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HlNISTf:RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0365 de 28 de fevereiro de 1986 . 

O Governador do Território Federa l do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , i tQm li, 
do Decreto-lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28840 .000203/86- SEEC, 

RESOLVE : 

Conceder a AGUINALDO PEREIRA DA SILVA , ocupante do car
go de Agente Administrativo, Código SA- 70 1, classe "Espe -
cial ", referência ~1-32, (Cadastro n9 01763), do Qua:iro Per 
manente do Governo deste Território, lotado na Secret ariã 
de Educação e Cultura-SEEC, seis (06) meses de licença es
pecial , contados no período de 03 de março a 03 de setem
bro de 1986, nos termos do ar tigo 11 6, da Lei n9 1. 711, de 
28 de outubro de 1952 , regulamentado pelo Decreto n9 38.204, 
de 03 de novembro de 1955, em virtude do referido servidor 
haver completado o segundo decênio de efetivo exercício , 
compreendido no período de 31 de junho de 1972 a 30 de ju
lho de 1982. 

Nacapã- Ap, em 28 de fevereiro de 1986 , 989 da Repúbli
ca e 439 da Criação do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

MINISTf:RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0366 de 28 de fevereiro de 1986 . 

O Governador do Terri tório Federal do Amapá, usando das 
atribuições que l he são conferidas pe lo artigo 18, item II , 
do Decreto- l ei n9 411, de 08 de janeiro de 1969etendo em 
vista o que consta do Proces so n9 28840 .000060/86- SEEC, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os art i gos 101 , 

Dr. 
Auditor do Governo do Território 
JOSf: VER1SSIMO TAVARES 

::;ecretário de Educação e Curtura 
Prof. JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Secretá~io de Agricultura 
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Secr etário de Segurança PÚblica 
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 

Secre tário de Saúde 
ANTONIO CARNEI RO JUNIOR 

item UI e 165 , iL"m XX , da Constituicão Federal do Brasil, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional n9 18, de 
30/06/8 1, a OD1LIA DE SOUZA MARTINS , matrículan92.079.852, 
no cargo de Professor do Ensino de 19 e 29 graus, Código 
H-601, classe "C", referência 3, do Quadro de l''essoal Per
manente do Governo deste Territóri o, devendo perceber pro
ventos correspondentes da cla~se '~", referência 3, de con 
formidade com o artigo 184, item I, da citada Lei n9 1.i11Y 
52, em face do que d{spõe a Lei n9 6. 70 1, de 24 de outubro 
de 1979, observado o § 29 do artigo 102, da Constituição F~ 
deral. 

Hacapá-Ap, em 28 de fevereiro de 1986, 989 da Repúbli
ca e 439 da Criação do Território Federal do Amapá . 

J ORGE NQVA DA COSTA 
Governador Interino 

MINISTf:RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0367 de' 28 de fevereiro de 1986 . 

O Governador do Territóri o Federal do Amapá, .osando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item li , 
do Decreto-lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28800.000281/86- SOSP , 

RESOLVE: 

Col ocar à disposição da Companhia de Eletricidade do 
Amapá-CEA, até ulterior deliberação, o servidor RAINUNDONO 
N~TO DE~TRIO GAIA, ocupante do emprego de Engenheiro, có= 
d1go LT-NS-5 11 , classe "C", referência NS- 25, da Tabela Per 
manente do Governo deste Território, l otado na Secretari; 
de Obras e Serviços Públ i cos-SOSP , sem prejuízo dos seus 
vencimentos e demais vantagens do r eferido emprego. 

Nacapá- Ap, em 28 de fevereiro de 1986, 989 da Repúbli 
ca e 439 da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0380 de 04 de março de 1986 . 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item li, 
do Decreto-lei n9· 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista os termos do Ofício n9 0882/86-GAB/SEEC , 

RESOLVE : 

Designar MARIA \tADALENA DE MOURA MENDONÇA, Professora 
de Ensino de 19 e 29 Graus, lotada na Secretaria de Eduaca 
ção e Cultura, para exercer, em substituição, o cargo de 
Secretário de Educação e Cultura do Governo deste Territó
rio, durante o impedimento do respectivo Titular , no perí~ 
do de 06 a 13 de março do corrente ano. 

Macapá- Ap , em 0_4 de março de 1986, 989 da República e 
439 da Criação do Território Federal do Amapá. 

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 
Governador Substituto 

MINISTeRIO DO INTERIOR 

Te rritório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0381 de OS de março de 1986. 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, item II, 
d6 Decreto- l ei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista os t ermos do Ofíci o número 0178/86- SEPLAN, 

RESOLVE: 

Autorizar ANTONIO HENDES FERREIRA , ocupante do emprego 
de Esta tístico, Código LT-NS- S16, classe "A", referência 
NS- S, da Tabela Especial de Empregos do governo deste Ter
ritório, lotado na Secretaria de Planejamento e Coordena -
ção, para frequentar o Curso de Métodos Quant i tativos em 
Planej amento que será realizado no Cen tro de Treinamento em 
Desenvolvimento Econômi co Regional- CETREDE-, na cidade de 
Forta l eza, Estado do Ceará , durante o período de 06 de mar 
ço a 26 de abr i l do corrente ano, sem direito à percepção 
de diárias e ajuda de custo. 

Macapá-Ap, em OS de março de 1986, 989 da RepÚblica e 
439 da Criação do Território Federal do Amapá . 

