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Territ6rio l-'ederal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0352 de 27 de fevereiro de 1986. 

O Governador do Te rrit6rio Fede ral do ,\map~, us-Jndo das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item II, 
do Decreto- l e i n9 4 11, de 08 de jane iro de 1969, 

RESOLVE : 

Designar JOÃO FERREIRA DOS SANTOS , Secretário de Gover 
no de Segurança Pública para exercer ac umulativamente , em 
substituição , o cargo de Governador do Tcrrit6rio Fede ral 
do AlnaíJá , du rante o impedimento do respectivo titular que 
,viajará a Brasí L ia-DF, no perÍodo de O 1 a 06 de março do cor 
rente ano, a fim de tratar assuntos do interesse da Admi = 
nistração PÚblica Amapaense . 

Na capá (AP) , 27 de f e ve re ir o de 1986 , 989 da Repúb 1 ica e 
439 da Criação do Territ6rio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

Nl - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AP!APÁ 

SECRETARIA DE ú!3RAS E SERVIÇOS PÜIJLICOS 

COHISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

EDITAL DE TO~~A DE PREÇOS N9 05/86 - CLOS 

E D I T A L 

A V I S O 

A Secretaria de Obras c Se rviços Públicos do Governado 
Território Federa l do Amapá, através da Comi ssão de Lic ita 
ção de Obras e Serviços, designada pe l o Decreto n9 1546 
de 11. 11. 85 , torna público para conhecimentos de quantos 
possam se interessar que fará realizar Tomada de Preços pa 
ra execúção dos serviços de recuperação da Residência RodÕ 
viária R.H-2 "Henrique" , no JG! 264 da BR- 156 , no trecho Fer 
reira Gomes/Amapá , de acordo com os proj e tos , especifica = 

Dr . 
Auditor do Governo do Terri t6rio 
JOS~ VERfSSlMO TAVARES 

Secretário de Educação e Cu l tura 
Prof . JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Sec retá,io de Agricultura 
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Secretário de Segurança Pública 
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 

Secretári o de Saúde 
ANTONIO CARNEI RO J UNIOR 

çÕes , normas de serviços e instruçÕes que embora nao trans 
criLas fazem parte deste Edital. 

A licitação realizar-se-/~s 10:00 horas do dia 13 de 
Narço de 1986 , na sa la de reuniões da Secretaria de Obras 
c Serviços PÚb licos , sito à Av . FAB n9 1. 276, nesta cidade 
no l ocal , dia e hora onde serão recebidos os documentos de 
habilitação e de preços dos licitantes.(HBV) 

O Edital e os esc larecimentos complementares serão for 
necidos aos interessados nas horas nornais de expediente ~ 
no endereço acima mencionado . 

~lacapá, 27 de Fevereiro de 1986. 

ANTONIO BRAGA CHUCRE 
Pres i dente da CLOS 

m - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ANAPÁ 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI COS 

CONISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

EDITAL DE 'l'O~!ADA DE PREÇOS N9 06/86 - CLOS 

E D I T A L 

A V I S O 

A Secretaria de Obras e Se rviços Públicos do Governo do 
Ter r i t6r i o Federal do Amapá , a través da Comissão de Lic ita 
ção de Obras e Serviços , designada pelo Decreto n9 1546 de 
11. 11.85, torna pÚblico para conhecimentos de quantos pos
sam se interessar que fará rea lizar Tomada de Preços para 
execução dos serviços de Construção da Residência Rodoviá
ria, na localizada no rio Preto , RC-2 da BR- 156, município 
de Nazagão , de acordo com os projetos, especif i cações nor
mas de serviços e instruções que embora não transcritas fa 
zem parte des t e Ed i tal . 

A licitação realizar-se- i is 12:00 horas do dia 13 de 
~larço de 1986 , na sala de reuniões da Secretaria de Obras 
e Se rviços Púb l icos , sito ã AV . FAB n9 1. L76, nesta cidade 
no local, dia e hora onde serão receb idos os documentos de 
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habilitação e de preços dos licitantes. (HBV) 

O Edital e os esclarecimentos complementares serão for 
necidos aos i nteressados nas horas normais de expedi ente ~ 
no endereço acima mencionado . 

Macapá , 27/02/ 1986 . 

ANTONIO BRAGA CHUCRE 
Presidente da CLOS 

MI - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVI ÇOS POBLICOS 

COHISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N9 07/86 - CLOS 

E D I T A L 

A V I S O 

A Secretari a de Obras e Serviços Públicos do Governo do 
Territór io Federàl do An~pá, através da Comissão de Licita 
ção de Obras e Serviços designada pelo Decreto (P) n9 1546 
de 11.11. 85 , torna público para conhecimentos de quantos 
possam se tnteressar que fa rá r ea l izar Tomada de Preços pa 
ra execução dos ser vi ços de Cons t rução de 300m de Cais de 
Saneamento na cidade de Oiapoque, de acordo com os proj e -
tos , especificações, normas de serviços e ins truções que 
embora não transcritas fazem parte des te Edital . 

A licitação r ealizar- se-à às 10:00 horas do dia 14 de 
Harço de 1986, na Sala de Reuniões da Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos , sito à AV. FAB n9 1. L76, nesta cidade 
no local, dia e hor a onde ser ão r ecebidos os documentos de 
habilitação e de preços dos licitantes: 

O Edital e os escl arecimentos compl ementares serão for 
necidos aos interessados nas horas normais de expediente ~ 
no endereço acima mencionado . 

}~capá, 27 de Fevereiro de 1986 . 

ANTONIO BRAGA CHUCRE 
Presidente da CLOS 

EXPEDIENTE DO DIA 21 [E FEVEFEIFIJ [E 1986 PAAA CitNCIAS E' 
----~----~--~--a:.---.&»------

* ,.lJIZ [E DIFEITO: DA. OORIVAL BAfRJZA 

* DIFETOR [E IECFETARIA DA VARA Ct;VE~,i': LUCIV:\ LDO DOS 5'\N 

TOS FEAfEIRA 

AARJLAIIENTO : 

Processo C!veí nll 17.565/85 

Aequeren~: OO~CY COSTA AFIJNOVITCH 
Advogado : Oro OL!MPIO PALHAFES FERFEIRA 
Requerido FUBIN BRITO AFIJNOVITCH 

Sentença "lilWLOOO, por sentença, o cálculo do lfll)osto 

de T%1insmissão Causa Mortis de fls. 23 des 
tas autos de arrolamento dos bens deiXildos I 
por Rubin Brito Aronovi.tch. Corro o ITBI já 
foi recolhido, decorrido o plilzo pare o recur 

so volte~me conclusos o, autos.- Publique-se, 
registre-se e intime~se. ~'acapá, 03 de fe~ 
reiro de 1986. OORIVAL BAPBOZAe Juiz de Direi 

to . " 

BUSCI\ E APREENs!to 

Processo C{val nll 1?.811/BS 
Requerente Í FINAS'\ - Cfé)ITO, FINANCIAMENTO E I NVESTIMEN.. 

