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Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1626 de 25 de novembro de 1985 

O Governador do Território Federal do Amapá , usand; das 
atribuições que lhe são conferidas pe lo artigo 18, item II, 
do Decreto-lei n9 411, de 08 de j aneiro de 1969 e tendo em 
vista os termos do Ofício ~úmero 5006/85-SEEC. 

RESOLVE : 

Designar ~~IA RAI~ruNDA RIBEIRO DA COSTA, Coordenadora 
da Educação Pré-Escol ar , Classe D, Referência 2, lotada na 
Secretaria de Educação e Cultura-SEEC, para viajar de Naca
pã, sede de suas atividades , até a cidade de Brasíl ia - DF 
a fim de participar do Encontro Nacional Sobre Articulaçã~ 
Pré-Escol a e 1Q Grau e Seminário Af ro/Latino-Americano So
bre Alternativas Inovadoras Atendimento Infantil, a ser rea 
lizado naquela cidade, no período de 01 a 08 de dezembro do 
corrent e ano . 

Macapá-Ap, em 25 de novembro de 1985 , 979 da RepÚblica 
e 429 da Criação do Território Federal do Amapá . 

JOÃO FERREI RA DOS SANTOS 
Governador Substituto 

NINlST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1627 de 25 de novembro de 1985 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pe l o artigo 18, item II, 
do Decreto-lei n9 4 11 , de 08 de j aneiro de 19 69 e tendo em 
vista os termos do Ofício número 5007/85-SEEC. 

RESOLVE : 

Designar ESHERALDA TÁVORA DA SILVA , Técnica em Assuntos 
Educacionais , Código NS-529 , Classe A, Refer i nc ia 5, l otada 

Dr. 
Auditor do Governo do Território 
JOSÉ VERÍSSU!O TAVARES 

Secretário de Educação e Cul tuta 
Prof . JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Dr . 

Dr . 

Dr. 

Secretário de Agricultura 
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Secretár io de Segurança Pública 
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 

Secretári o de Saúde 
ANTONIO CARNEIRO JUNIOR 

na Secretaria de Educação e Cu l t ura-SEEC, para viajar de Ma 
capá , sede de suas atividades , até a cidade de Brasília-DF: 
a fim de participar do Encontro Nacional Sobre Articulação 
Pré- Escola e 19 Grau , a ser realizado naquela c idade , no pe
~Íodo de 05 a 08 de dezembro do cor rente ano. 

Hacapá , em 25 de novembro de 1985, 979 da República e 
429 da Criação do Território Federal do Amapá. 

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 
Governador Substituto 

TERRITORIO FEDERAL DO A}!APÁ 

APROVO: 
JORGE NOVA DA COSTA 
Governador do T.F .A 

PORTARIA (P) NQ 0200/85- DP/SEA!l 

O Diretoi do Depa r tamento de Pessoal usando das atri
b~içÕes q~e lhe são confe r i das por deleg~ção de compet i n -
cta atraves do Decr eto (E) n9 04 1, de 14 de outubro de 1976 
do Excelentíssimo Senhor Governador deste Território e te~ 
do em vista o artigo 22 , do Decr eto nQ 84 .669 , de 29 de 
abril de 1980 , 

RESOLVE: 

Conceder Progressão Funcional Vertica l, de acordo com 
o artigo 25, do Decreto 84.669, de 29 de abril de 1980 com 
a nova redação dada pe~o Decret o n9 89.310, de 19 de j~nei 
ro de 1984 e a Instruçao Normat iva n9 120/DASP , de 07 de 
abri l de 1981, com efeitos a contar de 0 1 de setembro de 
1985, aos servidores abaixo re l acionados: 

A) NO QUADRO PE~~ENTE DESTE TERRITÓRIO 

I - Da classe "Artífice Espec.ializado", Referinci a NM-
16 para a classe "Contramestre" , referincia NM-17 da Cate 
geria Funci onal de Artífice de Artes Gráficas, Código 100~ 
a 

01. Claudionor Ferreirá Góes 
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B) NA TABELA PER}~ENTE DESTE TERRITÓRIO 

II - Da classe "C", referência NS-21, para a classe "E~ 
pecial", referência NS-22, da Categoria Funcional de Assis 
tente Social, CÓdigo LT-504, a 

01 . Dione Sarmento Noronha 

02. Nadiis da S{lva Alcintara 

03. Rosa Maria de Souza Helo 

DEPARTA}lliNTO DE PESSOAL, em Macapá, 22 de novembro de 
1985. 

EDUARDO SEABRA DA COSTA 
Diretor do DP/GTFA 

ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMISTAS DA AMAPÁ 

Conselho Deliberativo - AEAP 

EDITAL DE ELEIÇÃO 

O Presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos 
Economistas do Amapá - AEAP, no uso do que lhe confere o ar 
tigo 54, alínea "a" do Estatuto Social da entidade, e, por 
d~liberacão da reunião dos senhores mQmbros, estabelece 

1 . Fica determinado o dia 05 de dezembro, ate às 17: 
30 Hs oficial, para inscrição de chapas à concorrerem a e lei 
çao da diretoria da AEAP, 

2 . O local para registro de chapas sera à Av. Mendon
ça Furtado, nQ 53 - Secretária da AEAP, 

3 . A eleição será dia 06 de dezembro de 1985, a partir 
1as 18:00 hs oficial, no auditório da Secretaria de Adminis 
tração, sita à Av. Fab - Centro Administrativv, 

4 . Condições para registro de chapas : 

4.1 -Estar o associado, quite com a tesouraria da As
sociação dos Economistas do Amapá ate o dia do registro. da. 
chapa. 

