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MINISTt RID. DO INTERIOR 

TerritÓr i o Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 1281 de 31 de Ou tubro de 1986 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , i tem II , 
do Decre to-lei ng 411 , de 00 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE : 

Designar BERNARDO RODRIGUES DE SOUZA , Secretário de Fi-
nanças do Gover no deste TerritÓrio , para viajar de Maca pá , 
sede suas atividades , até aos MunicÍpi os de Calç oene e Am~ 
pá, a fim de tratar de assuntos de interesse da Administr~ 
ção amapaense , durante o periodo de 31 de outubro a 01 de 
novembro do corrente ano . 

Macapá-AP , em 31 de Outubro de 1986 , 98º da RepÚblica e 
43º ela Cri ação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTtRIO DO INTERIOR 

Terri t Óri o Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 1282 de 31 de Outubro de 1986 

O Gover nador do TerritÓrio Federal do Ama pá , usando das 
a t ribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , i tem II, 
do Decreto-lei nº 411, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESuLVE: 

Designar LINDDVAL QUEIROZ ALCÂNTARA , Assessor, cÓdigo 

Dr. 
Auditor do Governo do Território 
JOSJ:: VER!SSIMO TAVARES 

Secretário de Educação e Cultura 
Prof . JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Se c retá~io de Agricultura 
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Sec retár io de Segurança PÚbl ica 
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 

Secretário de Saúde· 
ANTONIO CARNEIRO JUNIOR 

DAS-102 .1, da SEFIN , para exer cer acumulativamente, em su
bs tituição o cargo de Secret ário de Finanças do Governo 
deste TerritÓrio, durante o impedimento do respectivo tit~ 
lar , no perÍodo de 31 de outubro a ~1 de novembro do cor
rente aRo . 

Macapá- AP , em 31 de Ou tubro de 1986 , 98º da RepÚblica e 
43º da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINIST~RIO DO I NTERIOR 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P ) Nº 1283 de 31 de Outubro de 1986 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá, usando das 
atri buiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, i tem II, 
do Decreto-lei nº 411 , de 08 de j anei ro de 1969 e tendo em 
vis ta os termos do OFÍcio numero ~0419/867~AB/SOSP . 

RESOLVE : 

Designar MANOEL DEODATO QUEIROZ DO COUTO , Secretário de 
Obras e Serviços PÚbli cos do Governo deste TerritÓrio, pa~ 

ra viajar de Macapá , sede de suas atividades , até a cidade 
de Calçoene , a fim de realizar inspeção nos serviços· · 1que 
se realiza m naquele municÍpio, bem como estudar a vlabili
dade da abertura de um ramal para dc:r acesso ao gar impo ele 
Lourenço nos dias 14 e 15 de Outubro do corre'l te ano. 

' Macapá- AP, em 31 de Outubro de 1986 , 98º da RepÚblica e 
43º da Cri ação do Território Federal do Amapá . . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 
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MINISTtRIO 00 INTERI OR 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO ( P) Nº 1284 de 31 de Ou tubro de 19B5 

O Governador do TerritÓri o Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , i tem II , 
do Decreto-lei nº 411, de 08 de janeiro d~ 1969 e tendo err 
vi sta ~s t ermos do OfÍcio numero 0041~/ffi-GAB/SOSP . 

RESOLVE: 

Designar RICARDO OTERO AMOEDO SENIOR, Engenheiro, cÓdigo 
L T-NS- 511, cl asse "Especial", referência NS- 25, para exer
cer em.substituição, o cargo de Secretário de Db~as e Ser-
viços ~Úblicos do Governo deste Ter r i tÓrio , nos dias 14 
15 .10 .66 . 

Macapá- AP, em 31 de Ou tubro de l9B5 , 98º da RepÚbl ica 
432 da Criação do Ter r itÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTtRID DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 1285 de 31 de Out ubro de 1986 

e 

e 

O Governador do Terri t Ório Federal do Amapá, usando daE 
atribui çÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, itemii, 
do Decre to-lei nº 411, de 08 de jane~ro de 1969 e t endo em 
vist a o que consta do Processo n9 28800 .002349/ 86-SDSP . 