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 
Governador Substituto 

ASSOCIAÇÃO DE SECRETÁRIOS DO TER . FED. DO Ar~PÁ 

C. G.C . (M.F.) 04 . 661. 328/0001 - 00 

C O N V O C A Ç Ã O 

A Presidente da Associaçãy de Secretários do Territó -

rio Federa l do Amapá - ASAP, na forma do que dispÕe o arti 
go 16 do Estatuto Social da Entidade, convoca todos os 
seus associados, em pleno gozo de seus direitos, para uma 
reunião de Assembléia Geral Extraordinária, a se realizar 
no dia 1l de março de 1986, no Auditório da ·companhia de 
Eletricidade do Amapá - CEA, a AV. Padre Júlio Maria Lomb~ 
erd, n9 1.900, nesta Capital, e, não havendo núm~ro legal 
de sócios a Assembléia se reunirá com qua~quer numero con
forme art . 18 do Estatuto, iniciando às 18 :00 horas em pri 
meira Convocação; às 19:00 horas em segunda Convocação . -

A ORDEM DO DIA SERÁ A SEGUI~TE: 

a) Detalhar sobre a formação de chapas para eleição da 
Diretoria Executiva, para o prÓKimo mandato ; 

b) Tratar de assunto do interesse da classe; e 

c) O que ocorrer . 

Hacapá(AP) , 03 de março de 1986 

~~RIDALVA RODRIGUES DOS SANTOS 
Presidente da ASAP 

PROCURADORIA GERAL 

CONVÊNIO N9 020/86-PROG 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAH O GOVERNO DO TERRITÚRIO 
FEDERAL DO A~~PÁ E A PREFEITURA ~illNICIPAL DE CALÇOENE,PARA 
OS FINS NELE DECLARADOS . 

O Governo do Terntorio Feder al do Amapá, neste ato re 
presentado por seu Governador, Senhor JORGE NOVA DA COSTA, 
doravante denominado simpl esmente GOVERNO e a Prefeitura 
Municipal de Calçoene, representada por seu Prefeito Muni
ci pal, Senhor JOSÉ VAURO CAVALCANTE, doravante denominada 
simp lesmente PREFEITURA, resolvem de comum acordo celebra r 
o presente Convênio, med i ante as cláusul as e condições se
guintes: 

CLÁUSULA PRIHEI RA - DO FUNDAHENTO LEGAL: O presente Con 
vênia fo'i elaborado com respaldo no item XVII, do art. 18-;
do Decreto- Lei 'n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969, combinado 
com a alínea "f" ', do § 29 do art . 126 do Decreto-Lei n9 200 
de 2S de f evereiro de 1967 . 

CL~USULA SEGUNDA - DO OBJET: VO: Os objetivos do presen 
t e Convênio são a aquis i ção de materia l de consumo , aquisi 
ção de material permanente, re fo rma de un idades escolares , 
treinamento e atualização de professores e pessoal t ~cni -
co-administ r a tivo, visando a melhoria do rendimento das s~ 
ries iniciais do 19 grau no muni cípio de Calçoene, confor
me Plano de Aplicação que passa a ser parte integran t e des 
t e Instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS 013RIGAÇOOS : 

I - DO GOVERNO : 

a) Destinar recu r sos para a tender a execuçao do presen 
te Convênio no valor de Cr$-1 43 .22S . OOO (Cento e Quarenta 
e Três MilhÕes, Duzentos e Vinte e Cinco Mil Cruzeiros); 
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b) Fiscalizar e acompanhar, através da Secretaria de 
Educação e Cul tura, a execução dos objetivos deste Convê -
nio . 

li - DA PREFEITURA: 

a) Realizar as atividades previstas neste Convênio , em 
pregando os recursos r eceb idos do GOVERNO, de acordo com a 
Cláusula Segunda deste Instrumento, e com o Plano de Apli
c~ção que fica f azendo parte integrante deste Convênio ; 

b) Fornecer e facilitar os elementos necessários para 
que· o GOVERNO possa através da Secre taria de Educação e Cul 
tura , fiscalizar a execução deste Convênio. -

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: As despesas decorrentes 
da assinatura deste Convênio no valor de Cr$ - 143 . 225 .000 
(CENTO E QUARENTA E T~S MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E CINCO 
MIL CRUZEIROS) , correrão : 

- Cr$-71 . 225 . 000 (SETENTA E Hill1 MILHÕES, DUZENTOS E 
VINTE CINCO MIL CRUZEIROS) à conta ' do Convênio n9 03/85 
MEC , Programa 08420 316385 .053 Categoria Econômica 3.1 . 2. 
0 .00 , conforme Nota de Empenho n9 19. 5, emitida em 29.11 . 
85, para aquisição de w~teria l de consumo : 

- Cr $ - 8.000.000 (OITO MILHÕES DE CRUZEIROS) à conta do 
Convêni o n9 03/85- MEC; Programa 084203 16385 .053, Categoria 
Econômica 4 . 1.2.0.00, conforme Nota de Empenho n9 19.~ emi 
tida~~ 29 .11.85 , . para aquisição de mater ial permanente:-

- Cr$-62 .000.000 (SESSENTA E DOIS MILHÕES DE CRUZEI 
ROS) à conta do Convênio n9 03/85-HEC, Programa 0842031638.5.' 
053, Categoria Econômica 4. 1.1.0 .00, conforme Nota de Empe 
nho n9 19.3, emit ida em 29 . 11 .85, para reforma de unidades 
esco lares; 

- Cr$ - 2 .000 . 000 (DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS) à conta do 
Convêni o n9 03/85-MEC , Programa 08420316385.053, Categoria 
Econômica 3 .1.3. 2.00 , conforme Nota de Empenho n9 19 .~ emi 
tida em 29. 11.85 , para atua l ização e treinamento de profes 
sores e pessoal t écnico-administrativo. -

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS : A libera 
çao dos recursos dest inados a execução deste Convênio , se= 
rão l iberados de uma só vez , após a assinatura deste ins
trumento. 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS : Os recursos 
que por força deste Instrumento a PREFEITUR4- receber, enquant o 
não forem aplicados aos fins a que se destLnam, serão depo 
sitados em conta bancária especial , a ser movimentada pela 
PREFEITURA, obrigando-se esta a enviar ao GOVERNO extrato 
de contas .e fazer constar nos diversos documentvs de suas 
prestaçÕes de contas, o nome do sacado, os números, os va
lores e as datas das emissões dos cheques e a quem foram p~ 
gas as i mportâncias. 