TO º•A 
Advogada D~. MAF\lJ,.IA COSTA LIMA CW!\LC'\NTI 
Requerido !\URIS3ERTO 0/\5 NEVES Bi\AFETO 
Sentença ursto posto, horologo a des:istência requerida 

e julgo extinto o presenta processo , sem jul 

gamento do mérito, com fund3mento no art.267: 
inciso VIII do CPC. Transitada esta em julga 

do, d~se baiXi:l na distribuição e arqui\19ooose: 

t.e.ca~1 03 de fe~reiro de 1900. OORIV.<\L 8.'\,!i 
BOZA, Juiz da Oitvi te. o"" 

BUSCI\ E llf'FEENs!(o 

Processo C:tvel nll l?0m!J/86 

Aequarente: FINAS'\ - C~IT01 FIN~NCIAL!ENTO E INVESTIUEN

Advogam 

fequerido 
Sentença 

TO S. A, 
s Ora. t.l~Rtl.IA COSTA L!WI. CAVALCANTI 

FAANCIW> DE SALES COLAFES BR'\NO~ 
"Isto poste, 1-brologo a desistência requerida 
e julgo e.tinto o presente processo, sem_ ju! 

W-llnE!nto do mê.rito1 com fundanenm no a r1!.'267, 

inci so VIII do CPC,- T re.nsi taca esta 8111 julgado 

dê-se bai>G. na distribuição e arquiva-se.- P!:! 
blique-s&, registre-se ~ intinem-s&, _l&lcapá, 
03 de fevereiro de 1986. OOAIV.~L 8.'\ABOZA., J!:! 

iz de Di:reito.-" 

BUSCI\ E APAEENsrul 

Processo O:lval nll 17.642./86 
Requerente: FINA§'\ - C~ITO, FIN'\NC!ALIENTO E INVESTit.EN.. 

Advogada 

Requerida 

Sentença 

TO S. A-4 
Ora • • MAfltLIA COSTA LIM'\ CAV.:\LCANTI 
MARIA DE JESUS NOBFE DE BRITO 
"Isto poste. 1 julgo extinm o presente proce!!_ 
so, sem julgamento do mê.ri to, com fundamento. • 
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no art. 2ffl, inc:i.so VIII oo CPC' em face re 
desistência requerire . Tr.1nsi tad3. esta em j ul 
gaçjo 1 dê-se baixa rn. distribuição e arqui.VS:: 
se. Publiqu&ose, registrs-se e intimem--se. !la 

reoá, 18 de fevereiro de 1986. DORIV.'\L BARBO 
ZA. Juiz de Direi to . " 

BUfO\ E ,I.PREENS~D 

P:mcesso C:t.vel n2 170 843/86 
Pequerente: FIN.I\&\ - cfê)rro. FINI\NCI'\MENTO E INVESTIME~ 

TO S. A. 
Advogare : o~. M'\RtLII\ COST.'\ LIM'\ C1\VALC•\ NTI 
Pequerido MIGUEL MACHADO SJBRINHJ 
Desp-:lcho "M3.nifeste-se a auto~ sobra a certi~o de '' 

fls. 15 verso, no pr.J.zo de cinco dias. Int.!, 
ma-se . !lare~, 17 de fevereiro de 1986. OOAJ. 
V.I\L BAffiDZA. Juiz de Direi to. " 

Certi&io .: "Certifico eu, Vicente João de Souza funtos , 
Oficial de Justiça .'\l/3.l,iador, que em cu~r! 

manto ao TTI3.nredo do MM. Juiz de Direito re Va 
ra C:!vel 1 DEIXEI DE CITAR o requerido, em vi~ 
tude de ser infonrado que o mesm encontra-se 
atual mente no Rio Grande do Sul., transferido:' 
p.'ln'l outra Uni rede Militar. O referido é. ver 
d3.de ... e dou fé. M3.capá,0 13 de fevereiro de 
1986. Vicente João de Souza funtos. Oficial ' 
de Justiça.'" 

aJBR'\NÇA 

Processo CÍvel nº 17o468/B5 
Requerente: OOVERMJ 00 TEAAITCAIO FEOEAAL 00 1\M,'\P~, 

Advogado Ora0 M-\Al Y C'\liXTO EVELIM aJEU-{) 
Requerida DLI VEIR'\ & PENI\ LTDA. 
Sentença "Face ao exposto, julgo procedente a presente 

ação de cob:ru.nç.a. movid3. por• Governo do Terri 
tório Federal çjo .'\fTI3.pá em desfa vor de Oliva~ 
:ra & Pena Ltcl3.. e condeno il ré a pagar ao au 
tor a importância de Q$ 160 000. 000 (Dezessei; 
milhÕes de cruzeiros), acrescida de juros de 
mora contados do trânsito em julgado desta 
sentença, correção monetária con-tare do ajui
zamento re ação, além de custas e honorários,! 
advocadcios que artli tro em 1~ (dez por CE!Of;l 

to) sobre o valor do débito devid3.mente corri 
gido à época do efetivo pagaf!J3nto , Publique : 
se , registrs-se e intime~se. )acapá;, 17 de 
fevereiro de 1986. OORIVAL BAPBOZA. Juiz de 
Direito.·' 

aJNSIGN'\~ EM P-'\GAMENTO 

Processo CÍvel nQ 17.703/85 
Requerente! ...0~ ,1\CXJLFO O.!\ COST.'\ Mc\ATINS 
Advogado Dr, C1cEAJ BORGES BORO.\LO 
Pequerire FR'\NCISCA DE SJUli\ COUTINI-{) 
Advogado Dr. BENEDITO ANTONIO LEAL DE MIM 
Despacho "1. o reqte de fls. 25 a pmvidenciar o t:ras 

lago ve%'53-do no rçd'lpé cbquela petição. 10. 010 

86. EULaiD ~IUNIZ. Juiz de Direito. " 

DJPUGN'\çZio DE V'\LDA DE rAUS-\ N.'\ Açtlo DE aJNSIGNAÇ;1o EM P~ 
G/\MENTO ; 

Processo C{vel ng 17.800/86 
Impugranteu Ese0LID DE I.(JACIA BRI\GA COUTINI-() 
Advogado Oro BeNEDITO ANTONIO LE".L DE MIM 
I ""ugnaclo ...0~ ADOLFO DA COST.'\ 1/, \ATINS 
.1\dvogado Dr, CÍCEAJ BORGES BQRO,\LD 
Desp:J.cho 

DEEFE...O : 

"Ouça-se o autor, no prazo de cinco 
Intime-se, 1.13.capá, 19 de fevereim 
RIVAL Bi\ffiOZI\ 0 Juiz de Direito," 

Processo CÍvel ng 17,548/85 

(05) dias, 

de 1986.\ll 

Requerente: 
".dvogado 
Requerido 
.\dvoaado 

Desoacho 

"'• \1• COSTA 
Dr. ...0~ LUIS C'IL'\NDAINI DE AZEVEDO 
...0~ lvV\RI,\ D.'\ SILVA ~UTA 
Dr, .'\LDEf'-.UA Sl\LES 0.'\ SILV'\ FONS::C:\ 

" Junt&ose, Especifiquem provas , em cinco dias. 
f./acapá, 03 de feverei;r:u de 1986, OOniVA.L 8:\A 

BDZ.'\, Juiz de Direi to. ·• 

EXECUçh(o DE T1TULO EXTR'\ JUDICI AL 

PrCJcesso C{vel nR 17,ff37/B5 
ExeqUante ALCOA ALUMÍNIO S.A, 
1\dvo93do Dr, ...OAGE V/.1\GNEA aJSTI\ GOMES 
Executado COMERCI.'IL B-'\AAAU L TO c.,. 