RESuLVE : 

Conceder a JOSt PEREIRA DE SOUZA, ocupante do cargo de 
Art{fir.e de C~rpintaria e Marcenaria , cÓdigo ART-1~04 , clas 
se "Especial" , re ferência NM--28 , do Quadro Permanente d~ 
Gover no deste TerritÓrio , lotado na Secre taria de Obras e 
Serviços PÚblicos-SOSP , sei s (~)'meses de Li cença Especi
al , . contados no perÍodo de 01 de novembro de 1986 a ~1 de 
maio de 1987, nos termos dos artigos 116 , da Lei 1711 , de 
28 de outubro de 1952 , regulamentado pelo Decreto nº 28 . 
204 , de 03 de novembro de 1955, em vir tude do referido ser 
vidor haver completado o 2º decênio de efetivo exercicio 1 

c~mpreendido . .no perÍodo de 29 de junho de 1971 a 03 de 
'3gosto de 1981. 

Macapá- AP, em 31 de Ou t ubro de 1986 , 98º da RepÚblica e 
439 da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTtRIO 00 INTERIOR 

TerritÓrio FederGl do Amapá 

DECRETO (P) N9 1286 de 31 de Outubro de 1986 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que l he são conferidas pelo artigo 18, i t emii , 
do Decreto-lei nº 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo nº 2873n . 0~4942/B5-SEFIN, 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
i tem II e 178 , i tem I , alÍnea "a" , da Lei nº l . 711 , de 28 
de outubro de 1952 , com a redação dada pela Lei n9 6 .481 , 
de 05 de dezembro de 1977, a MANOEL RODRIGUES DE AL8lLlUER
QUE, matri cula nº 2 . 071 .937 , no cargo de Técnico em Assun
t os Educacionais, cÓdigo NS- 529, classe "Especial", refe
r ência NS-23, do Quadro Permanente do Governo deste Terri
tório, devendo em seus proventos mensais ser incorporada a 
importância equivalente à cinco quintos (5/5) , sendo: três 
quintos (3/5) do cargo em comissão de Diretor do Oepar ta -
mente de Contabi l idade, cÓdigo DAS- 101.2 e dois qui ntos 
(2/5) do cargo em comissão de Chefe da Divisão de Contabi
lidade , cÓdigo DAS-101 .1 , na forma da alinea "b" , parágra
fo 3º do. ar tigo 2º da Lei nº 6 . 732, de 04 de dezembro de 
1979, acrescidos das vantagens financeiras previstas no p~ 
.rágrafo 2º do artigo 3º do Decreto- lei nº 1 .445, de 13 de 
fevereiro de 1979, alterada pelo Decreto- l ei nº 2 .270 , de 
13 de março de 1~85 . 

Macapá- AP , em 31 de Outubro de 1986 , 98º da RepÚblica e 
43º da Criação do T~rritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL 00 AMAPÁ 

COMISSiíO PERMANEl\I TE DE LICITAÇÃO P/COMPRAS E SERVIÇOS 

GA8I/PROG/AUDI 

A V I S O 

A Presi dente da Comissão Permanente de Licitação para 
Compras e Servi ços do GABI/PROG/AUDI , torna pÚblico aos iC 
t eressados que se acha aberta a Licitação à ni vel de Toma
da de Preços nº 005/86- CPLDS/GABI/PROG/AUOI, para a aquis~ 
ção de Gêneros Alimenticios, Frutas e Legumes . 

A Licitação será realizada as 09 :00 horas do dia 17/11 / 
86, na Sala de Licitação do Palácio do Setentrião, sito a 
Rua General Rondon, nes ta ci dade de Macapá . 

.----------oiAAIO OFICIAL ----------• 
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Território Federal do Amapá 
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DIRETOR 
Dr. UBALDO SILVA MEDEIROS 
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ATENDIMENTO 
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r O Edital completo e demais esclarecimentos poderão ser 

1

1 obtidos no 2g andar, sala da CPLOS , no endereço acima men
cionado nas horas normais de expediente . 

Macapá , 31 de Outubro de 1986 . 