CLÁUSULA seTIHA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : A PREFEITU
RA prestará contas dos r ecursos recebi dos do GOVERNO a tra
ves da Secretaria de Finanças-SEFIN, no maxLno 30 (tr i nta ) 
dia após o t érmino da vigência deste Convênio. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL : Será di r e 
tamente vinculado e subordinaao a PREFEITURA o pessoal que 
a qua lquer título for uti lizado na execução dos oqjetivos 
deste Convênio , não tendo com o GOVERNO r elação jurídi ca de 
qualquer natureza. 

CLÁUSULA NONA - DA PRORROGAÇÃO, MODIFICAÇÃO E RESCISÃO: 
Mediante assentimento das partes convenentes, este Convênio 
poderá ser modificado ou prorrogado através de Termo Adit i 
vo, desde que não contrarie o disposto no item 13 da ·· ins= 
trução Normativa SECIN/SEPLAN/PR n9 002, de 02 de feverei
ro de 1984 , ou rescindido de pleno direito , por inadimple
mento de quai'squer de suas cl áusulas e condições, indepen
dente de ação , notif i cação ou interpelação judicial. 

CLÁUSULA DeCI~~ - DA VIGENCIA : O presente Convênio te 
r a sua vigência a part ir da data de sua assinatura até 30~ 
06.86 . 

CLÁUSULA Df:CH~ PRHIEIRA - DA PUBLICAÇÃO : A publica -
ção deste Convênio no Diár io Of icial deste Território , de
verá ser feita no prazo de 10 (dez) dias a contar da data 
de sua assinatura. 

CLÁUSULA ueCIHA PRIMEIRA - DO FORO : F.íca eleito o Fo
ro da Cir cunscrição Judiciária de Macapá , Território Fede
ral do Amapá, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da 

execução deste Convênio, com exclusão de qualquer outro por 
mais privi l egiado que seja . 

E, por estarem de acordo e, para validade do que ficou 
estabelecido pelas partes, lavrou-se este Ins trumento em 
08 (oito) vias de igual t eor e forma , para o mesmo fim de 
direito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nomea 
das. 

~capá (AP) , 21 de fevereiro de 1986 . 

TESTEMUNHAS 

JORGE NOVA DA COSTA 
GOVERNO 

JOSe VAURO CAVALCANTE 
PREFEITURA 

Ilegíveis 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Plano de Apl i cação 

AP R OVO 

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 
Governagor Substituto 

Pl ano de Apl icação para libecação de r ecursos finance i 
ros visando a melhor ia do r endimento -da senes iniciais 
do 19 Grau, no Município de Calçoene , à conta de dotaçÕes 
oriundas do Convênio 03/85-MEC/SEPS, Projeto 1.2 . "Mel ho 
ria do Rendimento das Séries Iniciais do 19 Grau, Progra~ 
08 . 42 . 03 1. 6385 .053 ~ com inte rveniênc i a da Secreta da de Edu 
cação e Cultur a , com supor t e no processo n9 28840 .002274 7 
85- SEEC, respaldada na seguinte classificação orçamentári~ 
r eferente aos empenhos n9s 193 , 194 , 195 e 196/85. 

ELEMENTO 
DE DESPESA 

3.1.2.0.00 

3. 1.3.2.00 

4 .1 .1. 0 .00 

4.1. 2 .0 .00 

DISCRIMINAÇÃO 

- Material de Consumo . .... ..••.•• 

TOTAL em 
Cr$ 

71. 225 .000 

- Outr os Serviços e Encargos .• • . . . 2. 000.000 

Ob ras e InstalaçÕes. ..... .. . . .. 62. 000 . 000 

- Equipamento e Material Permane~ 
te . .... . . . . , .. . . . . . .. , .•... , , .. 8.000 . 000 

TOTAL .......... 143 . 225 .000 

Importa o presente Plano de Aplicação no valor de Cr$ 
143.225.000 (cento e quarenta e três milhÕes , duzentos e 
vinte e cinco mil cr uze iros) . 

Macapá-Ap; 17 de dezembro de 1985. 

JOS~ FIGUEIREDO DE SOUZA 
Dir etor do DEN 

MARIA GRACIETE SILVA DA MOTA 
Chefe da DEPRI 

PROCURADORIA GERAL 

CONVENIO N9 022/86- PROG 

CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO ~E~TóRIO 
FEDERAL· DO ANAPÁ E A PREFEITURA MUNIC IPAL DE AHAPÁ, PARA OS 
FINS NELE DECLARADOS . 