Sentença "Julgo, por sentença, extinto o presen'..:e Plil. 
cesso de execuc:.ão com fund3.rento no a rt, 794, 
inciso I do CPC. Tre.nsitad3. esta em .iulga,do , 
dâ-sa baÍ)(j;l ra distribuição e arquive-se, P~ 

bliqu&ose, registre-se e in';imerr.-se, !la.cap-3, • 
19 de fevereiro de 1986, OOAIVAL B.'\ABOZ'\0 ,1~ 

iz de Direito.-" 

EXECUçf\D 

Processo CÍvel nR 170 558/85 
Exeqllente : ,\NTONIO PINHEIFU UWOUH<\ & Ciil, L TOA. 
;\dvogado Dr0 PEDAJ PETCOV 
Executado A-'\IMUNOO M'\TOS :\TI\ÍOE 
Despacho "Intima-se a exequente a p:ftiJTDver o andamento 

re presente ação, posto qUe expirou o PNZO 1 

de suspensão d3. mesma, M:io'lpá, 18 de feverei.,. 
ro de 1986, DDAIV.'\L B!'\flJ30ZA0 Juiz de DireitD," 

EXECUÇfill •: 

Processo Civel ne 17.247/85 
ExeqOenta BENEDITO EST.'·\NISlAU PDIIPEU D·'\S NEVES 

/\dvogadc Dr. Ç!CEAJ BORGES BOPD'\LO 
Execut-.ado V.· \l~I;\ CUNICO LE1' L 
Sentença 

EXEcuç1Io : 

"Isto posto, julgo extinto o presente proce§_ 
so de execução com funcb.mento no art. 794, i.Q_ 
ciso I do CÓdigo de Processo Civil, Defiro o 
desentranhamento re nota promissÓria e a en 
traga da mesma à executare, mediante recibo I 
nos autos . T:rans:ctare esta em julgado, dâ-se' 
baixa na distribuição e arqui va-se, Publique
se, registre-se e intimem-se, Macapâ , 17 de 
fevereiro de 19850 OOAI VAL 8AABOZA 0 Juiz. de 1 

Direito .-" 

Processo CÍvel n2 16. 449/85 
ExeqOente CIA, ITA0 DE INVESTIMENTO, Cft.DITD E F:!:N.'\NCIA 

~lENTO 

.-\dvogaoo Ore.. MARGARETE 5-'\NT,\W. OOS S'\NTDS 
Executados: AJS-'\ PINHEIAJ DE VILHEW. e C'\RLOS AUGUSTO DLf 

VEIM DA SILVA 

EXECUÇ~ 

"Intim-se a exequente a promver o ancl3.mento 
da presente ação, post-..o que expirou o pn~zo ' 
de suspen~o da rresna. ~arep;i, 19 de feverei 
ro de 19860 OOAIV/\L BAffiDZ'\, Juiz de Direito.-

c!vel n2 17~ 792/85 
IAM;DS REZENDE LTDA. 

Processo 
ExeqOente 
Advog3.ril 
Executado 
Sentençn. 

Oro • VC:R-\ DE JESUS PINHEIAJ COARtll 
AQmRIUM .a.. S, 6, MEIRELLES 
"Isto posto, INDEFIAJ A INICIAL e julgn axtiQ_ 
to o presente processo com funchrnento no art. 
267, inciso I do CPC. Defiro o desentrenhame.Q_ 
to de documantos1 ca.so requeridos, medi ante ' 
recibo nos autos. Trensitacb. esta em julgado , 
dâ..se b'lixa n.'l distribuicão e arquiv-se. Pu 
bliqu&ose1 registrs-sa e- in:.:imam-se. PJacapá; 
18 de fevereiro de 1986. OORIV/\L 8'\RBDZA. ~ 
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iz de Direito. '' 

EXECUç1lo I 

Processo C!vel nQ 15.930/84 
Exeq6ente l LOUBENÇO TAVARES DE ALMEIDJ\ 
Advogada 9zu. REGINJ\ L(JciA t.'OREIR'\ DE Ct\RV-\Uil 
Executado F.UG~NIO OLIVEIRA DE ALMEIDA 
Despõ~cho "Inti in&-se o exeqLiente a se nanifestar sobre 

a certidão retro no pzuzo di! c l nco dias. t.'aO! 
pá., 17 de fevereiro de 1986. OORIVAL BAFSDZA. 

Juiz de Ditei to." 
Certicão "Certifico que em cu~rilllBnto a detemin'lcãoi1 

judicial, dirig!-me atá a sede do IBDF a,. ali 
semkl, apÓs as foroalidades de pzuxe, citei o 
Senhor Eugênio Olivei~ de Almeida, que á D!!, 
legado do IBOP, por todo o teor do retro rra.J! 
dada',. que apDs algum:t relutância e>49.rou sLB 

rota de ciente. Em seguida lha entreguei a 
contra fé, informando-o de que deveria pagar 
em 24 horas, o principal, Q$ 3SO.Jl6-,00,acre! 
cido de juros, correção, custas e hooorários, 
ou oferecer bens em gazuntia . A esta infoll1J3ooo 

ção o executado retrucou que não tinha nem di 
nhei ro, nem bens pare. penho~r, a não ser q~ 
o exequente recebesse os filhos dele. Na opor 
tunidadem lembrei ao Sr. Delegado do IBDF qu; 
filho~ não são penhoráveis, logo não pagam d! 
vidas. Por continuar o executado dizendo nã~ 
ter nada p3."'; garantir a cilvida, una vez que 
em s ua sepa~ção j udicia l dei>49.~ tuoo a sua 
esposa , devolvo o nandado ao Cartório pazu os 
devidos fins. I.Umpá , 18 de .dezerrbro de 1985. 
Es merelda Barros de Almeida. Dficiala de Ju~ 

tiça Avaliadozu." 