Bel. /WA LUIZA MIRANDA DE MO\IT 'ALVERNE 
~Presidente da CPLOS/GABI/PRDG/AUDI~ 

MI - GOVERNO 00 TERRITÚRIO FEDERAL DO AMAPA 
SE~RE TARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA 

CONTRATO Nº 015/06 - SEEC 

C()IJTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÚRI O 
FEDERAL 00 AMAPA , ATRAvrs DA SECRETARIA DE EDUrAÇí\0 E r.UI 
TURA E A ASSOCIAÇí\o DOS PAIS E AMI GOS DOS EXCEPCIONAIS 
APAE , PARA OS FI~~ NELE DECLARADOS, 

O Governo do Terri tório Federal do Amapá, neste a to re
presentado pelo Secretário de Educação e Cultura , através 
de seu Ti tular, Senhor Porfessor JOAO BOSCO ROSA FERREIRA, 
doravante denominado s implesmente CONTRATANTE e a Associa
ção de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, inscrita no 
Cadastro Geral de Contri buintes do Ministério da Fazenda 
sob o número 05984661/0001-12, represen tada neste ato pel a 
sua Presidente, Senhorà MARIA MARTE L NOBRE, doravan te de
nominada simplesmente CONTRA TADA , resolvam de comum acordo 
f irma r o presente Contra to , medi ante as Cl áusulas e condi
ções segui ntes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - 00 FUNDAMENTO : O presente Contrato 
tem como fundamento legal o disposto no item XVII do Art. 
18 , do Decre to-lei nº 411, de 08 de janei ro de 1969, com
binado com o Art, 126, do Decreto- lei nº 200, de 25 de fe
ver ei ro de 1967 e com o Ar t . lg do Decreto Governamental do 
G. T.F.A . (N) ng 0019 , de 20 de maio de 1986 . 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO : O objetivo do presente 
Contrato é a participação das crianças excepcionais das 
Ol impÍadas a serem realizadas em outras Unidades Federadas 
co,forme o Plano de Aplicação, que passa a fazer parte in
teg ran te deste Instrumen to . 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇOES: 

I - 00 CONTRATANTE : 

a) Alocar recursos no valor global de CzS l40 . DOO,OO(Ce~ 
t o e Quaren'ta Mil Cruzados) , para atender os objetivos da 
Cláusula espeCÍ fica deste Ins trumen to ; 

b) Proceder o indispensável acompanhamento e fiscal iza -
ção da programação executada pela CONTRATADA , através da 
Di visão de Ensino Especial - DIESP/DEN/SEEC, 

II - DA CONTRATADA : 

A contratada assume o compra:nisso de proporcionar a par
ticipação das cr ianças excepcionais nas OlimpÍadas de ou
t ras Un idades da Federação, objeto deste Instrumento . 

CLAUSULA QUARTA - DA OOTAÇilo : O valor glo.bal do presente 
Contra t o importa na quantia de CzS 140.000 , 00 ( Cento e Qua
renta Mil Cruzados) alocados com recursos do Fundo de Par
ticipação dos Estados, Distrito Federal e TerritÓrio~ Pro
grama 08431895.292 , Elemento de Despesa 4.1. 3.0 .07 no va
lor aci ma mencionado, conforme No ta de Empenho de numero 
10485, emitida em 09 .10 .96 . 

CLAUSULA QUINTA - DA FORII'A DE PAGAMENTO: O Contratante 
pagará a Contratada a quantia global de Cz5- 140 .000,00 
(Cento e Quarenta Mil Cruzados), apÓs a assinatura deste 
I nstrumento. 

CLAUSULA SEXTA - DA VI~NCIA: O presente Cont rato en t ra
rá em vigor a partir da data da sua assinatura , até 31 de 
oezembro de 1986. 

CLAUSULA S~TIMA - DA PUBLICAÇAO: O presente Contrato se
rá publicado no Diário Oficial dest e Território Fedeml .;~ . 

Amapá, no prazo de 20 (vinte) dias , a contar da da c.,:, rie .:·, 

assinatura . 

CLAUSULA OITAVA - DA MOOIFICAçí\0, PRORROGAÇME RESC:.-- ·~0 : 

Por assentimento das partes contr<: tantes, o presente Con
trato poderá ser modificado ou prorrogado mediante Termo 
Aditivo, ou resci ndido de pleno direito, por i nadimplemen
to de quaisquer de suas Cláusulas e condiçÕes , por motivo 
de conveniência , ou por mlÍ.tuo acordo E'!ntre as partes Con
tratantes, indepen,~on te de ação, notificação ou interpela
ção judi cinl. 