O Governo do Territór io Federal do Amapá , nes te ato re 
presentado por seu Gover nador , Senhor JORGE NOVA DA CÓSTA~ 
daqui em diante denominado simplesmente GOVERNO e a Prefei 
tura Municipal de Amapá , representada por seu Prefeito Mu: 
nicipal , Senhor Jose JOCELIN GUIMARÃES COLARES, doravante 
denominado PREFEITURA , resolvem de comum acordo celebrar o 
presente Convênio , mediante as cláusulas e condições se
guintes: 

CLÁUSULA PRUIEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL : O presente Con 
vênio fo i e laborado com respa l do no item XVII , do ar t ; 1 8~ 
do Decreto- Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969, combinado 
com a alínea "f" , do § 29 do art. 126 do Decreto-Lei nQ 200 
de 25 de fevereiro de 1967 . 

CLÁUSULA SEGUNDA .- DO OBJ ETIVO: O obj etivo do presente 
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Convênio é o treinamento e atualização de professor~s, téc 
nico-administrativo, vi sando a melhora do rendimento das 
séries iniciais do 19 Grau; aqui~ição de material de consu 
mo; reforma de unidades escolares ; aquisição de material 
permanente, no munic í pio de Amapá, conforme Plano de Apli
cação em anexo, que passa a ser parte integrante deste Ins 
trumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES: 

I - DO GOVERNO : 

a) Des tinar recursos para atender a execução do presen 
te Convênio no valor global de Cr$-329.980.000 (trezentos e 
vinte e nove milhÕes, novecentos e oi tenta mil cruzeiros); 

b) Fiscalizar e acompanhaT, através da Secretaria de 
Educação e Cultura , a execução dos objetivos deste Convê -
nio. 

II - DA PREFEITURA: 

a) Realizar a s atividades previstas nes te Convênio , e~ 
pregando os recursos receb i dos do GOVERNO, de acordo com a 
Cláusula Segunda des t e Instrumento; e com o Plano de Apli
cação que fica fazendo parte integrante deste Convênio; 

b) Fornecer e facilitar os elementos necessários para 
que o GOVERNO possa através da Secretaria de Educação e Cu! 
tura, fiscalizar a execução deste Convênio. 

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: As despesas decorrentes 
da assinatura do .presente Convênio no valor de Cr$- 329.980.000 
(trezentos e vinte e nove milhÕes, novecentos e oitentamil 
cruzeiros) , correrão : 

- Cr$-8 . 400.000 (OITO MILHÕES E QUATROCENTOS HIL CRUZEI 
ROS) à conta do Convênio n9 03/85-MEC, Programa 08420316385. 
053 , Categoria Econômica 3. 1.3.2.00, conforme Nota de Empe 
nho n9 19.1 , emitida em 29. 11.85, para treinamento e atua= 
lização de professores e pessoal técnico- administrativo ; 

- Cr$- 184 .580 .000 (CENTO E OITENTA E QUATRO MILHÕES 
QUINHENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS) à conta do Convênio n9_ 
03/85-~lliC, 08420316385 . 053, Categoria Econômica 3. 1.2 . 0 .00, 
conforme Nota de Empenio n9 19.2, emi tida em 29711. 85 , pa
ra aqui sição de material de consumo; 

- Cr$-120. 000 . 000 (CENTO E VINTE HILHÕES DE CRUZEIROS) 
à conta do Convênio n9 03/85-~lliC , Programa 08420316385.053, 
Categoria Econômica 4 . 1,1 .0.00, conforme Nota de Empenho n9 
19.0 , emitida em 29 .' J.85, para reforma de unidades escola 
res ; 

- Cr$-17 . 000.000 (DEZESSETE HILHÕES DE CRUZEIROS) à co_:: 
ta do Convênio n9 03/85- MEC , Programa 08420316385.053 , Ca
tegoria Econômica 4 . 1.2.0.00, conforme Nota de Empenho n9 
18 .9, emitida em 29. 11.85, para aquisição de material per
manente. 

CLÁUSULA QUINTA - DA I:IBERAÇÃO DOS RECURSOS : A liber!!_ 
çao dos r ecursos des tinados a execução deste Convênio, se
rao l iberados de uma só vez, após a assinatur a deste Ins
trumento. 

CLÁUSULA SEXTA - 1:0 DEPÓSITO DOS RECURSOS : Os recursos 
que por força deste Instrumento a PREFEITURA receber, en
quanto não forem aplicados aos fins a que se destinam, se
rão depositados em cont a bancária especial, a ser movimen
tada pela PREFEITURA, obrigando-se esta a enviar a0 GOVER
NO 'extrato ~e contas e fazer constar nos diversos documen -
tos de suas pres tações de contas, o nome do sacado , os nú
meros, os valores e as datas das emissões dos cheques e a 
quem foram pagas as i mpor tânci as . 

CLÁUSULA S~TIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : A PREFEITU
RA prestará contas dos recursoso- recebidos do GOVERNO atra -
vés da Secretaria de Finanças-SEFIN, no máximo 30 (trinta) 
dias após o término da vigênc ia deste Convênio . 

CLÁUSULA OITAVA ·- DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL : Será dire 
tamente vinculado e subordinado à PREFEITURA o pessoal que 
a qualquer título for utilizado na execução dos objetivos 

·deste Convênio , não tendo com o GOVERNO relação ju rídica 
de qualquer naturezi. 

CLÁUSULA NONA - DA PRORROGAÇÃO, MODIFICAÇÃO E RESCI
SÃO : Mediante assentimento das partes convenentes , este 
Convênio poderá ser modificado ou prorrogado através de Ter-

mo Aditivo, desde que não contrarie o disposto no item 13 
da Instrução Normativa SECIN/SEPLAN/PR ·n9 002, de 02 de fe 
vereiro de 1984, ou rescindido de pleno direito, por ina
dimplemento de quaisquer de suas cláusulas e condições, in 
dependente de ação, notificação ou interpelação judicial .-

CLÁUSULA DgCIMA - DA VIG~NCIA : O presente Convênio te 
ra sua vigência a partir da data de sua assina tura até 30~ 
06.86. 