EXECU~ POR T~ULD EXTRA JUDICIAL 

Processo CÍvel n2 17.658/85 
ExeqUente t M \NOEL ERISJN ..IJRGE DE AR'\O..ll 
.\dvogado Dr. ..ll~ LUIS CAU\NDRINI DE AZEVEDO 
Executado W'\LTER GAMo\ DE AU/EID:\ 
Desp'td'IO : "~'anifeste-se o exequente sobre a certidão de 

fls. D8 verso, no pzu z.o de cinco dias. Inti me 
se. I.U~pá, 17 de fevereiro de 1986. OORIVI\L 
8.'\RBOZA. JiJiz. de Direi to. " 

Certidão "Certifico que em cu~rlmento a o retro nan~ 
do, apÓs estar por duas VBzes no endereço ,• 
constante ooste uandado, coi!D sendo do execu 
tado , não o l ocaliza i!D; . Foi!Ds infornados ~ 
por terceiros, que naquel e endernço rro~ ape 
rus a não do acusa,do, que sai cedo da nant-ã ;; 
só vol~~ de noite (as diligências foram efet! 
Vil das nos dias ::S . de noVBrrbro e 10 da deze m 
bro de 1985). No. dia 10 de dezembro efetiw. : 
rros diligêr,cia no senti do de l ocalizar o e~ 
quente, qle segundo informações do advogado , 
Dr. Luis Cal~ndrini de Azevedo, nos l evariÂ 1 

ao execu':ado. Ocorre que , pelo endereço con§_ 
t;jnte a frer.te: l"lJ3. Stos Dui!Dnt, esquina com 
a av • . ~yrro~s não fo i pos s! VBl chegar ao exe 
cu'.;.~do . Exi stem 03 (três ) msas corrercif.lis õ 
m quel a esquina, nenhul1l3. conhece ou soube i!! 
formlr do paradoiiu d:lqLiele. Pelo exposto de 
vol\.u este nand:l.do ao Cartó:rio pare os fins .õ 
c-~b!veis. ~ verd~de e dou fé. I.Ucapá, 16 de 
dezembro de 19850 Esr:erolda Ba~s de :\lmeida, 
Oficü l a de Justiça .o\valiadazu. "' 

E\ ECUÇruJ 

PrcC•3ssr; C-! \1~1 nG 15.934/ 85 
f .. :r ::;lh.:".n : n \t.'I~ D<\S NEVES DIAS 

\dvvrnda O r. CL~O F \Rl'\5 DE ·\R·\0 • .0 
[ ,:,_ c .. t3 ,i "1 .: \GFCP"ISTORl L RIO CUN·\ NY S. A. 
Senli!c';:! "Isto pos t o, hor:vlogo a desi stência requer l.da 

e julgo extir'~·· o present e processo com fun~ 

manto nos a_rt:lgoa 5fB e 215?, inciso vrn, 8!! 
bos do a:'C. Trensitada esta e111 julgado, dê-se 
baixa n;l distribuição e arquive-se. Antes. o 
ficie-se ao w.l. Juizo deprecadp dando cxmhaci 
mentil -do ~JE~dido de desistência e solicitandcl 
a devolução da carta premt:Qria. PLbliqua-se, 
registm-se e intime~~~oosa. Macaali., 1? de fe~ 
reiro de 1986. OORIVAL BAfBlZA. Juiz de Direi 
to." 

A~ CAI:ITELAR INOMINADA DE BLOQUEIO 

Processo c!wl ng 18.933/85 
Aequerental RI\MIFtl DAS fiEVES DIAS 
Ad\/Cgado 1 Dr. ANTONID CABAAL OE CASfFII 
Requerida i AGRJPASTORIL RIO CUW\NY S.· A. 
Sentença "Isto posto, homologo a desistência requerich 

e julgo extinto o presente processo, SBIIL jLJ!_ 
galllllnto do mérito 1 com furmnento no art:. 2fJ71, 
inciso VIII do a:'C. Oficia-se à agência loml 
do Banco da AnazÔnia s.-A ... torn:tndo SEim efe;_ 
to o bloqueio detenrd.mdo-. Em seguid3, apÓs a 
tzUnsi to em julgado, ct&-se b.;Wta ro. distribui 
ção e arquivs-sa. eubliqua..sa, registm-se ; 
intimem-se. M:lcapá-, 17 de fevereiro de 1966. 
OOAIV!U .. BAfBlZA. Juiz de Direi to. • 

EXE~ l 

Processo CÍvel ng ~1.~70/85 
ExeqOente : SAV~SSI AEPAESENTAçOES 
AdVogada t D~. VEAA DE ..EEllS PINrEIFtl CO~ 
Executado LOURIVAL lll.JNES DA SILVA 
Despacho "Intime-sa a exequente à se nanifestar sobre 

a certidão retro, oo p~ze de cinco dias. M:_ 
ca~, 17 de fevereil'.'O de 19880 OOAIVAL BA F.l3Q. 
ZA. Juiz de Direi to. ·• 

Certidão "cErtifico que c~rindo dste:nnimção do MM. 

EXECUçltrl 

Juiz~ dirigi-me por duas vezes a té a l"lJ3. Au1 

Barbosa, nQ <!135 - em Slntana - nos dias <D 
de roverrbro da 1985, às 11:12 hores, e ro dia 
10 de dezerrbro de 1985, às 16z55 ho~s , re~ 
pectiV3.mente, sem no entanto el"lCOlltxur o e~ 

c4tado, que segundo infornaçÕes da sua vizinha 
o. Carmelita (casa nV <D45) ele e toda a fa~ 
lia mudare~se p:J.re o fP.rirrpo 0 Vale infonrav' 
que no dia 17 de dezerrbro ae 1985 voltei a 
S:lntana - na r . Rui Barbos:i 2)35 onda out~ 

vez, a casa estava fechado! e a vizinha info! 
mov-me outra vez que o Sr. Lout'iw l Nunes da 
Silva, não h3.via retomado do gari~o. Pelo ' 
expost.ZJ devolvo est e nandado ao Cartó.r.i.o p3.~ 
as providêne<ias cabÍveis. l.'acapá, 18 de c:!eze!!! 
bro de 1985. Esmerel da Barros de 1\lmeica. Dfi 
oiala de Justiça Avaliadore." -

~vel n9 lí.761/85 Processo 
Exeqtlente 
1\dvogada 
Executado 
Despacho 

Certidão 

SEVEffi VEÍCULOS LTD.t\. - SEVEL 
DI'3.. ~HRG\RETE S'\NTi\N'I DOS S'\NTOS 
~nTHD\6 NI\SCIMENTO DOS PRAZERES 
"Manifesta-se a exequente sobre a certidão I'!! 
tro , ro prezo de cinco dias. Intime-se. ""-c:! 
pi:, 17 de fevergiro -;!e 1986. OORIVI\L BARBOZA. 
Juiz de Direi to~ " 
"Certifico e dou fé;, ql.lil em cu~rimento ao 
nandado do MM. Juiz de Direi to, deixei de c!_ 
tar o executado , f ace o mesi!D não residir ro 
endereço indicado no nand3.do retro e que seus 
irnães n;o sabem preci samen-b=l o seu novo ande 
reço·; SÔSibem que o executado I!Dl'll no baii'lT"t 
do Buritizal . Portanto o executado se encontra 
em l ugar incerto_.e não sabida.- Q referido é 
verdade e dou fé. Mampi, 13. 02.66. Leorival
do Furtado. Oficial de Justiça Avaliador-." 
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Processo C!ve1 nR l'lo8.54/86 
Exsqusntes; .'\f'LENE E APLINOO Di\ a:JST.i\ OLIVEIR'\, assisto e 

