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TerritÓrio Federal do Amapá 

DCCRETO (P) NQ 1?07 de 31 de Outubro de 1986 

O Governador do Terri tÓrio Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que l he são conferidas pelo artigo lO, i tem II , 
do Decreto-l ei nQ 1111, de ~8 de j aneiro de 1967 e tendo em 
vis La o que consta do Processo nº ?882'1 . fJ'l237l /06-SEGUP , 

RESOLVE: 

Conceder a DEOCLECIA~O PEDRO RIBEIRO , ocupante do cargo 
de Agente de Policia , cÓdigo PC- 1105, classe "!::special" , ~ 
ferência NM-30, do Quadro Permanente do Gover.1o deste Ter
ritÓrio , lotado na Secretari a de Segurança PÚblica- SEGUP , 
seis ( 06) meses de Licença Especial contados no per:iodo de 
01 de novembro de 1986 a 01 de abril de 1987, nos termos 
dos artigos 116, da Lei 1 .711, de 28 de Cutubro de l952 , r~. 

guiamentado pel o Decreto nº 38 .2011 , de 03 de novembro de 
1955, em virtude de o referido servidor haver completado o 
2º decênio .de efetivo exerci cio, compreendido no pen':odo 
de 19 de maio de 1972 a 13 de março de l 9B3 . 

Macapá-AP , em 31 de Outubro de 1986 , 98Q da RepÚblica e 
43º da Cr iação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTtRIO DO I NTERiffi 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) NQ 1288 de 31 de outubro de 1986 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, i tem II, 

Dr . 
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JOSE VERÍSSIMO TAVARES 

Secretário de Educação e Cul tura 
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Dr. 
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Secretá r io de Saúde 
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do Decreto-lei nº 1111, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo nQ 28840 .002671/86-SEEC. 

RESOLVE : 

Conceder a MARIA DA CONCEIÇlíO MONTEIRO BOSQUES, ocupante 
do cargo de Professor de Ensin~ do 2º Grau, cÓdigo M- 601, 
c lasse "D", referência NS-1, do Quadro Permanente do Go -
ve rno deste TerritÓrio , lotada na Secretaria de Educação e 
Cultura-SEEC, seis (06) meses de Licença Especial, conta -
dos no perÍodo de 03 de novembro de 1986 a 03 de maio de 
1987 , nos temos dos artigos 116, da Lei l. 711, !!e 25 de 
outubro de 1952 , regulamentado pelo Decreto n2 38 .204, de 
03 de novembro de 1955, em virtude da referida servidora . 
haver completado o 22 decênio de efetivo exerc1c1o, cop~·e

endido no período de 02 de março de 1972 a lO de março J" 

1982 . 

Macapá-AP, em 31 de outubro de 1986, 98Q da RepÚblica e 
43Q da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTtRIO DO INTERIOR 

TerritÓr io Federa l do Amapá 

DECRETO (P) NQ 1289 de 31 de outubro de 1986 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá, usando d~s 
atr ibuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item II , 
do Decreto- lei nº 411, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE : 

Dispensar MARIA CRISTINA HOMOBONO BRITO AYR[S DA SILVA , 
da função de membro da Ccrnissão Permanente do Magistério. -
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CDPEM. 

Macapá-AP , em 31 de outubro de 1986, 98º da RepÚblica e 
432 da Cri ação do Ter!'i tório Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTrRIO DO INT~RIOR 

Terri tÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) N2 1290 de 31 de outubro de 1986 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá, • usando das 
atri-bui çÕes ~ue lhe são conferidas pelo artigo 18 , i tem II , 
do De~reto-lei n2 411, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE : 

Designar MARIA VITORIA MACHADO, ocupante do emprego de 
PsicÓlogo, cÓdigo LT~NS-524, classe "A", referência NS-6 , 
da Tabela Permanente do Governo deste TerritÓrio, lo tada na 
Secretaria de Admini stração-SEAD, para compor a Comissão 
Permanente do Magis tério-CDPEM, na condição de membro re
presentante do Departamento de Pessoal-SEAD/GTFA, em subs
tituição a MARiA CRISTINA HillAOBDNO BRITO AYRES ·DA SILVA . 