CLÁUSULA DgCIMÀ PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO : A publica -
cão deste Convênio no Diário Oficial 3esde Território, de
verá ser feita no prazo de 10 (dez) dias a contar da data 
de sua assinatura. 

CLÁUSULA DgCIMA SEGUNDA - DO FORO : Fica eleito o Foro 
da Circunscrição Judiciária de ~~capá , Territór io Federal 
do Amapá , para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execu 
ção deste Convênio, com exclusão de qualquer outro por mais 

·privilegiado que seja. 

E, por estarem~ acordo e, para validade do que fi cou 
estabel ecido pel as partes , lavrou-se este Instrumento em 08 
(oito) vias de igual teor e forma, para o mesmo fim de di 
reito, na pres ença de 02 (duas) testemunhas abaixo nomea
das. 

Macapá (AP), 20 de fevereiro de 1986. 

JORGE NOVA DA COSTA 
GOVERNO 

JOSg JOCEL·IN GUIMARÃES COLARES 
PREFEITURA 

TESTEMUNHAS Ilegívei s 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Plano de Aplicação 
A P R O V O : 

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 
Governador Substitut o 

Plano de Apl i cação para li3eracão de Tecursos financei 
ros visando a melhoria do rendimento das séries 1n1 c1a1s 
do 19 grau , mo Município de Amapá, à conta de dotações ori 
undas do Convênio 03/85-MEC/SEPS , Projeto: 1 . 2 . Melhoriã 
do Rendimento das Séries Iniciais do 19 Gr au, Programa 
08 . 42 . 031 .6385-053, com interveniência da Secretaria de 
Educação e Cultura , com suporte no processo n9 28840 . 
002274 /85- SEEC, respaldado na seguinte classi ficação orça
mentária, referente aos empenhos n9s 189 , 190, 191 e 192/ 
85 . 

ELEMENTO 
DE DESPESA DISCRI~!INAÇÃO VALOR em Cr $ 

3.1. 2.0.00 -Ma terial de Consumo ...... . ...... 184.580 .000 

3. 1 .3. 2 .00 -Outros Serviços e Encargos...... 8.400.000 

4 . 1. 1. 0. 00 - Obras e Instalações ... .... ...... 120 .000 . 000 

4. 1.2.0.00 -Equipamento e Materia l Permanente 17 .000 . 000 

TOTAL .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 329.980 . 000 

Importa o presente Plano de aplicação no valor de Cr$ 
329.980.000 (trezentos e vinte e nove milhÕes novecentos e 
oitenta mil cruzeiros). 

Macapá-Ap., 17 de dezembro de 1.985 

JOSÉ FIGUEIREDO DE SOUZA 
Diretor do DEN 

MARIA GRACIETE SILVA DA MOTA 
Chefe da DEPRI 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

Território Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de ~~capá 

EDITAL DE CITAÇÃO, COH O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORHA 
ABAIXO: 

O DOUTOR D0GLAS EVANGELISTA RAMOS, Mio!. JUIZ DE DIREITO 
DA VARA CRIMINAL DE ~~CAPÁ . 
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Faz saber a todos os que o presente Ed ital com prazo de 
15 dias virem, ou dele tive rem conheçimento , que neste Juízo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado : JOSe 
EDILSON DE ASSIS ou VICENTE MORAI S LIMA, brasil eiro, sol -
t e iro , (amigado), residente no Hotel São Luiz, sem profis 
são defin1da, como incur so no art9 284, c/c 285 e 258, 29 
parte do CPB . 

E, como tenha o Oficial de Just i ça deste Juízo certifi 
cado não o haver encont rado nesta Comarca, não sendo possi 
vel citá- l o pessoalmente , ci ta- o pelo presente a compare= 
cer neste Ju í zo , no edi.fício do f o rum desta Comar ca, sito 
à Avenida Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua Cel . Coriola
no J ucá, nesta cidade, no dia 17.04.86, às 14:00 horas a 
fim de se r i nterrogado, promover sua defesa e ser notif ica 
do dos ulteriores termos do processo, a que deverá compare 
cer , sob pena de r evel ia . Pa ra conhecimento de todos é pas 
sado o presente Edi tal , cuja L? via ficará afixada no lu= 
gar de costume . Dado e passado ne sta cidade, aos vinte e 
cinco dia s do mês de feve·reiro do ano de hum mil novecen -
t os e oitenta e se~s (1986) . Eu , Manoe l Januário da Sil va , 
Di retor de Secr etaria da Vara Criminal, subscrevo , 

DôGLAS EVANGELI STA RAMOS 
Juiz de Dire ito 

EDITAL DE CITAÇÃO, CON O PRAZO DE 15 DIAS NA 
ABAIXO: 

FORMA 

O DOUTOR DÕGLAS EVAJ~GELISTA IW!OS , HN. JUIZ DE DIREITO 
DA COMARCA DE r~CAPÁ, CAPITAL DO TERRITÓRI O FEDERAL DO A'~ 
PÁ, NA FO~~ DA LEI , ETC .. . 