CLAUSULA. NONA - DO F0'10 : Fica eleito pelas partes Contr5.: 
tantes o Foro da Cidade de Macapá, para dirimi r quai squer 
dÚvida~ oriundas de~te Instrumento , com exclu~o de 4U01-
quer outro_, por mais privilegiado que seja . 

E, por estar em assi m jus t os e Contratados , firmam o pré
sen te Instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma 
para o mesmo fim de direito, na presença de n? lduas) tes
temunhas a baixo assinados . 

Macapá-AP, 09 de outubro de 1985 

JOAO BOSCO ROSA FERREIRA 
CONTRATANTE 

TESTEiiiJf~HAS: IlegÍ veis 

MARIA MARTEL NOBRE 
CONTRATADA 

GOVERNO 00 TERRITÓRIO FEDERAL 00 AMAPA 
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA 

COORDENADORIA SETORIAL DE PLANEJA~'.ENTO · 
"0UIPE DE ORÇAME~TO E FINANÇAS 

" P R O V O 
JOAO BOSCO ROSA FERREIRA 

Secretário de Educação e Cul tura 

PLANO DE APLICAçí\0 

PLANO DE APLICAÇÃO para lavl'atura de um Contrato que se
rá Celebrado entre a Secretaria de Educação e Cul tura e a 
Associação de Pais e Amigos das· Excepcionais - APAE - Ma -
capá, objetivando a pa rticipação das Crianças Excepcionai s 
nas OlÍmpiadas a serem realizadas em outras Unidades Fede
radas . 

O presente PLANO DE APLICAÇAO terá respaldo na Fonte de 
recursos do Fundo de Participação dos Estados , Distr ito Fe 
deral e Terri tório . 

PRO [RAMA 
ELEMENTO DE 

DESPESA 
DISCRI MINAÇM VALOR Cz$ 

08431885 292- PP 
nº 0101/00 4 , 1. 3. 0 . 07 - Despesas Correntes 

- Despesas de Custeio 

- Outros Serviços e 
Encargos 140 .000,00 

T O TA L 140.000,00 

Importa o pre.sen te PLANO DE APLICAÇM na quan t ia de Cz:S 
140. 000 ,00 (Cento e Quarenta Mil Cruzados) . 

Macapá-AP, 08 de outubro de 1 986 

SILVIO SOBRINHO SUARES CASTILLO 
Chefe da CSP / SEEC 

FRANCISCO DAS CHAGAS FERREI RA FEIJÚ 
Coordenador da Equipe de Orçamento e Finanças 



Macapá, 05-11-á6 DIÁRIO OFICIAL Pág. 4 

MI - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

CONTRATO N2 020/86 - SEEC 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI GELE -
BRAM O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ ATRAVÉS DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, E A1 FIRMA MI RANDA CONS -
TRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

D Governo do TerritÓr io Federal do Amapá , através da 
Secretaria de Educação e cultura, neste ato representado 
pela seu Titular, Senhor Professar JOÃO BOSCO ROSA FERREI
RA , doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e a Fi r
ma MIRANDA CONSTRUÇÕES E r.OMÉRCIO LTDA, com seda na cidade 
de Macapá, ~ita à Av. FAB, nº 3.151 - Bai rro Central, ins~ 
crita ma Cadastro Geral de Contri buintes da Minist'éria da 
F~zendá, sob o n2 05.128.558/0001- ?0 , neste ata represen
tada pelo seu sÓcia- gerente Senhor JOSÉ P.OLICARPO MiRANDA, 
br asileira, casada, comerciante , residente e domiciliada 
nesta cidade , à Rua Jovino Dinaá, nº 1.203 - Bairro Cen -
tral, CIC - nº 0038426?2- 20, Cartei ra de Identidade nº 
443.?86/SEGUP-PA, daqui em diante denominado simplesmente 
CONTRATADA, resolvem de comum acordo, celebrar o presente 
Contrato , mediante as Cláusulas e çondiçÕes seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente 
Cont'rato encontra respaldo. legal no que dispÕe o item XVII 
do Art . 18 , do Decreto-Lei nº 411, de 08 de janeiro de 
1969, combinado como a Art. 126, § 2º , l etra "d", do De -
ereto- Lei nº 200 , de 25 de fevereiro de 1967, e com a ar -
tiga 12 do Decreto do Governa do TerritÓrio Federal da 
Amapá, nº (N) 019, de 20 de maio de 1986 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO: O objetiva da presen
te ·contrata é a execução dos servi ços de reforma geral na 
EPG. "JOANIRA DEL CASTILLO" . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES: 