Macapá-AP, em 31 de outubro de 1986, 982 da RepÚblica e 
432 da Cri ação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA. DA COSTA 
Governador 

MINIST!ÔRIO DO INTERIOR 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 1291 de 03 de novembro de 1986 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo a rtigo 18, i t em II, 
do Decreto- l ei n2· 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista os termos do OFÍcio nº 

RESOLVE : 

Designar JO~O BOSCO ROSA FERREIRA , Secretário de Educa -
ção e Cul tura do Governo deste Territ Ório, para viajar de 
MACAPA , sede de suas atividades até a Cidade de· BRASÍLIA _ 
DF, no perÍodo de 04 a OB de novembro do corrente ano, pa
ra trat"!r de assuntos r e feren te recursos do Programa ~1o

nhagara-MEC . 

Macapá-AP . , em 03 de novembro de 1986, 9Bº da RepÚblica 
e 432 da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Gove rnador 

MINIST!ÔRIO DO INTERIOR 

Terri tÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 1292 de 03 de novembro de 1986 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá, usando das 
atribuições -que lhe são conferidas pelo ar t i go 18, i t8'll II , 
do Decreto- lei n2 411, de 08 pe janeiro de 1969 e tendo em 
vista os termos do OfÍcio n2 

RESOLVE: 

Designar MARIA MADALENA DE MOURA ~/ENOONÇA , Professora oo 
Ensino de 12 e 22 Grau~·, lotada na Secretaria de Educação 
e Cultura, . para exerc~r ern substituição , o carno de Secre
tário de Educação e Cultura do Governo desLe TerritÓrio du 
rante o impedimento do r espectivo Tilul ar, no pcrÍodo de04 
a 08 de novem bro do corren te ano . 

Macapá-AP. , em 03 de novembro de 1986, 982 da RepÚblica 
e 432 da Criação do TerritÓrio Fclderal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINIST!ÔRIO DO INTERIOR 

Terri tÓri o Federal do Amapá 

DECRETO (E) N2 016 de 17 de outubro do 1986 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pela artigo 18 , item II, 
do Decreto-lei nº 411, de 08 de janeiro de 1969 c tenDo em 
vis ta os termos do OfÍ ci o número 850/ 06 - SESA, 

- Considerando que é dever do Governo, reconhecer os bons 
serviços prestados por seus servidores ; 

- Considerando que há servi dores que, no desempenho 
suas funções demonstram e l evado espÍrito de a l t ruísmo 
r esponsabil idade na certeza do dever cumprido; 

de 
e 

- Considerando que o Or. ALBERTO DA SILVA LI~~. quando 
vivo prestou re l evantes serviços a o Governo Territaria~ no 
atendimento médico à população de nosso Terri ~Ório ; 
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- Considerando que como Médico no TerritÓrio, sempre de
sempenhou com grande dedicação e elevado espÍrito pÚbl ico , 
contribuindo para o engrandecimento do TerritÓrio Federal 
do Amapá , 

liESOLVE : 

1\rt , 12 - Denominar o Hospital Geral de Macapá, de "Or. 
I\L13ERTO DA SILVA LIMA", 

Art . 2º - Revo~am-se as disposiçÕes em contrário , 

MacupLÍ-AP , em 17 dD outubro de 1986, 98º da RepÚblica e 
43º da Criaç:ão do TerritÓri.o Federal do Amapá, 

JOI~GE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINIST~IiiO DO INTERIOR 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (E) N9 017 de 03 de novembro de 1986 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá , usando das 
atrj.buiçÕes que lhe são conferidas pelo artigó 18, item II 
e XVII , do Decreto-Lei nº 411 , de 08 de janeiro de 1969 e, 

CONSIDERANDO o disposto no Art2 52 , da Constituição Fe
deral, EC nº 16, de 27/ll/80 , arrimado no Artº 27, da Lei 
nº 6383, de 07 de dezembro de 1983, alterado pelo Decreto 
(E) n9 031 de 15 de novembro/83 e Decrecu (E) nº 024 de 
17/08/84 e, 