Faz saber a todos os que o presente Edital com pra zo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que nes t e Juizo 
c-orre seus trânsmites um processo em que é acusado: ANDRE 
SAP~!ENTO DE SOUZA DOS PASSOS ou ANDRe AVELINO SAR.''ENTO ,vul 
go "JACARÉ" filho de Ra imundo Sarmento Pantoja c Haria Re= 
gi na dos Passos , como incurso no art9 155 Caput do CPB . 

E, como t enha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi 
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possi 
vel citá-lo pessoalmente, cita- o pelo presente a compare = 
cer neste Juízo, no edifício do forum des t a Comarca, sito 
à Avenida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel . Coriola
no Jucá , nesta cidade, no dia 10 .04 .86, às 13:00 horas, a 
fim de ser interrogado, promover sua defesa e ser not i fica 
do dos ulteriores t ermos do processo, a que deverá compare 
cer, sob pena de r evelia . Para conhecimento de todos é pas 
sado o presente Edital , cuja a 2~ via f i cará afixada no lu 
gar de costume . Dado e passado ne sta cidade de ~~capá , aos 
vinte e se i s dias do mês de fevere i ro do ano de mil nove -
centos e oitenta e seis. Eu , Manoe l Január i o da Silva , Di
retor de Secretaria da Vara Cr iminal o subscreví . 

D0GLAS EVANGELISTA RANOS 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO , COH O PRAZO DE 15 DIAS , NA FOR.'~ ABAIXO: 

O DOUTOR DÕGLAS EVANGELISTA ~!OS , ~!:>! . JUIZ DE DIREITO 
DA 1\1 CIRCUNSCRIÇÃO J UDICIÁRIA DE ~~CAPlí. , NA !'ORNA DA LEL, 
ETC .. . 

Faz saber a todos os que o presente Ed ita l com prazo de 
15 dias virem!. ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus transmites um processo em que é acusado : JOSUC 
DA SILVA BARROZO, vulgo "BIROCA") brasileiro , solteiro, mo 
t or ista , filho de Jon Barrozo e Naria de :-lazaré da Silv-;! 
Barrozo, residência desconhecida, como incurso no art9 ! 29 
§ 19 , I do CP!l . 

E, como t enha o Oficial de Justiça deste Juízo cer tifi
cado ~ã~ o haver encontrado nesta Con~rca, não sendo possí 
vel Cita-lo pessoalmente , cita-o pelo presente a compare = 
cer neste Juízo , no edi fício do forum desta Comarca sito 
à Avenida Amazonas, n9 26 , esqui na com a Rua Cel . C~riola
no Jucá, nesta cidade , no dia 31.0 3.86, is 12 :30 horas , a 
fim de se r inte r rogado, promove r sua defesa e ser notifica 
do dos ulteriores termos do processo, a que deverá compare 
cer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos e pas 
sado o presente Edita l , cuja 2? via ficará a fixada no lu= 
gar de costume. Dado e passado nesta cidade, aos dezessete 
dias do mis de [eveiciro do ano de mil novecentos e oiten
ta e seis. Eu, "~ria Nazaré Dias Alves, Aux, Judiciária 0 
datilografei . Eu, ~!anoe l Ja nuário da Silva , o subscreví: 

DÕGLAS EVANGELISTA RANOS 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, COHOPRAZODE 15 DIAS, NA FORNA ABAIXO : 

O DOUTOR DÕGLAS EVANGEL I STA IW!OS , MM . JUIZ DE DIREITO 
DA VARA CRIHINAL, DA 1? CIRCUNSCRIÇÃO JUDI CIÁRIA DO T. F. A. 

Faz saber a t odos os que o presente Edital com prazo de 
15 dias vir em, ou de l e tiver em conhecimento , que neste Juízo 
corre seus trânsmites um pr ocesso em que é acusado : CARLOS 
ALBERTO OLIVEIRA DIAS , vulgo "L~GA" , brasileiro , sol teiro , 
Lanterneiro, em lugar i nce r to e não sabido, como incurso 
no art9 129 § II CPB c/c a lei 5 . 108/66 (CNT) e Decreto n9 
62 . 127/68 (RCNT) . 

E, como t enha o Of icial de Justiça deste Juízo certifi
cado não o haver encont r ado nesta Comarca , não sendo possí 
vel citá-lo pessoalmente , cita- o pelo presente a compare = 
cer neste Juízo, no edi f í cio do forum desta Comarca , sito 
à Avenida Amazonas , n9 L6 , esqui na com a Rua Cel . Cor i ola
no Jucá , nesta cidade, no dia 23 .04 .86 , às 14 :30 horas, a 
fim de se r interrogado , promover sua de f esa e ser notifica 
do dos ulteriores termos do processo, a que deverá comvar~ 
cer, sob pena de r evel ia . Para conhecimento de todos e pas 
sado o presente Edital , cuj a 2? via ficar á afixada no lu= 
gar de cos t ume . Dado e passado ne sta cidade , aos dezoito 
dias do mês de fevereiro do ano de hum mil , nocecentos e 
oitenta e seis . 

~~NOEL JANUÁRIO DA SILVA 
Diretor de Secret~r ia da Vara Criminal 

DÕGLAS EVANGELISTA W!OS 
Juiz de Direito 

:;:ni'I'AL DE CITAÇÃO, CO~I O PRAZO DE 15 DIAS , NA FORt~ ABAIXO: 

O DOUTOR JESUS DO NASCHIENTO; t·l:'l . J UIZ DE DIREITO DA 1? 
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ~~CAPÁ . 