4.2- Solicitar o registro de chapa , através de reque 
rimento dirigido ao Presidente do. Conselho Deliberativo. 

4. 3 -_Não encontrar-se impedido para concorrer, por for 
ça do que dispõe os artigos 80 e 81 do Estatuto da entidade 

Macapá-AP, 21 de novembro de 1985. 

PAULO JOS~ DA SILVA RAMOS 
Presidente do Conselho Deliberativo 

PROCURADORIA GERAL 

CONvtNIO NQ 093/85-PROG .. 

CONV~NIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÓRIO 

Pág.2 

FEDERAL DO AMAPÁ E A PREFEITURA ~flJNICIPAL DE AMAPÁ, PARA OS 
FINS NELE DECLARADOS. 

O Governo do Território Federal do Amapá , neste ato r e 
presentado pelo seu Governador, Senhor JORGE NOVA DA COSTA~ 
daqui em diante denominado simplesmente GOVERNO e a Prefei
tura Municipal de Amapá, representada pelo seu Prefeito Mu
nicipal, Senhor FRANCISCO JOS~ ALMEIDA FILHO, daqui em dian 
te denominada simplesmente PREFEITURA, reso l vem de comum 
acordo celebrar o presente convênio mediante as cláusulas e 
condições seguintes : 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUND~NTO LEGAL : O presente 
Convênio encontra respaldo lega l no item XVII do ar t. 18, do 
Decreto-lei nQ 411/69, combinado com a l etra "F" do § 29 do 
art. 126, do Decreto-lei n9 200/67, e conforme Piano de•Apli 
cação em anexo , que passa a ser parte integrante deste ins~ 
trumento . 

CLÁUSULA SEGUNDA - )0 OBJETIVO : O objetivo do presen
te Convênio e a construção de uma praça no Bairro de Sete 
Mangueiras na sede do Município de Amapá . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES 

I - DO GOVERNO 

a) Repassar a Prefeitura r ecursos no valor de Cr$ . , . . 
25.000.000 (VINTE E CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS); 

b) Fiscalizar e acompanhar , atraves da Secretaria de 
Obras e Serviços PÚblicos, a execução dos serviços objeto 
deste Convênio: 

II - DA PREFEITURA 

a) Empregar os recursos transferidos pelo GOVERNO 
acordo com a Cláusula Segunda deste instrumento; 

de 

b) Fornecer e facilitar os elementos necessários para 
que o GOVERNO , através da Secretaria de Obras e Serviços PÚ 
blicos possa acompanhar a execução dos serviços objeto des-: 
te Convênio . .. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO : A n~sp~ sa dPcorrente da 
assinatura deste Convênio no valor de Cr$ 25.000.000 (VINTE 
E CINCO MILHÕES DE CRUZE:EROS)correrá a conta do Fundo de Partici_ 
ção dos Estados, Distrito Federal e Territórios , Programa 
de Trabalho 03090402.005, Natureza da Despesa 4. 3. 2. 3. 06 , con 
forme No t a de Empenho n9 8674, emitida em 17 de outubro de 
1985 . 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS : Os recur 
sos destinados a execução do presente Convênio serao libe-: 
rados de uma só vez, após a sua assinatura. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGENCIA : Este Convêni o entrará 
em vigor a partir da data de sua assinatura até 31 de dezem 
bro de 1985. 

CLAUSULA Sf:TIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : A PREFEITU
RA prestará contas dos recursos recebidos do GOVERNO, atra
vés da Secretaria de Fi nanças/SEFIN , no máximo 30 (trinta ) 
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dias após o tirmino da vigincia do presente Convi nio. 

CLÁUSULA OITAVA - DO DEPOSITO DOS RECURSOS : Os recur
sos que por fo rça deste Convinio a PREFEITURA recebe r , en
quanto não forem aplicados aos fins a que se destinam, se
rio depositados em conta bancária especial, a ser movimenta 
da pela PREFEITURA, obrigando-se esta de enviar ao GOVERNO~ 
extrato de conta , e fazer constar nos diversos documentos 
de sua prestação de contas, o nome do sacado, os n~mero~ va 
lares e datas das emissõe s dos cheques, c a quem fo r..am pagas 
as importâncias . 

CLÁUSULA NONA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL : Será dire ta 
mente vinculado e subordinado a PREFEITURA, o pessoal que ã 
qualquer título for utilizado na execução dos servi ços de 
que trata este Convinio , não tendo com o GOVERNO r e lação 
juríd ica de qualque r natureza. 

CLÁUSULA Df:CH!A - DA PRORROGAÇÃO, HODI FICAÇÃO E RESCI 
SÃO : Hediante assentimento das partes convenentes, esse Con 
vinio poderá ser modificado ou prorrogado através de TermÕ 
Aditivo , desde que não contrarie ao disposto no item 13 da 
Instrução Normativa SECIN/SEPLAN/PR N9 02, de 02 de feverei 
ro de 1984, ou r escindido de pleno direito, por inadimple = 
menta de quaisquer de suas cláusulas e condiçõe s, indepen 
dente de ação, notificação ou interpe lação judicial . 