CONSIDERANDO que a Comissão Especial de Discriminação de 
Terras Devolutas Territoriais CE/01/CTDIFC/AP, criada atra 
vés do Decreto (r) n~ 1012 de 12/ll/84 fez baixa r o Edital 
n9 001/84/CDTDIFC/AP, de 21/ ll/84 publicada no DO T n9 4308 
de 26/ll/84, nos termos da legislação vigente e· dire trizes 
con stantes de Sistemáticas de Discriminação de Terras De
voluta s da União Federal, aplica vel , no que couber, as de
mais t erras devolutas, resguardadas as cautelas legai~ fez 
promover o descrime administrativo cabÍvel ou terra s devo
lutas na Ilha Fl uvial do Curuá, com área de 35 ,000 ha apr~ 
ximadamente, cumprindo-se todas as etapas do procedimento 
em referência , inclusive dos termos finais encerrando - se 
desta forma , o Processo n9 001/84/AP/CEAP/AP/SEAG , cujos 
autos ensejaram o presente Decreto e, 

CONSIDERANDO, que em decorrência do descrime administra
tivo referido , ali realizado, constou- se a existência de 
um ( 01) Único domÍnio t i tu lado existente , denominado "Pos
se Boa Vista de Nazaré" com 5.123 . 11826 ha., dos quais fo
ram excl uÍdos mediante anuência e acordo das partes, cerca 
de 200 ha. , em favor de Pedro Hinno Façanha (100 ha.) Pro
cesso n9 28750 .000226/84 , Oli valdo Pantoja Pereira (50ha.) 
Processo n9 28750 .000010/84, Miguel Seixas Caladrino ( 50 
ha.) Processo nº 28750.00022 5/84, restando , portanto, 29 . . 
876. 5174 ha ., inseridos no dito procedimento para que pro
duzam efei tos l egais decorrentes e, 

CONSIDERANDO finalmente, consoante provas contidas no 
bojo dos autos do Processo n9 001/ 84/CEAP/AP/SEAG , f oi bai 
xado o Termo de Encerramen to, objeto de f l s . , dando ori 
gem a proposição final remetida pe l a Pr esidencia da supra 
r eferida Comi ssão Especial DiscrminatÓria de Terras Devo -
lutas da Ilha Fluvial do Curuá , apÓs as considerações ca
bÍvei s , do Exmo . Secretário de Agricul t ura, ouvida a Pro 
curadoria Geral, a fim de que se j a dado proseguimento . 

RESOLVE: 

Ar t º l º - I NCOhPDRAR como Terra Devoluta , ao Pa t r imonio 
Fundi ário Terri toria l, _ a Gl eba Fluvial do Curuá , cujo "quan 
tum" já 5. 123 . 11826 já foram excluídos por força de Reconh; 
ci mento Oomi nia l pleno em razão de direito he reditáriq re~ 
tando , uma área apr oximadamente de 29 ,876 . 5174 ha . , com a 

mesma denominação, localizada no Apquipélago do Bailique , 
no MunicÍpio de Macapá, no T.F. do Amapá, cujos limites e 
confrontações se acham de memorial descritivo que acampa
nha o Processo Pi l oto, junto as demais peças do Processo 
nº 001/84/CEDTD/84/AP, técnica e administrativa jurisdici~ 
nada as diretrizes emanadas da Secretaria de Agricultura , 
por via ao DDR/CEAP/AP, para quaisquer medi das pertinentes 
ao procedimento de Regularização Fundiária adequada exca -
tuado o Cadastramento Terri torial Técnico Rural , a cargo 
do INCRA/AP. 

Artº 2º - DETERMINAR a Procuradoria Geral do Terr itÓrio, 
que proceda ao Registro ImobÜário e Matricula do ImÓvel 
R~ral, em apreço no Cartório do Registro de ImÓveis da Ma
capá, res~uardados as cautelas legais do remanescente dev~ 
luto vago no total de 29.876 . 5176 ha., conforme Planta e 
Memorial Descritivo que acompanha o presente Decreto, 
nome do TerritÓrio Federal do Amapá, 

em 

Artº ]Q - ES TABELECER que a Secretaria de Agricultura. 
dê provimento e continuidade as demais medidas com vistas 
a expedição dos TÍ tulos hábeis, aos atuais ocupantes a de
tentores de áreas de terras devolutas, cuja·posse , uso po
tencial e ocupação preencham os requisitos exigidos na l ei 
Federal nº 6383/76, em combinação à Legislação territorial 
pertinente· e vi gente. 