Faz saber a todos os que o presente Edita l com pr azo de . 
15 dias virem , ou dele tiverem conhec i mento, que neste Juízo 
corre seúS trânsmites um processo em que é acusdo: ANTONIO 
GOMES LOBATO , brasile i ro, solteiro , residente na Água Bra~ 
ca do Piaçacá, como incurso no art9 345 , 129 c/c art. 44 , 
item II e art . 51 19 do CPB . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo cert if i 
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possi 
vel citá- lo pessoalmente, cita-o pelo presente a compare = 
cer neste Ju i zo, no edifício do f orum des tq Comarca, sito 
à Avenida Amazonas , n9 26, esquina com a Rua Cel . Coriola
no Jucá , nesta cidade, no dia 04 .04 .86 , às 12:30 horas, a 
f i m de ser interrogado, promover sua defesa e ser notifica 
do dos ulter i ores termos do processo, a que deverá comvar~ 
cer, sob pena de revelia . Para conhecimento de t odos e pas 
sado o presente Edital , cuja a 2~ via f i cará afixada no lu 
gar de costume . Dado e passado nesta c i dade, aos dezenove 
dias do mês de fevereiro de hum mi l novecentos e oitenta e 
seis ( 1986) . Eu, Nanocl Januário da Silva, Dire t or de Se -
cretaria da Va ra Criminal , subscrevo . 

JESUS DO NASCr·'fENTO 
Ju i z de Dire ito 

EDITAL DE CITAÇÃO, CO~! O PRAZO DE .15 DIAS, NA FORI'b ABAIXO : 

O DOUTOR JESUS DO NASCIHENTO ; ~!)!. JUIZ DE DIREITO DA CO 
~~RCA DE r~CAPÁ . 

Faz saber a todos os que o presente Edital com prazo de 
15 dias vi r em, ou dele t i ve rem conhecimento , que neste Ju í zo 
corre seus t rãnsmites um processo em que é acusado : ~L\RIA 
ANTONIA SOARES NUNES, brasileira , casada, professora, resi 
dente na Av . Pernambuco, 1140- Pacoval, como incurso no 
art9 171 § 29 , inciso IV do CPB . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo certifi 
cado ~ã~ o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possi 
vcl c1ta-lo ~essoalmente , cita-o pelo presente a compare= 
~er neste Jutzo , no edi f ício do forum desta Comarcar , s ito 
a Aven1da Amazonas , n9 L6, esquina com a Rua Cel. Coriola
no Jucá , nesta cidade , no dia 22 . 04 . 86 , às 12:30 horas a 
fim de ser interrogado, promover sua defesa e ser notifica 
do dos ul teriores termos do processo, .a que deverá co~par~ 
cer , sob pena de revel la . Para conhec1men to de todos e pas 
sado o presente Edital, cu j a 2? vi a ficará afixada no lugar 
de c~stume . Dado c passado nesta cidade, aos dezenove dias 
do mes de feve reiro de hum mil novecentos e oitenta e seis 
(1986). Eu, ~mnoel Januário da Silva , Diretor de Secreta
ria da Vara Criminal, subscrevo . 

JESUS DO NASCLIE,!TO 
Juiz de Dirêito 
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·EDITAL DE CITAÇÃO, COHO PRAZO DE 15 DIAS, NA FORHA ABAIXO : 

O DOUTOR JESUS DO NASCIHENTO, M}! . JUIZ DE DIREITO DA 
COHARCA DE ~lACAPÁ, CAPITAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AHAPÁ, 
NA FO~lA DA LEI, ETC ... 

Faz saber a todos os que o presente Edital com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento , que neste Juízo 
corre seus trânsmites um processo em que ê acusado: HARIA 
RAUIUNDA DA SILVA CHUCRE, brasi l eira, solteira, doméstica, 
filha de Felício da Silva Albuquerque e Haria José da Sil
va Chucre, como incurso no art9 129 (Caput) do CPB . 

E, como tenha o Oficial de·Jústiça deste Juízo certifi 
cada não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possi 
vel citá-lo pessoalmente, cita- o pelo presente a compare = 
cer neste Juízo, no edifício do forum desta Comarca, sito 
à Avenida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel . Coriola
no Jucá, nesta cidade, no dia 01 . 04.86, às 12:30 horas, a 
fim de.ser interrog~do , promover sua defesa e ser notifica 
do dos ul teriores termos do processo, a que deverá compare 
cer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é pas 
sado o presente Edital, cuja 2 ~ via f i cará afixada no lugar 
de costume . Dado e passado nesta cidade, aos vinte e cinco 
dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos e oiten
ta e seis , Eu, ~~noel Januário da Si l va, Diretor de Secre
taria da Vara Criminal o subscrevi . 

JESUS DO NASCnlENTO 
Juiz de Direi to 

EDITAL DE CITAÇÃO, COH O PR!\ZO DE 15 DIAS, NA FO~!A ABAIXO: 

O DOUTOR JESUS DO NASCHlENTO, NN. JUIZ DE DIREITO DA 19 
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE HACAPÁ . 

Faz saber a todos os que o presente Edital com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhec imento, que nest"e JuÍ zo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado: ELIAS 
DE SOUZA SILVA, vulgo "baixinho Calafate" , brasileiro, so!_ 
te iro, residente na Av. Castro Alves s/n9, como incurso no 
art9 14 7 do CPB. 