CLÁUSULA Df:CH!A PRH!EIRA - DA PUBLICAÇÃO : A publica -
çao deste instrumento no Diário Of i cial do Gover no deste Terri 
tório, deverá ser fe ita no prazo de 20 (vinte) dias a contar 
da data de sua assinatura . 

CLÁUSULA Df:CIHA SEGUNDA - DO FORO : Fica e l e i to o Foro 
da Circunscrição Judiciária de Hacapá, Terr i tório Federal do 
Amapá, para dirimir dÚvidas oriundas da execução des t e Con
vênio, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado 
que se ja . 

E, para validade do que f i cou estabel ecido pe las par
tes, lavrou-se este instrumento em 08 (oito) vias de i gual 
t eor e forma, para o mesmo fim de direito, na presença de 
02 ( duas ) testemunhas abai xo assinadas. 

Hacapá (AP), 29 de outubro de 1985 . 

TESTEHUNHAS 

JORGE NOVA DA COSTA 
GOVERNO 

FRANCISCO JOSf: AL~!EIDA FILHO 
PREFEITUTA 

Ilegíveis 

SECRETARIA DE . PLANEJhl!ENTO E COORDENAÇÃO 

PLANO DE APLICAÇÃO 

APROVO: 

JORGE NOVA DA COSTA 
Gove rnador 

P lan~ ~e Aplicação dos r ecursos a serem repa ssados pelo 
Gove rno do Território Federal do Amapá , à Pre feitura Nunici 
pal de ~apá, com a i nte rvenii ncia da Secr e tar i a de Planej~ 
men t a c Coordenação, des tinados a cons t r ução de uma praça no 
Bairro. de Sete Hangue iras, na sede do Nunicípio . 

Especificação dos Serviços 

-Construção de uma praça , medindo 121,5 m2 

com bancos corridos e calçament o com broket s 

- Aquis i ção e ins t alação de um mini - par que 
infant il 

VALOR 

20. 000. 000 

5. 000 . 000 

TOTAL ... .. ...... ... .... 25 .000. 000 

Impor t a o pr esente Plano de Apl icação na i.mpor tãncia 
de Cr$ 25 .000.000 (VINTE E CINCO HILH0ES DE CRUZEIROS) . 

Macapá , 07 de outubro de 1985. 

FRANCISCO JOSÉ AL~!EIDA FILHO 
Prefeito Hunicipal 

FRANCI SCA BELKI SS CARNE IRO GUIDI 
?ecretária de Pl ane j amento 

PROCURADORIA GERAL 

CONVENIO N9 094 / 85 - PROG , 

CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAI>! O GOVERNO DO TERRITÚRIO 
FEDERAL DO hl!APÁ E A PREFEITURA HUNICIPAL DE hl!APÁ PARA OS 
FINS NELE DECLARADOS. 

O Governo do Ter ritór io Feder a l do Amapá, represent~do 
neste ato pe l o seu Gove r nador , Senhor JORGE NOVA DA COSTA, 
daqui em diant e denominado simplesmente GOVERNO e a Pr~fe i 
tura Mun i cipal de Amapá, inscrita no Cadastro Gera l do Con 
tribuinte do Hi nistér i o da Fazenda sob n9 05 989 11 6 / 0001= 
19, doravante denomi nada simplesmente PREFEITURA e neste 
ato representado pelo seu Prefeito Hunicipal, Senhor FRAN
CISCO JOSIÕ AL~!EIDA FILHO , r esolvem celebrar o pre sente Con 
vênia, de acordo com as Cl áusulas e condi ções : 

CLÁUSULA PRU!EIRA - DO FUNDhl!ENTO LEGAL: O presente Con 
vênia encontra respaldo legal no item XVII do artigo 18 , dÕ 
Decreto-Lei n9 4 11, de 08 d~. j aneiro de 1969, combinado com 
a alínea "f" do § 29 do artigo 126, do Decreto-Lei n9 200, 
de 25 de fevereiro de 1967 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO: O objetivo 
trument o é a construção do Parque Hunicipal na 
nicípio de Ama pá, conforme Plano de Aplicação, 
a ser parte integrante deste ins trumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇOES: 

I - DO GOVERNO : 

deste ins
sede do Nu
que passa 

a) Repassar recur sos no valor de Cr$ 75 .000 .000 (seten 
ta e cinco mi lnÕes de cruzei ros) , para atender ao obj etivÕ 
deste I ns trumento . 

b) Fi scal izar e acompanha r a ·execução deste instrumen-
to, at r avês da Secretaria de Obras e Sery~ ços Fúblícos-
SOSP. 