I - DO CONTRATANTE : 

a ) Fiscalizar as serviços executadas pela CONTRATADA 
através da Secret~ria de Educação e Cultura . 

b) Pelos serviços prestadas , a CONTRATANTE pagara a 
CONTRATADA a quantia de Cz$ 189. 520 ,00 (Cento e Oitenta e 
N~ve Mil, Qu~nhentas e Vinte Cruzados). 

II - DA CONTRATADA : 

a) Executar os serviços, objeta deste instrumento. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: O valor global da pre -
sente Contrata importa na quantia de Cz$ 189.520 ,00 (Cento 
e Oitenta e Nave Mil, Quinhentas e Vinte Cruzadas), a.l aca
dos da F.P.E, Programa de Trabalho nº 0842188~ . 292 , Natu 
reza de Despesa- 4.1.1.0.00 , cansaa~te Nata de Empenha nº 
10538, emitida em 10/ 10/86, no valor acima mencionado. 

CLÁUSuLA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento 
à CoNTRATADA, será e fetuada nas condiçÕes seguintes: 12 
pagamento 3D% na da ta da ~ssinatura do present e contrato 
2º e 3º pagamento também de 30'/o cada um conforme o anda -
menta dos serviços da obra e o restante , O 4º pagamento 
de l~ na entr.ega do serviço canclu{da . 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA: O presente Contrato en
trará em vigor a pa'r ti r da data de sua assinat!-'ra até 31 
de dezembro de 1986. 

CLÁUSULA SÉTIMÂ - DA PUBLICAÇÃO: O presente Contrato 
sera publ icado no Diário Oficial deste Terri tÓrio Federal 
da Amapá , no prazo de 20 (vinte) dias , a cantar da dat a ~e 
sua a ssinatura. 

C~USULA OITAVA - MODIFICAÇÃO , PRORROGAÇÃO E RESCI -

SÃO: Mediante assentimento das partes contratantes, o pre
sente Contra to poderá ser modificada ou prorrogado median
te Termo Aditivo, ou rescindido de pleno direito, por ina
dimplemento de quaisquer de suas cláusulas e candiçÕes,por 
motivo de conveni ência ou por mútuo acorda entre as partes 
cont ratantes, independentemente de ação, notificação ou 
interpelação judi cial . 

CLÁUSULA NONA - DO FORO: Fica eleito pelas partes 
contratantes o Faro da Circunscrição judiciária de ~Aacapá , 
para dirimir quaisquer dÚvidas oriundas deste instrumento , 
com exclusão de qualquer outro , pa mais privilegiado que 
seja . 

E, par estarem a ssim justos e contratados, firmam o 
presente instrumento de contrato em cinco ( 05 ) vias de· 
i gual teor e forma , para o mesmo fim de direito , na pre -
s8nça de duas (02) testemunhas abaixa assinadas . 

Macapá, (AP) , 02 de outubro de 1985. 

JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 
Contrat ante 

JOSÉ POLICARPO MIRANDA 
Contratada 

TESTEMUNHA~ : Ileg{ve i s 

MI - GOVERNO 00 TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
COORDENADORIAL SETORIAL DE PLANEJAMENTO 

EQUIPE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 

APROVO: 
J OÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Secret ário de Educ . e Cultura 

P L A N O O E A P L I C A Ç Ã O 

PLANO DE APLICAÇÃO visando a lavratura de um Contrat o 
a ser celebrado entre a Secretaria de Educação e Cultura 
e a Firma Mi randa ConstruçÕes e Comércio LTDA ., C .G. C. 

05. 128.558/0001- ?0, objetivando a execução de .serviços de 
reforma geral na EPG Jaa nira Del Castilla, na prazo de 45 
dias . 

O pr esente PLANO DE APLICAÇÃO encontra respaldo 
segui nte classificação orçament ári a: 

na 

FONTE PROGRAMA ELEMENTO .
DE DESP. 