Advogada 
rep 0 por ANNA TEIXEI~\ DE OLIVEIAA 
Dre.. VEM DE JESUS PINHEIRJ a:JAFtA 

Executado .'\NTDNID 0.'\ a:JSTA DE DLIVEIAA 
despacho 

Certicãõ 

")). autora pare. se nanifestar sobre a certicão 
retro no pre.zo de cinco dias. Iritime-se. Ma~ 
pá, 18 de fevereiro de 1986. OOR!Vi\L 81\ffiOZA. 
Juiz de Direi to. " 
"Certifico eu. Vicente João de Souza. S9.ntos 1 
Oficial de Justiç;a Avaliador, que em CIJIIl'zi 
mente ao nandado do MIA0 Juiz de Direi to da V~ 

ra C!vel e extraldo dos autos de execução de 

d9 pensão alimentícia, processo n2 17.854, 1:1 

requerimento de Anl'l"l Teixeira de Oliveira C0!1 
tre. Antonio da Costa de Oliveira, dirigi-me :' 
até o endereço do requerido. LÁ chegando de! 
xei de CIT~, em virtude de ser infamado ' 
que o mesi!D eoc.ontre.-se no gar:i.rrpo de Lourer~o: 
ço - Calçoene. O referido é ve:rd:tde e dou fa. 
Mac:lpá, 17 de fevereiro de 1986. Vicente João 
de Souza Santos. Ofic~_,ü de Justiça •\v:üiadot' 

ELf3.'\Flill8 1'1 EXECUç1to 

Processo C{vel S/N2 
Errbaryante: RESTI\UR'\NTE PAR-\TI LTD.·'\• 
.'\dvogildos : Dr. NILDO LEITE e Dr. P.'\ULO ...ost DA SILW\ AA 

'-'OS 

Embõtrgadi MARG<\AETE &\NT'\N,i\ DOS 5'\NTOS 
Advogada Ora. M'\RG•\RETE S'\NTi\N.'\ DOS SANTOS 

Sentença "1\ vlsta do exposto e de tuoo o nais que con:! 
ta dos autos, julgo irrprocedentas os errl:nryos 
opostos à execução rrovich por M:iryarete S3.n~ 
11"1 dos Sintas em desf3.vor de Restaurante Pai'! 
ti Ltda. e condeno o errl:lõtryante ao pag:1mento 1 

ms custas processwis e dos honorários ad~ 
catícios que arllitro em 1<:Jh (quinze por cento) 
sobre o ~t:~lor oo titul o exequendo devidamente 
corrigido à época do efetivo pag=1mento. PLi:ll.!_ 
qu~se, registre-se ('I intilJlElm..se. M::l.capá, 14 
de fevereim de 19860 OORIVAL BAPBOZ'\. Juiz 1 

de Direito. " 

EXECUÇ)trl FISV\L 1 

Processo C{ve1 nV 725/82 
Exeqtlenta : INSTITUTO OE ADMINISTPAÇ~ FINANCEIAA Di\ Pflli 

VID~NCit\ E ASSIST~NCJ;\ SJCI'\L - lAPAS 
Advogads Dre. • VEPA LCK::I.·\ L IM'\ OOS SANTOS 
Executado G. CFU.JZ 

Sentença : "Em face de já ter decorrido o prazo de um 
ano di suspensão da presente execução, sem 
que a executam tenha sicb encontl":lda ou lo~ 
lizada, digo 1 localizados bens de sw proprl~ 
dade a fim de que fossem penhoredos pare. ~ 

re.ntir a execução, detennina o arquiVJ.mento ; 
cil mesna com fundimento no § 2R do art. 40, 
da lei n2 6830. P.R. r. Macapá, 18 de feverei
ro de 1.986. OORIVi\L BAFEOZA. Juiz de Direito." 

EXECUÇBO FISC'\L I 

CÍvel n2 734/82 Processo 
Exeq!lente 

Adwgad.l. 
Executacb 
Sentenç;a 

I NSTITUTO DE ADMINISTR<\Ç'ío FINANCEIRO. 0'\ 
VID~NCI!\ E ASSIST~NCL'\ SJCIAL - lAPAS 
Dtso VER'\ L0ci.l\ LIM.'\ DOS SANTOS 
B. OE 1\LMEIIll\ 

PAE 

: "Em face de ~ ter decorrido um ano ca susp8!1 
são ca presente execução sem que a executaca' 
tenha sido encontram ou localizados bens de 
SL.a propriecade, a fim de que fossem penho:r::_ 
dos pare. garantir a execução' detem no o ar 
quivamento da mesna com fundamento no § 2R 
ele art. 40 d3. l ei ng 683l • P • fi. I o M:l.ei!~, 18 

de fevereiro de 1985~ OORIVAL BMEOZA. Juizde· 
Direito;"• 

EXEC~ FISCAL : 

Processo C{vel nv 735/82 
Exeqtlenta INSTITUTO DE ADMINISTAAçi'{o FIN!\I.JCEIAA 0.'\ Pfli 

VID~NCIA E .'\SSISTtMCI.\ SJCIAL - IAPAS 
Advogada : Ore.. VERI\ L0ciA LI~'I OOS_S"NTDS 
Executado HEPL:!LIO LUZ & CIA. L T01'• 
Sentença "Julgo, por sentença, extinto o presente Pl"E, 

cesso de execwfto fiscal com fundimento no a r 
tigo 794, inc:i.so I do CPC - p:lgamento d3. ct!'1_ 
da. Transitada esta em julg3.t:!o, dê-se baiXil ' 
n3. distribuição e arquive-se. Publique-se·, ~ 
gistre-se e inti mer.o-seo Mõl.es!pá, 04 de fevere! 
ro de 1986. OORIV:\L BMEOZA. Juiz de Direi to~~ 

EXECUÇlto FISC}\L : 

Processo C{vel nR 879/83 

Exeqtlante INSTITUTO DE .<\OMINISTFV'\ç.;o FIN'\r-JCEIAA 0'\ PP.f 
VIDtNCIA E .'\SSIST~NCJ.'\ SJCI.i\L - IAPAS 

.'\dvog3.da Ore. VER'\ ll)cL\ LIMI\ DOS SANTOS 
Executada DISTRIBUIDOR'\ DE REFRIGEAANTES LTD.l\. 
Sentença "Em face de já ter decorritb na.is de um ano 

di suspensão ca oresente execucfoo sem que o 
execubdo tenh3. sido encontrado ou localiza -
dos bens de sw propriedade a fim de que fo:! 
sem penhorados pctru gar:mtir a execução, deter 
mino o arquivarll'.mto d..'l rnesna com f unmmento ' 
no § 22 do a rt. 40 d'l loi 603J. P • R. r. U3.Cll_ 
pá, 18 de feversim de 1986. DORIV•\L B \ RBCZ/\. 