II - DA PREFEITURA: 

a) Empregar os r ecursos t ransferidos pe lo GOVERNO de 
aco r do com o que e s t abe l ece a Cláusula Segunda deste ins -
trumento; 

b) Fornece r e faci l i ta r os e l ement os necessári os para 
que o GOVERNO pos sa a t ravê s da SOSP , acompanhar a execução 
do presente Convi nio . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: A despesa decorrente da 
as s i na tura do present e Convinio no va l or de Cr$ 75.000 .000 
(se t enta e c i nco milhÕes de cruzei ros ) , correrá a conta do 
F. P.E .- Progr ama 030 90 402.00 5 - Na t u r e za d e De spesa 
4, 3. 2. 3.06 , consoan te Nota Orçamentar ia n9 8675, emitida em 
17 de outubro de 1985 , no valor acima menc i onado . 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS: Os recur -
sos de stinados à execução deste Convênio, serao l iberados 
de uma só vez , após a sua a ss i natura . 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPOSITO DOS RECURSOS: Os recur sos 
que ·por força do present e i nstrumento a PREFEITURA, r ece -
ber, s erão de pos i tados em conta bancária espec ia l , a ser 
movimentada pela PREFEITURA, obri gando- s e a enviar ao CO -
VERNO extrato de conta e fazer constar nos diver sos doeu -
mentes de sua s pre s t ações de contas, o nome do sacado, os 
valores e as data s das emissÕes do s cheques , a quem for am 
pagas as importâncias . 

CL.i\USULA Sf:TUL\ - DA PRE STAÇÃO DE CONTAS: A PRE FEITURA. 
prestará contas da aplicação dos recursos receb idos do GO
VERNO i Secr etaria de Finanças - SEFIN no máx i mo de tr in
ta (30 ) di as , após o término da vigência do pr es ent e Convi 
nio . 

CL1\USULA OITAVA - DA VIG~NCIA : O pr esente Convênio t e
rá vigência da data de sua ass inatur a até 31 de mar ço de 
1986 . 

CLÁUSUL~ NONA - DA VI NCULAÇÃO DE PESSOAL : Será direta
mente vincul ado e subord inado a PREFEITURA, o pessoal que 
a qua l quer t ítulo for utilizado na execução dos serviços de 
que trata este instrumento , não t endo com o GOVERNO re l a -
ção j urídica de qualquer natureza . 

CLÁUSULA D~CH!A - DA PUBLICAÇÃO : A publicação .. des t e Con 
vinio no Diário Oficial do Governo des te Ter ':itório' , deve.=
rã ser feita no prazo de vi nte (20) dias a contar da data 
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de sua assinatura . 

CLÁUSULA Df:CU!A PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO, HODIFICAÇÃO 
E RECISÃO: Hediante assentiment o das partes convenentes 
esse Convênio poderá ser modi ficado ou pr~rrogado através 
de Termo Aditivo, desde que não contrarie o disposto no 
Ítem 13 da Ins trução Normativa SECIN/SEPLAN/PR n9 002 , de 
02 de fevereiro de 1984, ou re scindindo de pleno direito , 
por i nadimpl emento de qua i squer de suas Cl áusulas e condi
ções , independente de ação , notificação ou interpelação ju 
dicial. -

CLÁUSULA Df:CIHA SEGlNDA - DO FORO : Fica e l e i to o Foro 
da Cir~unscrição Judiciária de Hacapá ,' Território Federa 1 
do Amagá, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execu 
ção deste Convênio, com exclusão de outro por mais privile 
giado que seja . -

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

~~capá . (AP) , 30 de outubro de 1985. 

TESTEHUNHAS 

J ORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

FRANCISCO JOSf: ALMEIDA FILHO 
Pr efei tura 

~~ri land Duarte 
Meire Jane Mot ta 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

A PRO V 0: 
JORGE NOVA DA COSTA 

Governador 
PLANO DE APLICAÇÃO 

Plano de Aplicação de recursos a serem repassados pe l o 
Governo do Território, à Prefeitura Munici pal de Amapá , com 
int er veniência da Secretaria de Planejamento e Coordenaçã~ 
de s tin~rlo~ a construção do Parque ~runicipal, na sede do Hu 
nicípio . 

Especificaçao dos Serviços 

Limpeza de uma área medindo 4 . 328 m2 , movi
mento de terras , proteção em concreto e cal 

Valor 

çamento com placas articula das 60 .000 .000 

- Aqui sição e Instal ação de um parque i nfan-
t i l 15 .000.000 

TOTAL ........... . 75.000.000 

Importa o presente Plano de Apl i cação na importância de 
Cr $ 75 .000 .000 (setenta e cinco milhÕes de cruzeiros) . 

Hacapá, 07 de outubro de 1985 

FRANCISCO JOSe ALMEIDA FILHO 
Prefeito Munici pal 

FRANCISCA BELKI SS CARNEIRO GUIDI 
Secretária de Pl anejament o 

MI - GOVERNO DO AHAPÁ 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÜBLICOS 

COORDENADORIA SETORIAL DE PLANEJAl'IENTO 

69 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N9 028/81-SOSP 

REFERENTE AO PROCESSO NQ 28800 .001942 / 85 

69 TERMO ADITIVO AO CONTRATO NQ 028/81-SOSP, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O GTFA E A FIRMA ESTACON ENGENHARIA S/A, PARA 
CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO FOR~! m; HACAPÁ, 
NESTA CIDADE. 