Art2 49 - FAZER PRORROGAR os afeitos do Decreto (P) nq 
1012/84 extendendo os nossos trabalhos as Ilhas Fluviais do 
Brigue, Faustino e Marinheiro no Arquipélago do Bailique 
até ulterior deliberação . 

Artº 5º - Revogam- se as disposiçÕes em contrário . 

Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se. 

Palácio do Setentrião, em MacapÓ- AP , 05 de novembro de 
1.986, 98º da RepÚblica e 43º da·criação do TerritÓrio Fe
deral do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MI - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE L
1

ICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

EDILTAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 42/86- CPLOS 

E D I T A L 

A V I S O 

A Secre tar ia de Obras e Serviços PÚblicos do Governo 
do Terri t Ório Federal do Amapá, através .da Comissão Per -
manente de Lici tação de Obras e Serviços , designado pelo 
Decreto (P) 0605 de 18 .04 .86 , torna pÚblico para conheci -
mento de quantos possam se i nteressar que fará realizar 
Tomada de Preços para execução dos serviços de Construção 
e Reparos no Muro do Museu Ângelo Moreira da Costa Lima, , 
nesta ci dade , de acordo com.os projet os , especi ficaçÕes , 
normas de serviços e i nstruçÕe s que embora não t ranscri t as 
fazem parte deste Edital. 

A lici t ação realizar- se-à às 09:00 horas do dia 14 ·de 
Novembro de 1986 , na sala de reuniÕes da Secret aria de O
bras e Serviços PÚblicos, s i t o Av. FAB nº 1 .276 , nesta ci
dade, no l ocal , di a e hora onde- serão recebidos os doeu 
me ntos de habilitação e de preços dos lici tantes . 

D Edital e os esclar ecimentos complementares ser ao 
fornecidos aos interessados nas horas normai s de expedi en
te , no endereço acima mencionado . 

Macapá , 31 de outubro de 1985 

Engº RICARDO OTERO AMOEDO SENIOR 
Presidente CPLOS 
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MI - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E S8RVIÇOS 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 43/'35- CPLOS 

E O I T A L 

A V I S O 

A Secretaria de Obr~s e Serviços P~blicos do Governo 
do Te r r i tÓrio Federal do Amapá, através da Comissão Per -
~anente de Licitação de Obras e Serviços, designado pelo 
Decreto (P) n2 0605 de 18 .04 ,96 , torna p~blico para conhe
cimento de quantos possam interessar que f ará realizar To
m!'!~a çfe Preços Pa,ra ex~~VÇ~t;! . dos serviços de Ad

0

ap t aç Ões e 
Reforma Ge~ál do -Ginásià ·Avartino Ramos , nesta cidade, de 
acordo. com os projetos, e'sp.~CificaçÕes, normas de servi ços 
e instruçÕes que embora não transcritas ·fazem parte deste 
Edital. 

A lici tação realizar-se- à às 11:00 horas do dia,l4 de 
Novembro de 1986, na sala de r euniÕes da Secretaria de C
br as e Serviços PÚblicos, sito Av. FAB nº 1 .276 , nesta ci
dade , no l ocal, di a e hora onde serão recebidos os doeu 
mentes de habi li t ação e de preços dos licitantes. 

O Edi tal e os esclar~cimentos complementares serao 
fornecidos aos inter essados nas horas normais de expedien
t es , no endereço acima mencionado . 

Mar..apá , 31 de outubro de 1986 . 

Eng º RICARDO OTERO AMOEDO SEN IOR 
Presidente CPLDS 

MI - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 44/86- CPLOS 

E O I T A L 

A V I S O 

A Secretaria de Obras e Serviços P~blicos do Governo 
do TerritÓrio Federal do Amapá , através da Comi ssão Per -
~anente de Lici t ação de Obras e Serviços, designado pelo 
Decret o (P) nº 0605 de 18,04 ,86 , torna pÚblico para conhe
cimentos de quantos possam 1nteressar que fará realizar 
Tomada de Preços para execvção dos serviços de Construção 
da Escol a de 12 grau do bairro Jesus de Nazaré , nesta ci -
dade, de acordo com os projetos, especificaçÕes , normas de 
serviços e i~struçÕes que embora não transcritas fazem 
parte dest e Edital. 