DISCAI . VALOR CzS 

FPE 08421885. 292 4 .1.1 ,f'). '1'J OBRAS E 
INSTALAÇÕES 

TOTAL .. ..... . . .. Cz$ 

189.520 , 00 

189. 520 , 00 

Importa o presente .P~A~O DE APLICAÇÃO no valor •de 
Cz5 189.520,00 (Cento e Oit.enta e Nove MÜ e Quinhentos e 
Vinte Cruzados). 

Macapá- kp, 15 de outubro de 1985 

FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA FEIJÓ 
Coordenador da Equipe de Orçamento e Finanças 

SÍLVIO SOBRINHO SOARES CASTILLO 
Chefe da CSP/SEEC 
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:STAIUTO DA ENTIDADE TEATRAL ESTELAR 

DA ENTIDADE E SEUS FINS : 

Art . ·19 - A Entidade Teatral Estelar , é um grupo de· tea
t ro amador sem fins lucrativos, com finalidade cultural e 
recreativa , tem duração por prazo inde terminado, com sede 
e foro nesta cidade de Macapá , fundado em 1983 (mil nove -
centos e oitenta e três) . 

Art . 2º - A Entidade mantém o numero ilimitado de sacias 
podendo receber novos elementos , desde que estes preencham 
as exigências da EN TIDADE e concordam com estes estatutos . 

Art . 3º - Os sÓcios nao respondem subsidiariamente pelas 
obrigações contraídas pela Entidade . 

DA DIRETORIA: 

Art . aº -A dire toria é constituida de : Diretor- Presiden 
te, Secretár io e Tesoureiro . 

Art . 5º - São atribuições da dire toria : 

a) Discutir e aprovar junto aos sÓcios o plano de 
da Entidade . 

açao 

b) Coordenar e supervisionar a execuçã.o das tarefas admi 
nistrativas e cul t urais da Enti dade . 

c) Administrar o patrimÔnio fi nancei ro da Entidade . 

d) ~on tratar, quando necessário , profissionais para fun
çoes especificas . 

Art . 6º - Compete ao diretor- presidente á administração 
geral da Entidade , dir~gir as peças teatrais, planejar e 
supervisionar o plano de ação da Entidade, as~inar documen 
tos e representar a Entidade legalmente . 

Art . 7º - Compete ao secretário : organizar reuniÕes , su
pervisionar propagandas, cuidar da guarda dos documentos e 
da3 correspondências da Entidade . 

Art . 8º - Cabe ao tesoureiro: Administrar finanças da En 
tidade e. assinar j unto com o di r etor presidente cheques e 
demais pagamentos feito pel a Enti dade . 

DAS ASSEMBLtiAS GERAIS : 

Art . 9º - A assembléia geral deverá reunir- se ordina ria
mente, de seis em seis meses e extraordinariamente sempre 
que se faça necessário com um acordo de pelo menos dois 
terços de sócios da Entidade . 

ArL . 1~~- A diretoria será el eiLa bienalmente , em assem
bléia geral , pela maioria dos sócios em voto secreto . 

DO PATRIM0NIO: 

Art . 11~ - A renda soci al e o patri mÔnio serao constitui
do de : 

a ) Todo material confeccionado ou adqui rido . 

iJ ) Toda e qualquer ajuda , doação, subvenção e renda re -
sul t an te de venda de ingi'essos . 

Art . lzt - Todo e qualquer bem, sera I'evertido em 
da prÓpria Entidade para sua m;nu tenção . 

favor 

Parágrafo Único A EnLidade poderá filiar- se a qualquer 
ouLra Entidade de caráter cultural , de acordo com a deci -
são de dois terços dos sÓcios . 

DAS OISPOSIÇOES GERAIS: 

Art . 13!- Conquanto não seja duração determinada, a Enti 

dade poderá ser dissolvida por deliberação de pelo menos 
dois terços de seus sÓcios, em Assembléia geral convocada 
especialmente para tal fim . 

Art . 14~- rlesolvida a dissolução, o destino do patrimô -
nio será doado para uma Entidade cul tural afim, registra
da no Conselho Nacional de Serviço Social ( C~SS ) para 
tal fim. 

Art . 15~- A reforma total ou parcial do presente estatu
to só poder á se·r efetuada com aprovação de dois terços dos 
sÓcios , convocados em assembl éia gerai , especificamente p~ 
ra tal f im . 