O Governo do Território Federal do Amapá , representado 
neste ato pelo Exm9 Sr . Governador do Território Feder al do· 
Amapá, Senhor JORGE NO~DA COSTA, daqui em di ant e denomi
nado s impl esmente CONTRATANTE , e a firma ESTACON ENGENHARIA 
S/A CGC(MF) 04.946,.406, situada à Rua Minas Gerais n9 62, 

nesta cidade, representada neste ato pelo Senho r CLIDIO PAI 
VA DA SILVA, daqui em diante denominado simplesmente CON ~ 
TRATADA, por terem como justo , valioso e bom, firmam o pre 
sente Termo Aditivo ao Cont rato n9 028/81-SOSP , Cláusula 
Terceira - Item 4.2, Cláusula Quarta - Item S. 1 e Cláusula 
Oitava - Item 9. 1, nos seguintes termos abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - PRAZO 

Fica pror rogado por ma i s 180 (cen to e oitent~ dias con 
secutivos o pr azo para conclusão dos serviços. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR Cr$-32 1. 943 . 530 (Trezentos e 
Vinte e Hum Hilh5es, Novecen tos e Quarenta e Três Mil e 
Quinhentos e Trinta Cruzeiros), r eferente ao Contra to ori
ginal , será acresci do a importância de Cr$- 7. 588.679 (Sete 
Milh5es , Quinhentos e Clitenta e Oito ~lil e Seisc'entos e Se 
tenta e Nove Cruze i ros) , passando assim o valor contratual 
a ser de Cr$-329.532. 209 (Trezentos e Vinte e No,ye HilhÕes, 
Quinhentos e Trinta e Dois Mil e Duzentos e No.;e Cruzei -
ros) . 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO 

O índice lo da formu la de reajustamento de preços sera 
do mês de Janei ro/81. 

CLÁUSULA QUARTA : 

Permanecerão inalteradas as demais Cl áusu l as do Instru 
ment a Principa l. 

E, por estarem j us t os , combinados e de comum acordo CON 
TRATANTE e CONtRATADA , firmam o presente Termo Adit i vo em 
OS (cinco) vias de igual t eor e forma na presença das tes
temunhas abaixo assinadas . 

Macapá , 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador do T F A 

TESTE~nJNHAS: 

1? -

2'il -
Ilegíve is 

de de 1985 

CLIDIO PAIVA DA SILVA 
Representan t e / CONTRATADA 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÜBLICA 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA N9 0184/85- DETRAN-AP . 

EMEl'lTA: DETERNINAR a apreensão da Carteira Nacional de 
Habilitação n9 003507163 , Pro nt uá r i o nQ 139062939 , Ca t ego
ria "D", expedida por este DETRAN em nome de JOS~ SEVERO DE 
SOUZA e o suspender do direito de di rigi r ve í culo automo -
tor pelo prazo de 60 (SESSENTA) dias , pelas razões que es
pecifica : 

O Bel . FRANCISCO DE ASS I S MENEZES, Diretor Geral do De 
partamento de Trânsito do Território Federal do Amapá ; nÕ 
uso das atribuições que l he são conferidas por Lei , e tc .. . 

CONSIDERANDO que no dia 01 . 09 . 85 , por volta das 12 : 10 
horas, quando trafegavk pela Rua Coronel José Ser afin , sen 
tido Sul / Nor t e , em sua mão de direção o onibus de pl aca 
OA-00 10- Ap, re fe r ido veículo ao ter at i ngido o cruzamento 
ortogonal formado pela citada Rua e Av. Pedro ,\mérico , vi a 
secundária "colidiu" com s ua par te anterior angul o direi to 
na l atera l anterior e mediana esquerda do Volkswagem/Sedan 
de placa AA- 6057-Ap , que trafegava pela mencionada Aveni da, 
sentido Les te/Oes t e , ocas i ão em que o condutor do Volkswa
gem/ Sedan em apreço derespei t ou a placa de Regulament ação 
Parada Obrigatoria "PARE" e adentrou em via preferencial . 

CONSIDERANDO o Laudo de Exame Pericial de Local de Aci 
dentes de Tráfego n9 542/DPT, do dia 04 de setembro de 
1. 985 ; 

CONSIDERANDO a Folha de Ocorrência n9 708 do Plantão da 
Permanência do Pronto Socorro "OSVALDO CRUZ" do dia 01 pa
ra o dia 02 de setembro de 1. 985 ; 

RESOLVE: 

I - DETERHI NAR a apreensao , com base nos Artigos 36, In 
ciso IV , 187, I nciso III e 199, Inciso XIV , Primeira Partê; 
do Dec . 62. 127/68 (RCNT) , pelo prazo de 60 (SESSENTA) di as, 



Macapá, 28-1 1-85 DIÁRIO OFICIAL Pág.~ 

a contar da data da retenção da CNH n9 003507 163 , Prontui
rio n9 139062939, Categoria "D" , expedida por este DETRAN 
em nome de JOSt SEVERO DE SOUZA . 

li - SUSPENDER, com respaldo no Artigo 199, Inciso XIV, 
:/c os §§ 19 e 29 do Dec . ji mencionado, o direito de diri 
gir veiculo automotor de qua l quer categoria do motoristi 
JOSít SEVERO DE SOUZA , pelo prazo de 60 (SESSENTA) dias, com 
a advertência de que se t ransgredir a presente det ermina -
çâo , terá cassada a CNH nos termos do Artigo 200, I11ciso I 
do s upracitado diploma legal . 

l ll- DETERNINAR à Divisão de Regis tro e l!nbil.itação 
des t e Orgio , a cobrança de multa por infringi r os Artigos 
175 , Incisos I, VII , VIII letra "c" e 181, lV e XVI do Re
gulamento do Código Nac ional de Trânsito e que seja fei ta 
a devida anotação desta penalidade no prontuário do referi 
do condutor em cumpri men t o ao que dispõe o Artigo 169 do 
Rcgulamenlo acima me ncionado . 