E, como tenha o Ofic i a l de Justiça deste Ju í zo cert ifi 
cada não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possi 
vel citá- lo pessoalmente , cita- o pelo presente a compare = 
cer neste Juízo , no edifício do forum desta Comarca, sito 
à Avenida Amazonas, n9 26, e squina com a Rua Cel. Coriola
no Jucá, nesta cidade , no dia 18 . 03 . 86, às 1L: 30 horas, a 
fim de ser interrogado, promover sua defesa e ser notifica 
do dos ulteriores termos do processo, a que deverá compare 
cer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos e pas 
sado o presente Edital, cuja 2~ via ficará afixada no lugar 
de costume . Dado e passado nes ta cidade, aos dezoito dias 
do mês de fevereiro do ano de hum mil novecentos e oitenta 
e se i s ( 1986) . Eu, Hanoe l Januário da Silva, Diretor de Se 
c retar ia da Vara Criminal, subscr evo por determinação do MM 
Juiz . 

~VU~OEL JANUÁRIO DA SILVA 
Dire tor de Secretaria da Vara Crimina l 

EDI TAL DE CITAÇÃO, COH O PRAZO DE 15 DIAS, NA FO~!A ABAIXO : 

O DOUTOR DÕGLAS EVANGELISTA RAHOS , HH. J UIZ DE DIREITO 
DA COHARCA DE ~!ACAPÁ, TERRITÓRIO FEDERAL DO M!APÁ, NA FOR
NA DA LEI, ETC ... 

Faz saber a todos os que o presente Edital com prazo de 
15 dias virem, ou de l e tiverem conhec imento, que nes te Ju í zo 
corre seus transmites um processo em que é acusado: CLEIDE 
HELENA DA COSTA, bras ileira, so l teira , filha de José Ade -
mir da Costa e de Rita Horae s da Cos t a , r es idente na Av . 
Diógenes Silva n9 1360 , como incurso no art9 155 § 49 c / c 
o art . 51, § 29 do CPB. 

E, como tenha o Of i c ial de J ustiça des t e Ju Ízo cer ti f i 
cada não o haver encontrado nes t a Comarca, não sendo possi 
ve l citá - l o pe ssoa lmente , cita- o pe lo presente a compa re = 
ce r neste Juízo , no edifício do forum desta Comarca, sito 
à Avenida Amazonas , n9 26 , esquina com a Rua Cel . Coriola
no Jucá, nes ta c idade , no dia 18.04.86, às 13:30 horas , a 
fim de ser interrogado, promover sua defesa e ser notifica 
do dos ul t e riore s termos do proce sso, a que deverá compare 
cer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é pas 
sado o presente Edi t al, cuja L? via ficará afixada no lugar 

de costume. Dado e passado nesta cidade, aos vinte 
dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos e 
ta e seis. Eu, ~~noel Januário da Silva, Diretor de 
taria da Vara Criminal, o subscrevi . 

DÔGLAS EVANGELISTA RAHOS 
Juiz de Direito 

ORDEH DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

SECÇÃO DO M!APÁ 

EDITAL 

e um 
oiten
Secre-

De conformidade com o disposto no art. 58 datei 4 . 215 
de 27 .04 . 1963, faço pÜblico que requereram inscrições no 
quad ro de advogados desta Secção do Amapá da Ordem dos Ad
vogados do Brasil os bachar éis em Direito : DALTON CORDEIRO 
LIHA, SUELY ~IIRANDA DE HIRANDA, ANTONIO FERNANDO DA SILVA 
E SILVA, RONALDO PINHEIRO BORGES, ANA ROSA ALBUQUERQUE DEL 
CASTILO, NILSON ALVES COSTA e ABENOR PENA M!ANAJÁS . 

Secretaria da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção do 
Amapá, em 21 de fevereiro de 1986 . 

~!ARIA ~!ADALENA GmlES PICANÇO 
Diretora de Secretaria 

cm!UNICAÇÃO 

R. P. de Lima Nery, estabelecida à Av . . Harci li o Dias , 
500 inscrita no CGC (HF) N9 04 198628/000 1 - 02 , o extravio 
de cinco (5) blocos de nota fiscal série D-1, de numeração 
000001 a 000250. 

RENILDA PAULA DE LUlA NERY 

Hacapá, 06 . 03 . 86 

CARTÚRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCL~!AS DE CASAHENTO 

O Oficial do Registro Civil desta Comarca de Hacapá-Te r. 
Fed . do Amapá , RepÜblica Federativa do Brasil, faz saber 
que pretendem se casar: JOÃO ARCANGILO DO NASCI~lENTO com 
JUÇARA OLIVEIRA ~!ACIEL. 

Ele é fi lho de Sebastião do Nascimento e de 
Campelo do Nascimento . 

Raimunda 

Ela é f i lha de Renato Dias Haciel e de Terezinha Fa
rias Oliveira . 

Quem souber de qualquer impedimento legal que os iniba 
de casar , um com o outro, acuse- os na forma da lei . 

Hacapã, 04 de março de 1986 . 

DIRCE SENA DE ALMEIDA 
Tabeliã Substituta 

CARTÚRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCL~lAS DE CAS~NTO 

O Oficial de Registro Civil de Casamento de Ferreira Go 
mes, Hunicípio e Comarca de Hacapá , Território Federal do 
Amapá , RepÜbl i ca Federativa do Brasil, faz saber que pre -
t endem se casa r RAI~illNDO GELES PIRES e J ESUINA ALBUQUERQUE 
DUARTE. 

Ele i filho de Brígida Pires . 

Ela é fi lha de Alonso Per ei ra Duarte e Haria Nair Al bu 
querq ue. 

Quem souber de qualquer impediment o que os iniba de ca 
sar um com o outro , acuse-o na forma da Lei. 

Fe rre ira Gomes , 27 de fevere i ro de 1986. 

ROSA DOS SANTOS ~!ARÉCO 
Tabeliã 


	