Juiz. de Direi to.·" 

EXECUÇ~ FISC'\L : 

Processo 
Exeq!lenl:e 

Adlltlga di 
Executado 
Sentença 

C{vel nR 1.015/83 
z INSTITUTO DE .'\DMINISTR'IÇTío FIN-'\NCEIR\ 0.'\ PRE
VID~NCIA E ASSIST~NCI'\ SJCI'\L - l l\PAS 

l Ore. VER'I L0ciA LIM'\ OOS S'INTDS 
o. P. BENTES 

1 "Em virtude de já ter decorrido o prozo de urr 
aro w suspensão w presente execução, sem 
que a executada tenha sido encontrodi ou lo~ 
lizados bens de sw proprieade, a f i m de que 
fossem penhorados, p:.re. gal".intir a execução, , 
detemno o ªrquivamento ca mesna com funw y 

mente no art. 40, § 2R di lei n2 6 0 B3J. !Ja~

pá, 18 de fevereiro de 1986. OORIVAL B!\RBOZAo 
Juiz de Direito;" 

EXECLJÇ~ FISCAL t 

Processo C!val nR 001/83 
Exaq!lante r.: I NSTITUTO BR'\SILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLO 

AEST.'\L - IBDF 
Advog:~di DI".i. LUIZA ~1!\RIA a:JSTA PESOOA 
Executado R•\IMUNOO .'\NGELINO DE LIM'I 
Sentença 1 "Em face de já. ter decorritb um ano d3. susp~ 

são deste feito , sem que o execubc:b fosse e~ 
controdo ou localizados bens de sua proprie~ 
de, a fim de que fossem penhorados ~ra g3.ro!l 
tir a execução , deteriniro o arquivamento de~ 
te feito, com funda,mento no § 2R do art. 40, 
da lei n2 6.830. P. R. r. Macapá, 13 de feverei 
ro de 19850 OORIVAL 81\FEOZ'\. Juiz de Direito/ 

EXECUçroJ FISC'\L : 

Procssso C{ve1 nV 1.065/84 
Exeq!lente INSTITUTO BPASILEIRJ DE DESENVOLVIMENTO FLO 

RES1AL - IBDF 
Advogada Oro. LLJIZA MAR! '\ COST '\ PESSJ.l\ 
Executado ...01\D FR'\NCI6CO DA SILV;\ NETO 
Sentença z "Em face de já. ter decorrido rrais de um ano 

da suspensão da presente execução sem que o 
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executac:kl fosse loca li zaoo ou encontrecbs 
bens da sw propriedade a fim de que foss8111 
penhorec:kls pare garentir a execução, detemi
r-,:i 0 arquivameoto deste feito, com fund:imento 
ro § 2'1 oo art. <10; da lei nll 6 1 830lo P•'Ro I.~• 
wacapá., 13 da fevereiro de 1986. OOAIVAL BA.f1 

BOZ'\. Juiz de Direito~'" 

EXECU~ FISCAL : 

Processo Cível nll 1.'3:13/85 
Exeoilente : INSTITUTO BR'\SILéiFIJ DE DESENVOLVIMENTO 

FtSTAL - IBDF 

FLO 

1\dvogada 

Executado 
Sentença 

Dre. _LUIZ'\ MI\RI'\ !XJST/\ PEBOO'\ 
E. A. t.{}R'\ES 
"Julgo, por sentença, extinto o presente pre_ 
cesso de execução fiscal, com fund3.mento no 
art. 794, inciso I do CPC. Transitam esta em 
julgacjo , d~se baixa ra distribuição e arqui., 
ve-se. "Publiqus-se, registre-se e inti~. 

Mica~, 04 de fevereiro de 1986< OORIV'\L 81\.[1 
BOZ'\. Juiz de Direito," 

EXECUÇ~ FISC'\L : 

Processo CÍvel nR i,3ll/85 
ExeqOente INSTITUTO BR~SILEIRD DE DESENVOLVI~ENTO FLO 

RESTAL - IBDF 
Advogach Dru. LUIZ'\ MI\Aií\ !XJSTA PESEÚA 
Executada CIMUEL - AGffiPECU~_RI'\ E INDUSTRI'\L LTDA. 

Sentença "JulQú , por sentença, extinto o presente pre_ 
cesso de execução fiscal com funmmento no 
ar\:.0 794, inciso I do a:'C. Trensitada esta em 
julgaoo, d&-se baic, digo, baixa ra distr!bu! 
ção e arqui~. Publique-se, registre-se e 
intimem.-se. Ma.~pá, 07 de fevereiro de 1986 • 
DO RIVAL 81\ABOZP.. Juiz de Direi to." 

EXECUÇÃO FISC'\L S 

Processo CÍvel n2 498/80 
ExeqUente INSTITL'TD r-1'\CIONi\L DE COLONIZ'\ Ç~ E REFOAI-.11\' 

'\GfJA.An - INCAA 
.~dvo~do • Dr~ IAS::F IV'\N \fl.'\0.rJ SJUZ'\ 
Executaoo ,: 1.!'\NOEL AM(u) NETO 
Sentença •: "Em vilil'tuda de .)i, ter decorrioo um ano da SU§. 

pensão da presente execução 1 sem que o exec!! 
tado tenha sido encontreoo ou localiz:J.oos 1 

bens de sua propriedade a fim de que fossem ' 
penhorerils pare garantir a execução, detenni
no o a rquivamento ca mesna_com fulcro n6 § 22 
do art. <lO da lei nR 6.830. Publique-se, J!! 
qistr&-se e intimerr.-se. Micapá;, 06 de fevere.!_ 
~ de 1986. OORIV'\L 8!\00DZ'\0 Juiz de Direito~" 

IMI~O DE POSSE l 

Processo CÍvel n2 17~570/85 
Pequerente: OOVEM() 00 TERRIT~IO FEDER'\L DO .u.MI\P~ 
~dvogada Dre, OAISY M,,RIA C;W.POS 00 N<\SCIMENTO 

G\RCIA 
Requerloo .: FA-~NCIOCA OOMES NERY 
AdvogariJ Dr, C!CEf{) BORGES BDAD"-LO 
Sentença "Isto posto, hcnTDlogo a desi stência ~ 

querica e julgo extinto o presente pre_ 
cesso, sem julgamento oo mérito, com fll[! 
damenm no art),go 267, inciso VIII cb 
CPC. Transitach esta em julgado , dª-sa ' 
baixa ra distribuição e arquive-se. Sem 
custas, por estar o a utor i sento delas • 
Publique-se , registre-se a int imem-se • 
Macapá 1 14 de fevereiro de 1986. OOAIVAL 
BAABOZA. Juiz de Direito." 