IV - COHUNI CAR ao CONTRAN, DENATRAN e DETRANs dos de
mais Estados e aos CONIETRANs. dos Ter r i tórios em cumprimen 
to ao que .dispÕem os Art i gos 30 , Inci so I I e 169 do Dec. 
62. 127/68 (RCNT) . 

V - DÊ-SE Cl~NCIA ao infrator , CUNPRA- SE e PUBLIQUE-SE. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTANENTO DE TRÂNSITO, 
em Macapá- Ap , 26 de setembro de 1. 985. 

Bel. FRANC IS CO DE ASSIS NENEZES 
Diretor Gera l do DETRAN-AP. 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTANENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA N9 0185/85- DETRAN- AP. 

E~ffiNTA: DETERNINAR a apreensão da Carteira Nacional de 
Habilitação n9 003502118 , Prontuirio n9 139020616, Catego
ria "B", expedida por es te DETRAN em nome de RAU1UNDO Pl -
CANÇO e o suspender do direito de dirigir veículo automo -
tor pelo prazo de 60 (SESSENTA) dias, pelas razões que es
pecifica : 

O Bel. FRANCISCO DE ASSIS HENEZ ES , Diretor Geral do De 
partam'"' ' ' de Trânsito do Território Federal do Amapá I no 
uso das atribuições que lhe são confe,idas por Lei, etc ... 

CONSIDERANDO que no dia 13 .08 .85 , por volta das 20:40 
ho ras , quando trafegava pela i r ea de propriedade da Pre fei 
tura Nunicipal de Hacapi, denominada "Novo Buritizal " após 
a creche Piriquitinho Verde, sentido Leste/Oeste a Pick- up 
C- 10 de placa BA-1390- Ap, referido veícu l o após ter ultra
passado a citada c reche atropel ou o menor CLESIO BRUNO DOS 
SANTOS , que encont rava-se acompanhado por out ros menores , 
o condutor do veículo tentou evitar o acidente acionando.o 
sistema de segurança "fr ei os", por em encontrava-se defici
ente . 

CONSIDERANDO o Lauéo de Exame Per icial de Local de Aci 
dentes de Tráfego n9 491/DPT, do dia 22 de agosto de 1. 985; 

CONSIDERANDO a Fo lha de Ocorrênci a n9 657 do Plantio da 
Permanência do Pronto Socorro "OSVALDO CRUZ" do dia 13 pa
ra 14 de agosto de 1 .965; 

RESOLVE: 

I - DETERNINAR a apreensao , com base nos Artigos 36, In 
ciso IV , 187 , Inc i so III e 199, Inciso XIV, Primeira Parte;
do Dec . 62 .1 27/68 (RCNT) pe l o pr azo de 60 (SESSENTA) di as, 
a contar da data de retenção da CNH n9 003502 11 8, Prontuá
rio n9 139020616, Categoria "B" , expedida por este DETRAN 
em nome de RAU!UNDO PICANÇO, portador da i dentidade n9 
44.468-Ap . 

li - SUSPENDER, com respaldo no Artigo 199, IncisoXI~ 

c/c os §§ 19 e 29 do Dec . já mencionado, o dire ito de diri 
gir veiculo au t omoto r de qualque r categoria do• 
motorista RAH!UNDO PICANÇO, pelo prazo de 60 (SESSENTA) 
dias, com a advertência de que se transgredir a presente de 
terminação 1 ter i cassada a CNH nos termos do Artigo 200, In 
ciso I do supracitado diploma legal . 

lll - DETERHINAR à Divi são de Registro e Habilitação 

deste Orgão , a cobrança de multa por i nfringir os Ar tigos 
175, Incisos e 181 , XXX l e tra "c" do Regulamento do Códi 
go Nacional de Trânsito e que seja feita a devida anotação 
desta pena lidade no prontuirio do referi do condut or em cum 
pr i mento ao que dispÕe o Artigo '69 do Regulamento ac1ma 
mencionado . 

IV - CO~!UNICAR ao CONTRAN , DENATRAN e DETRANs dos de
mais Estados e aos CONTETRANs dos Territórios em cumprimen 
t o ao que dispÕem os Artigos 30 , Inciso II e 169 do Dec-:-
62 . 127/68 (RCNT) . 

v - Dt:-SE c rt:NC IA ao i nf ra tor, CliNPRA-SE e PUBLIQUE- SE. 

GABINETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTA}ffiNTO DE TRÂNSITO , 
em Nacapá, 27 de setembro de 1. 985 . 

Bel. FRANCISCO DE ASSIS NENEZES 
Diretor Geral do DETRAN-AP . 

SECRETARIA DE SEGURANÇA POBLICA 

DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO 

PORTARIA N9 0189/85-DETRAN- AP. 