Art . 16'- Os casos omissos a este estatuto serao resolvi 
dos pela diretoria . 

MI ·- GOVERNO 00 TERRITÓRIO FEDERAL 00 Ak~Á 
SECRETARIA OE EDUCAÇÃO E CULTURA 

TERMO ADITIVO 

PRIWEIRD (19) TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 020 / 86 -
PROG , CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO 
AMAPÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA OE EDUCAÇÃO E CULTURA E A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE , PARA OS FINS 'NELE DECLA
RADOS . 

O Governo do TerritÓrio Federal do Amapá, a través da 
Secretaria de Educação e Cul t ura , neste ato representado 
pelo seu Titular , Senhor Professor JOÃO BOSCO ROSA FERREI
RA, daqui em diante denominado simplesmente GOVERNO e a 
Prefeitura Munici pal de Calçoene representada ·nest e ato 
.pelo seu Prefeito Municipal , Senhor JOSÉ VALRO CAVALCANTE, 
daqui em diante denominado simplesmente PREfEITURA, resol
vem de comum acordo celebrar o presente Termo Aditivo ao 
Convênio nº 020/86/PROG, mediante as cláusulas e condiçÕes 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Pel o presente Termo Aditivo, fica 
alterada a Cl áusula Décima , passando a vigorar com a se 
guinte redação : 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA : O presente Convênio te
re sua vigênci a a par t ir da data de sua assinatura até 30 

de setembro . 

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as 
cláusulas e condiçÕes do instrumento principal. 

demais 

E, por estarem de acordo , as partes assinam o presente 
Te rmo Adi tivo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma,pa
ra o mesmo fim de direito , na presença de 02 (duas) teste
munhas abaixo assinadas. 

Macapá (AP) , 22 de setembro de 1936 

JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 
Governo 

JOSt VALRO CAVALCANTE 
Pr efeitura 

TESTEMUNHAS: Ileg{veis 

SECRETARIA DE AGRICULTURA 

COORDENADORIA SETORIAL DE PLANEJAMENTO 
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 

Instrumento : Contrato nº 017/86 - SEAG 

Partes: Secretaria de Agricul tura e a Firma Construtoré 
Equatorial-Comércio e Representações Lt da . 

OIJjeto: Para execução dos serviços de reforma e amplia -
L..--· .. ---·-· ....... ---
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çãa no prédio pertencente a Secr etaria de Agricultura , si
to a Av . Cora de Carvalho , esquina com a Rua Eliezer Levi . 

. Valor: Pela execução" dos serviços o CONTRATANTE pagara a 
CONTRATADA a importância de Cz$ 389 . 450,00 (Trezentos e Oi
tenta e' Nove Mil, Quatrocentos e Ci ncoenta Cruzados) . 

Prazo : O prazQ de conclusão concedido para o total dos 
serviçbs é de 30 (trinta) dias consecutivos , contados a 
partir da ordem de serviço dada pela "CONTRATANTE . 

Dotação : As despesas decorrentes deste Con t rato, estão 
alocados ao Contrata" n2 Qll4/B6-PROG (ASTER/AP), Projeto De
senvol~imento de Ati.vidades das Agências Ag r opecuárias . 

Fundamento"'do Contrato : Este Contrato foi elaborado com 
fundamén to no Decreto (N) n2 0.19/86-GTFA, de 20 de maio de 
19B6 , relativo ao Convite nº 077/86-CL/S~AG . 

Macapá(AP), 29 de outubro de 1986. 

DAILVA MARIA COUTINHO PENAFORT 
Coordenadora do CSP / SEAG 

J USTIÇA DOS TERRITÓRIOS 
TerritÓrio Feder~l do Amapá 

1! CIRCUNSCRIÇÃO - MACAPÁ 

EDITAL, COM PRAZO DE SESSENTA (60) DIAS, PARA CITA 
ÇÃO DE NA FORMA ABAIXO: 

O DOUTOR DORIVAL BARBDZA , MM . JUIZ DE DIRElTO DA PRI
MEIRA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE MACAPÁ , CAPITAL DO TER -
RITÓRIO FEDERAL DO A~~PÁ , NA FORMA DA LEI, ETC ... 