INDENIZAçnO DE D·\NO C'\US.'\00 EM A.CIOENTE DE VdcULO 

Processo C{vel nR 17.694/85 
Paquerente: HJR'\CINA BI\TISTA FERREIAA 

Advogado 
Requerido 
Sentença 

Dr. JONATAS PEAEIRI\ Cl\Fn:JSJ 
ANTONIO BALIEifll PEREIAA 
"HJP.'OLOGO 1 por sentença, o aco%'00 cal! 
brackJ pelas partas e via ckJ qual o ráu 
pagar& à autore, à titulo_de indenização 
a iJillQrtância de Q$ 4;;900~000 ( qt.a tro nrJ:. 
lhÕes e rovecentos mil cruzeiros) em s~ 
te ( 07) parcell~s mensais iguüs e sucessi 
w.s de Q$ 700,000 (setecentos mil cruze.!, 
ros) c:1d.l 1 vencendo a primeira prestação 
ro di.i! lll de rrarço de 1986 e as dema:!.s ,c_ 
ro dia lG de cad:i um dos mesas seguintes. 
Custas, pela Autore e horo:rÚrios, pelas' 
partes, tudo nos ternns do acordo. Dou a 
presente por publicad3 im aucliência e 
por intimacas as parte:.. Registra-se. N_! 
da rrais havendo foi encerrado o presente 
ternn que vai devimmente assinaÇP. Eu, 
Diretor de Secretaria, subscrevi. DOR! 
VAL B~FEOZA. Juiz da Direi to o'" 

JUSTIFIC~~ : 

Processo C{vel nR 15, 192/84 
Pequerente: tw'\AIA JO~ PANT.~ BAABOSCI 
Advo~do : Dr. f{)MU.'\LOO !XJVFt 
Sentença "~ 1113.nifesto o 'l.bandono da causa por pa!: 

te ch l1!querente que não co!Jl)3.receu à a!! 

diência e rão deu andamento ao feito 
apÓs intirração regular. Tal conduta au~ 
riza a exti nção do processo. Isto posto, 
julgo extinto o present e processo com 
fundamento no art. 2B7, inciso III c/ c / 
parágrafo lll do mesrro artigo, do CPC. 
Sem custas• Transitam esta em julgado , 
d&-se baixa ra distribuição e a rquive.,s&. 
Publique-se', regiatre-se e intimem-se, 1 

Macapâ , 14 de fevereiro de 1986. DOADJI\L 
BAABOZAo Juiz de Direito. " 

PFESTAÇ1!.o DE !XJNTAS : 

Processo C!vel n2 17. 616/86 
Requerente: JO~ G'\LDINO DA SILVA 
Advogam : Ora. JUOITH GONÇ,~LVES TELES 
Requerido : PEDRJ !XJNST' \NTINO SJBRINHJ 
Sentença "Isto posto, horrologo a desistência J!! 

querida e ,iulgo extinto o presente pro 
cessa, sem julgamento do nÉrito, com fUQ. 
damento ro art. 2!57, i nciso VIII do a:'c;. 
Transitada esta em julgado, d&-sa b:iixa 
na distribuição e arquive-se. Publique -
se, registre-se e intimerr.-se. Llacapá, 07 
de fevereiro de 1986. OORIVI\L BAABOZ'\ o 

Juiz de Direito, " 

RESS'\RCIMENTO DE DAMJS : 

Processo C~vel nQ 17.699/85 
Requerente: FAANCISXJ FEAREIAA CAV,;LCANTE 
Advogado Oro CÍCEffi BORGES SOFOALO 
Aequerícb EDWILOO DE JESUS PRI\00 AIBEiffi 
Sentença J "JULOO PRJCEDENTE a presente ação de Re§. 

sarcimento de Daros novidi por FAANCISXJ 
FEAAEIAA. CAVALC,'\NTE em def1 digo, des fa
vor de EDIVALDO DE JESUS PRI\00 RIBEifll 1 

pare !XJNDEN--~R o réu a pagar ao Autor a 
i~rtância de Q$ 50 482.000 (cinco m! 
lhÕes, qwtrocentos e oitenta e dois mil 
cruzeiros) acrescicla de: a) CorreçSo 11'2 
netir:l.a a contar ca data oo evento, ou 
sej::., 14 de agosto de 1985; b) Juros de 
more, a contar oo trânsito em julgado ch 
sentença0 CONDEI\0 ainch o Réu ao p:~gamen 
to cas custas processuais e honorários ~ 
dvoca t!cios que a :rOi tro em l!'fio ( quinze l! 
por cento) sobre i 1 digo, o valor da i!J. 

Pág.6 
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denizar;ão devicàmente atualizada. Dou a 
presente por publicam em audiência e 
por intinaoos as p;trtes. Aegistrs.-se. ~ 
da nais havendo foi encerrado o presente 
tel'11ll da_audiência que vai devicl9.mente 1 

assinado .• Eu, Dil1!tor de Secretaria, s~ 

bscrevi. OORIVAL 8!\l'lBOZA. Juiz da Direi te 

Processo C{vel nf 1?.003/86 
Requerente: D\f'LINOO PAES PINHEIOO 
Advogado : Dr.· .~ FAANCISCO DE OLIVEIAA 
Aequerioo ALMIR SJARES DA SILVA 

Despach:l uR.A. Intime-se o autor a retificar o V! 
lor d:ldo à causa - art. 2$, inciso I do 

CPC. Prazd: dez (10) dias. Ap&s, à Con~ 
daria pare verificação das custas. H:iver: 
do diferença., inti!DB-5B o autor pare co!!! 
pleta.r o p;tgalliEintoo A~, cls. t.\acap&, 1 

21 de fevereiro .de 1.986,. ::xJAIVAL BAFaJZA. 
Juiz de Direito. 

REOCI~ DE CONTR'\TO : 

Processo C!,vel nR 17.248/85 
Requerente: EIIBR'\TEL - EMP~SA. BAASILEIAA DE TELECO.. 

UUNICAç0ES LT0'\0 

Advogam ~. t.WL Y C~IXTO EVELIM COELHJ 
Requerida 
Despacho 

AGFil DUAJ LTDA. 
"Junte-S&. Que venha aos a utos as~ outres 
duas publicaÇÕes ex.iF~ digo, ~gid:l.s P!!. 
lo art. 232 inciso III lXI CPC.' Intin&-Seo 
~'acapS, 14 de fevereiro oe 1985. OORIVAL 
8.<\ffiOZA. Juiz de Direito;u 

O pt"Bsente E X P E O I E N T E se~ p~ 

blicaoo rR forrra da lei e afixado no lugar de cost~.~oo 

me. O que cu~ra-se na fo:nra da l ei. Daoo e passado 

nesta cid:l.de de L'ac3.p;i, Capital do TerritÓrio 

re.l do Am:l~ 1 aos vinte e seis dias do mês de 

F e~ 

f e~ 

reiro de ano de UID mil, novecentos e oitenta e seis .. 

Eú, ~&iria Zely Ferreiro Gomes, a uxilia r judiciário • 

d:l.tilogre.fei. Eu, Diretcr de Secretaria ca Varo 

vel, subscrevi. 

V I ST O a 

~--~· · 
OORIV.~ éi\FllOW 

~ Juiz de Direi to ,. 

PROCURADORIA GERAL 

SEGUNDO TERHO ADITIVO AO CONV!ô:NIO EBTU N<? 02 1/84 QUE EN 
TRE SI FAZEM O GOVERNO FEDERAL , O GOVERNO DO TERRITÓRIO FE 
DERAL DO Al'IAPÁ E A PREFEITURA MUNI CIPAL DE ~lACAPÁ, COMA IN 
TERVENI~NCIA DA EMPRESA BRASILEIRA DOS TRANSPORTES URBANOS 
E DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. 

