretária de Planejamento 

LUIZ HOLANDA DE SOUZA 
Prefeito Municipal 


	