Faz saber aos que o presente EDTTAL v i rem ou dele co
nhecimento tiverem , que por este juiza 8 Car tÓrio, sito a 
Avenida Amazonas, nº 26 , tem andamento uma ação de DIVÓR -
CID LITIGIOSO, Processo Ci vel nº ,18.657/86 , em que é (são ) 
requerente : JÚLIO DE SOUZA DUARTE e requerida ELIANA LIMA 
DE OLIVEIRA DUARTE , 8 constando dos autos que o (a)réu{ré) 
se encontra em lugar incerto e não sabido , expediu- se o 
presente EDITAL, com o prazo de sessenta (60) dias . Defe -
rida a citação por edital , pe l o despacho de 17 de outubro 
de 19B6 , fica , pelo pr esente CITADO (A) o (a) Senhor {Se -
nhora) ELIANA LIMA DE OLIVEIRA DUARTE , para que no prazo 
de quinze {15) dias, depoi s de findo o acima f ixado, apre
sentar, querendo , a contestação cabivel que tiver e acom -
panha r os demais t ermos do processo até o fi nal da execu -
ção . O presente Edital será afixado no lugar de costume e 
publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de 
Macapá , Capital do TerritÓrio Federal dp Amapá , aos vinte 
e um dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oi-
t enta e seis . Eu , Maria Zely Ferreira Gomes , auxiliar ju -
diciário, datil ografei . Eu, Diretor de Secretaria da Vara 
civel , subscrevo e assino por determinação do 
Juiz de Direito . 

Meritissima 

LUCIVALDO DOS SANTOS FERREIRA 
Diretor de Secretaria da Vara Civel 

CARTÓRIO "JUCA" 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Ofi cial do Registra Civil desta Comarca de Macap~ Ter. 
Fed , do Amapá , RepÚbl i ca Federativa do Brasil , faz saber 
que pretendem se casar: G'\flLOS DUARTE DE SOUSA com MARIP. 
PUREZA DE LIMA . 

Ele é fi l ho de Mari a Duarte de Sousa: 

Ela é Filha de Salina Pureza de Lima . 

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

Macapá , 03 de novembro de 1986 

DIRCE SENA DE ALMEIDA 
Tabel iã Substitutã 

CARTÓRIO "JUcA" 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Cartório civil desta cidade de Macapá-TFA -
RepÚblica Federativa do Brasil, raz saber que pretendem se· 
casar : RAIMUNDO MENDES HOLANDA e CLEIDE DO SOCORI10 PEREIRA 
DE SClJSA . 

Ele é Filho de Clovis Benedito Holanda e de Julia Mendes 
Holanda . 

Ela é fi l ha de Alcides Pereira de Sousa e de Ali ce 
reira de Sousa . 

Pe-

Quem souber de qualquer impedimcn to legal que os in i ba de 
casar um com o outro, acuse-os na Forma da lei . 

Ma capá, 03 de novembro de 1986 

DIRCE SENA DE AU.1EIOA 
Tabeliã Substituta 

CARTIJRIO "JUCÁ" 

PROCLAMAS DE CASAWE:NTO 

O Oficial do Registro Civil desta Comarca de Macapá-Ter . 
Fed . Amapá, RepÚblica Federativa do Brasil , faz saber que 
pre tendem se casar: PAULO ROBERTO MENEZES com i<ATIA MARIA 
DOS SANTOS SERRAO. 

El e é filho de Margar ida Menezes. 

Ela e f ilha de Pedro Gonçalves Serrão e de Terezinha dos 
Santos Serrãa. 

Quem souber de qualquer impedimento legâl que os iniba de 
casar, um com o outr o, acuse-os na forma da lei , 

Macapá , 03 de novembro de 1986 

DIRCE SENA DE ALMEIDA 
Tabel iã Substituta 

CARTffiiO "JUCÁ" 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil desta Comarca de Macapá-Ter . 
Fed . do Amapá , RepÚblica Federativa do Brasil. faz _ saber 
que pretendem se casar: CARLOS DAMASCENO com MARIA DO PER
PETUO SOCORRO MONTEIRO fERREIRA . 

Ele é filho de Maria Bf?lém Damasceno, falecida . 

El a é dilha de Augusto Marques Ferreira e de Conceição 
Monteiro Ferr eira . 

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

Macapá, 03 de novembro de 1986 

DIRCE SENA DE ALMEIDA 
Tabel iã Substituta 


	