ENENTA : DETERHINAR a apreensão da Car teira Nacional de 
Habilitação n9 003505785 , Prontui rio n9 139051830 , Catego -
ria "!!", expedida por este DETRAli- AP, em nome de LUIZ CAN
TUÁRIA BARRETO e o suspender do dire i to de dirigir veícul o 
automotor pelo prazo de 90 ( NOVE~TA) di as, pelas razões que 
especifica : 

O Bel . FRANCISCO DE ASSIS NENEZES , Di r etor Geral do De 
partamento de Trânsito do Territór io Federa l do Amapá, no 
uso das atribuiçÕes que lhe são conf e'r i das por Lei , etc ... 

CONSIDERANDO que no dia 23 . C8 .85 , por volta das 03 : 00 
horas , quando trafegava pela Rua Leopoldo Nachado , sentido 
Norte/Sul , em sua mão de direção, via pr ef er encial o auto de 
placa AA- 4743- Ap; referido veiculo ao ter i ngressado no cru
'zamento ortogonal formado pel a supracitada Rua e Av . Dos Xa 
vantes, atropel ou o pedes t re RAIMUNDA GRACIETE ESPINDOLA BA 
IA, que Sl!rgiu tentando at ravessar a pista asfaltica em sentido 
transversal , em consequencia das lesÕes sofridas o pedestre 
ve i o a fa l ecer . 

CONSIDERANDO o Laudo de Exame Pericial de Local de Aci 
dentes de Tráfego n9 527/DPT, do dia 25 de agosto de 1.985; 

CONS IDERANDO a Folha de Ocorr ência n9 683 do Plantão 
da Permanência do Pronto Socorro " OSVALDO CRUZ" do dia 22 p~ 
ra 23 de agosto de 1985; 

RESOLVE : 

I - DETERHINAR a apreensão , com base nos Artigos 36 , 
I nciso I V, 187 , Inciso lll e 199, Inciso XIV, Pr imeir a Par
te, do Dec . 62 . 127/68 (RCNT) pelo prazo de 90 (NOVENTA) di
as , a contar da data da retenção da CNH n9 003505785, Pron
t uiri o n9 139051830, Categoria "B" , expedida por este DETRAN 
em nome de LUIZ Ck~TUÁRIA BARRETO , por tador da . cedul a de 
ident i dade n9 119 . 827-Ap . 

II - SUSPENDER, com respaldo no Artigo 199, Inciso XI~ 
c/c os §§ 19 e 29 do Dec. ji mencionado, o direi t o de dir i 
gir veicul o automotor de qualquer categori a do motorista LU 
IZ CANTUÁRIA BARRETO, pel o prazo de 90 (NOVENTA) di as, com i 
advertência de que se transgredir a presente determinação , 
terá cassada a CNH nos termos do Artigo 200, Inciso I do su 
pracitado diploma legal . 

III - DETERNI NAR à Di visão de Registro e Habi l itação des 
te Orgâo, a cobrança de ·multa por infr ingir o Ar tigo 175 ; 
I nc iso I do Regulamento do Código Nac i onal de Trânsito e que 
sej a f eita a devida anotação desta penalidade no prontui r io 
do referido condutor em cumprimento ao que dispÕe o Ar tigo 
169 do Regulamento acima mencionado . 

I V - COHUNICAR ao CONTRAN, DENATRAN e DETRANS dos de
mais Estados e aos CONTETRANs dos Territór ios em cumpr imen
to ao que dispoem os Artigo 30, Inciso li e 169 do Dec . 
62. 127 /68 (RCNT) . 

V - DR- SE CIRNCIA ao infrator , CUHPRA- SE e PUBLIQUE-SE 

GABI NETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO , 
em Nacapá- Ap, 30 de setembro de 1985 . 

Bel . FRANCISCO DE: ASSIS NENEZES 
Diretor Geral do DETRAN- AP . 
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PODER JUD ICIÁRIO CARTÓRIO DE REGI STRO POBLICO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8? REGIÃO 
PROCL~S DE CASAMENTO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E J ULGAMENTO DE ~~CAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

PRAZO DE QUARENTA E OITO HORAS 

O Oficial do Regi s tro Civil desta Comarca de Hacapã 
Ter. Fed . Amapã, República Federa t i va do Brasil, faz saber 
que pr etendem se casar: PEDRO ROSIVALDO BARBOSA VIEIRA com 
SARA DE FREITAS GARRET . 

Pel o presente edital fica NOTIFICADO o Sr. AILTON FR~ 
CI SCO DE OLIVEI RA, a t ualmente em lugar· incer t o e não sab i
do , executado nos autos do Processo N9 915§84 - JCJ =MCP , em 
que JOS~ MARIA DA SILVA NUNES é exequente , de que a Exma . 
Sra . Drá. Juíza Presidente desta ~1. Jun ta exarou nos su
pracita!ios au tos, o seguinte despacho: " Determi no o execu 
t ado , pór edi t a l , para que apre sente, no prazo de 48 horas 
o bem penhor ado, sob pena de pr i são , nos termos do art. 15~ 
§ 17, da Constituição Federa l " . 

Ele é f i l ho de Ben- hur Pere ira Vieira e de Elza Barbo
sa Vie i ra . 