Os signa t ários , cuj as qualificaçÕes sã o indicada s sob 
seus r espectivos nomes , firmam o presente instrumento, com 
promentendo- se a observar as cl áusulas abaixo est i pul adas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado, no convênio ora adi
tado, o sub item 2. 1. 2, que passa a t er a seguinte redação : 

2. 1. 2. -Os pormenores dos investimentos estão expli~i 
tados nos Anexos, partes in tegrantes do presente Convênio~ 

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam alterados, no convênio em ques 
tão , o "Caput" e o i nciso V do subitem 2.4. 1 e o subitem 
2.4. 2, que passam a ter as segui nt es reda çÕes : 

2. 4. 1. - Os recursos previstos para execução do obj eto 
do pr esente conven1o, no tota l de Cr$ 469 , 94 milhÕes, te -
rão a seguinte dis tribuição: 

V - Os recursos alocados para o Programa de investimen 
tos em Transportes Urbanos , no tota l de Cr$ 178,17 milhÕes 
para o exercí cio de 1985 , previs t os no Anexo IX-a, provi -
rão do l'ME/AP . 

L.4 .2. - O mon tante de Cr $ 469 ,94 milhÕes, resultante 
dos valores dos projetos programados nos Anexos, expressam 
o valor gl obal do presente convênio. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica criado, na forma abaixo , o su
bitem L.5. 4, do convênio ora aditado . 

2.5. 4 . - Os recursos oriundos do excesso do P~lli/85 , pre 
visto nos Anexos IX- a e X- a, alocados neste convênio, es ~ 
tão condicionados a sua efetiva ar r ecadação. 

CLÁUSULA QUARTA : Ficam alterados , no convenw em ques
tão , os Anexos , IX e X, mudando-se a numeração para IX- a e 
X-a , bem como criado o Anexo XI, que demonstram o acrésci~ 
mo, de recursos por projetos e fontes, permanecendo inalt e 
rados os Anexos I, II , III, IV , V, VI , VII e VIII . 

CLÁUSULA QUINTA: Permanecem em vigor no que não colidi 
rem com o estab el ecido no presente instrumento, todas as 
demais cl áusulas e condições do convênio ora aditado , 

E, po r estar em de acordo e compromissados assinam e ste 
instrumento na presença das te stemunhas abaixo, que t ambém 
o assinam, em OL (duas) vias de i gua l teor e forma , para 
um só efe i to de direito . 

Bras ília , 12 de dezembro de 1985 , 

AFFONSO ALVES DE CAMARGO NETO 
Ministro de Estado dos Transpor t es 

J ORGE NOVA DA COSTA 
Governador do Ter ri tõr i o 
Federal do Amapá 

TELr!O BORBA MAGADAN 
Pres i dente da EBTU 

JOÃO MARTINS RIBEIRO 
Diretor-Geral do DNER 

LUI Z ANTÔNIO ROMAGUERA 
Diretor da EBTU 

JONAS PINHEIRO BORGES 
Pref ei t o Hunicipal de ~!a capá 

CARLOS HUMBERTO VILELA DE LIMA 
Di retor Financeiro 

TESTEMUNHAS: An t Õnio Augus to H. Rebel lo 

Flavio Rena to Jaquet Rostirola 
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ANEXO X-a 

PROGRAHA DE INVESTIMENTOS E/1 'l'RANSPORTES URBANOS 

MACAPÁ/AP 

USOS E FONTES DE RECURSOS POR PROJEXQ 

1985 Em Cr$ milhÕes 

PROGRAMA/SUBPROGRN~/PROJETO/ 
TOTAL 84 .PME/AP SUDPROJETO/INTERVENÇÃO 

04.CORREDOR HILDEHAR .MAIA 109 r 9 2 109 ,92 

01 . SUBPROGRAMA ONIBUS 109 , 92 109,92 

01. SISTENA VIÁRIO !Q~.!.~~ !Q~L~~ --------------
02.12.Av. Anhanguera 109,9:? 109,92 

99.CORREDORES DIVERSOS 68r25 68 r 25 

Ol.SUBPROGRMFI é)NIBUS 68,25 68,25 

03.SISTE.MA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE --------------------------------
PASSAGEIROS §ªL~~ §ªL~~ -----------

51 .11. Imp1antação de Abrigos 68,25 (1) 68,2 <; 

·r o T A L . 178 , 17 17 8 , 17 

(1} Sendo Cr$ 18,L5 mi l hÕes de excesso de arrecadação 
do PME/AP- 1984, alocados pela Portaria Ninis terial n9 75 
de 25 . 02. 85, e Cr$~0,00 nilhÕes de excesso de arrecadação 
do P~ffi/AP-1985 (Estimativa} . 

!\NEXO XI 

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS EM 'fRAN SPORTES URBANOS 

MACAPli./AP 

ACRESCIMO DE RECURSOS POR PROJETO E FON'rE 

ORGÃO 
EXECUTOR 

P!-1/HACAP.~ 

PN/MACAP;; 

1985 f:m Cr$ milhÕes 

PROGRAMA/SUDPROGRAMA/PROJETO/ CXX'NtiJio EB1U 

SUBPROJE'fO/IN'rERVENÇÃO NÇ> o211e4 1<;> . 84 . Pl-1E/AP 
T .A. - 1\NEXO X 

99 . CORREDO RES DIVERSOS - + 68,25 

01. SUBPROGRN1A ON IB US - + 68 ,25 

03 . ~~~~~~~-~~-~~~~~~º~~~-~º~~!~Q_Q~ 
PASSAGEIROS - + §.!!L~~ -----------

51 . 11 . Imp1antação de Abrigos - + 68,25(1) 

T O T A L . - + 68 , 25 

(1} Sendo Cr$ 18,25 mi l hÕes de excesso de arrecadação 
do PME/ AP - 1984, a l ocados pe l a Por taria Hinis terial n<.> 7 5 
de 25 .02 . 85 , e Cr$ 50,00 llilhÕes de excesso de arrecadação 
do PHE/AP - 1935 (estimativa) . 

ANEXO IX- a 

PROGRAHA DE INVESTIME NTOS Et1 TRJ>l~SPOR'rES URBANOS 

MACAP!i/ AP 

FONTES DE RECURSOS 

VALOR 
CORRIGIDO 

68 , 25 

68,25 

§ª!.~~ 

68 , 25 

68,25 

1985 Em Cr$ Jni1hÕes 

F o N T E VALOR PERCENTUAL ( %) 
- · 

I - TERRITÚRIO 178 r17 100,00 

84. 

TOTAL 

PME/AP (1) 178 , 17 

. . . . 178,17 

- -( 1) Sendo Cr$ 18,L5 milhoes de excesso de arrecadaçao 
do P~lli/AP- 1 984, alocados pel a Portaria Ninisteria l n<.> ~5 
de 25 .0L. 85 , e Cr$ 50 ,00 mil hÕes de excesso de arrecadaçao 
do PME/AP- 1985 (estimativa). 

100,00 

100 , 00 
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