El a é f ilha de Alcino Viana Garret e de Leni ce de Fre i 
tas Ga r re t. 

Quem souber de qualquer i mpedimento l egal qu~ os iniba 
de casar , um com o outro , acuse- osnafor ma da lei. 

Secretaria da JCJ de Macapâ, Z5 . 11. M5. Mac~pá , 22 de novembro de 1985. 

CÓDIGO 

11 
12 
14 

JAIME HEITOR SILVA DOS ANJOS 
Di reto r de Secretar ia 

REGI NA LUCIA SENA DE ALMEIDA SANTOS 
Escrevente Juramentada 

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

RESUMO DA PREVISÃO ORÇAHENTÁRIA 

EXERCÍCIO DE 1986 

R E C E I T A D E S P E S A 

CONTAS VALOR CÓDI GO CONTAS 

RENDA TRIBUTÁRIA ....... . .. . .... 30 .000 .000 21 ADmNISTRAÇÃO ... . .. .. • ........ . .. 
RENDA SOCIAL •. . .. . ..... ... ..... 64 .400 . 000 22 CONTRIBUIÇÕES REGUL~ffiNTARES .. . .. 
RENDA EXTRAORÇAMENTÁRIA . . ... . . . 10.000 . 000 23 ASSI STRNCIA SOCI AL ; ......... . .... 

24 OUTROS SERVI ÇOS SOCIAIS . . . .. . ... . 

TOTAL DO CUSTEIO ....... . . .. .. .... 

APLI CAÇÃO DE CAPITAL . .. .. . . .. . ... 

TOTAL GERAL 104 .400.000 TOTAL GERAL 

~~capã, 01 de jul ho de 1985 

40 .000 .000 
12.000. 000 
39 .000 .000 
8 .000 .000 

99 .000 .000 

5 .400 .000 

104 .400 .000 

WALTER GOMES COELHO 
Pres idente 

ANTONIO SILVA FILHO 
Tesourei ro- CRC 3122 

CPF 021. 146 .072-9 1 

L~RCIO DE SOUZA GONÇALVES 
Contador CRC 2849 - PA 

CPF 048 . 94 7. 152-87 

lERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PREFEITURA HUNI CIPAL DE ~~CAPÁ 

SECRETARIA HUNICIPAL DE DESENVOLVI MENTO E PLANEJ~NTO URBANO 

DIVISÃO DE CONTROLE URBANÍSTICO 

CPF 032 .880 .1 32-1 5 

EDITAL DE REGULARIZAÇÃO DE IW)VEIS N9 22 / 1. 985 . - SEMPLADUR/P. M. M. 

O SECRETÁRIO HUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVI~ffiNTO URBANO DA PREFEITURA HUNICIPAL DE ~~CAPÁ, torna público a 
quem este Edita l vi r ou del e t omar conhecimento que , as pessoas aba ixo relacionadas estão sol i c itando Alvarã de Li cença 
para Regular i zação dos imóvei s adiante car ac t er izados , t odos s i tuados ne s te Município . As pes soas que se jul garem com di 
r e i tos sobre os me smos deverão apresentar suas rec l amações ou impugnaçÕes Por escrito no pra zo de t r inta (30) dias , ~ 
contar da data da pub licação des t e Edita l . 

N9 I N T E R E S S A Ó O E N D E R E ç o INSCRIÇAO CADASTRAL 
SETOR QUADRA LOTE 

01 Kosal ina Fonseca de Azevedo Rua : Fel into Miller 12 13 564 
02 ~~riana de Lima Martins Rua : Mato Grosso 08 12 482 
03 Arminda da Gama Almei da Rua : Hamilton Si l va 07 50 270 
04 Mateus Mi randa dos Santos Rua : Hi ldemar Maia 03 14 26 
os Manoe l Di as Pa l heta Rua: Jovino Di noâ 09 21 4 11 
06 Hildete Favilla Av. Almirante Barroso 02 0 1 394 
07 Sandoval Barbosa Barros Rua: Guanabara 08 28 240 
08 Hugo Nogueira de Li ma Rua: Pedro S. Diniz 11 29 292 
09 Josê Bati s ta de Oliveira Av. Galibis 10 31 90 
10 Agenor de Olivei ra Nonato Av. Ataíde Teive 02 52 165 
11 Maria de Lourdes dos Santos Gomes Av. Dos Tamo i os 09 11 344 
12 Benedito Augus t o Monteiro Rua: Salvador Diniz 11 17 32 
13 Levindo da Conceição Muniz Rua : Professor Tostes 10 97 486 
14 José da Silva Braga Av . Brasí l ia 13 13 25 
15· Manoel Ma teus Ramos Rabe l o Rua : Leopo l do ~~chado 09 06 260 
16 Andre Ol ive ira Natividade Av . Ti mbiras 10 94 32 
17 Maria de Jesus Gomes da Si l va Rua: Professor Tostes 10 os 476 
18 Espólio de Ermidio Januâr io de Souza Rua : Manoel Eudõxio Pereira 04 os 497 

Maria Rita Picanço Pereira Av . Bahia ' 08 17 60 19 
20 El i ta Gui lherme Mira Av. Caramur ú 10 87 18 

MACAI:Á (AP) , 20 de novembro de ")985. 


	