A licitação realizar- se- à às 09: DO hora s do di a l? de 
novemb.ro de l 98S , na Sfl.la de reuniÕss da Se~retaria de O
bras e ·Serviços PÚblicos , sito Av. FAB nº 1.276, nesta ci
dade , no local, dia e-hora onde serão recebidos os doeu 
mentes de habili t:ação e de preços dos licitantes . ,., 

O Edital e os esclarecimentos compl ementa; ·es ser ao 
fornec idos .aos interessados 'nas horas normais de expedien
tes , no endereço acima mencionado, 

Macapá , 3l _de outubro de 1906. 

Engº RICARDO OTERO AMOEDO SENIOR 
· Presidente CPLOS 

' SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 

COMISSÃO DE LICI TAÇÃO 

A V I S O 
•-!: : "\ 

i l 
O o.Presid ente da, ·Comi.ssão de Lici t açào para compras e ser 

viços da Secretaria de Promoção Social, torna pÚblico e co 
munica, aos interessados que se acha aberta a licitação a 
nível de Tomada de Preços n9 006/86- CL , para aqui sição de 
" TECIDOS , CONFECÇOES E ARMARINHOS" . 

A Licitação ser~ realizada às 10:00 horas (hbv) do dia 
12 de Novembro de 1986 , na Sala de Licitação da Secretaria 
de Promoção Social, si to à Av , FAB s/n9, Centro CÍvico , ne~ 
t a cid.ade, 

O Eoital completo e demais esclarecimentos poderão ser 
obtidos no endereço supracitado , nas horas normais de e><p~ 

dien te , 

Macapá(AP), 28 de Outubro de 1986 , 

LUC!VAL CARVALHO DE ANDRADE 
Presi den te 

O presente AVISO foi publicado no Diário Dr'icial do dia 
31-1 'l-65 , .s endo republicado nesta data por haver saÍdo com 
incor reçÕes, 

Mii~ISTtRIO .DO INTERIOR 

GOVtRNO DO TERRIT0RIO FEDERAL DO AMAPÁ 

COMPANHIÁ DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOM~OA DE PREÇOS N9 07/86 - CAESA 

A Companhia de Água e Esgoto do Amapá- CAESA , através da 
Comissão Permanente de Licitação para Obras , Servi ços e 
Compras de Materi ais da CAESA, torna pÚblico par conheci -
mentd dos interessados que fará real i zar a Tomada de Pre -
ços nº 07/06- CAESA , des tinada à aquisição de um veÍculo a~ 
tomotor com características técnicas discriminadas no lo te 
abaixo: 

LOTE 1 : Um (l) veÍculo automotor, tipo caminhão, com ca
p~cidade de carga para 3 .556 Kg e transporte de 
três (3) passageiros, ano de fabricação 1.986 , 
motor movido a diesel , potencia de B9 ,7 CV/3 . 8'')rl 
rpm. 

Poderão partici par des ta Licitação , s omente firmas brasi 
leiras não consorciadas . 

A Lici tação real izar-se-á às 10:00 horas do dia 20 de 
novembro de 1 .986 , no prédio do EscritÓrio Central da 
CAESA, localizado na Av , Ernestino Borges nº 222 , nesta ci 
dade, ocasi ão em que serão recebidos os documentos e as 
propostas de preços . 

A pasta do Edi tal de Licitação , contendo os elementos ne 
cessários à apresentação das propostas, ppderá ser obtid~ 
no endereço acima menci onado nos horári os normais de expe
diente , medi ante o Recolhimento à Tesourai'ia._da CAESA da 
taxa de CzS- 100,00 (Cem Cruzados) , 

Macapá(AP) , 03 de .novembro de l ,9B6 

DAVID NUNES FILHO 
President e da CPL 

MINISTÉRIO'' DA 'Pf'IEVIDÊNCIA E AS~3ISTÊNCIA SOCIAL 
FUNDAÇÃO LEGIÃ0°8RASILEIRA DE ~SSISTÊNCIA 

SUPERINTENDÊNCIA (TERRITORIAL 00 AMAPÁ 

CQMISSÃO DE LICITAÇÃO 

A V I S O 

O Presidente da Comissã~ de Licitação da Superinten 
. dêr.1ci9 . Territorial do Amapá-FUNDAÇÃO LEG IÃO .. BRASILEIRA DE 
ASSISTÊNCIA - LBA , torna pÚbl ico e comunic~· ~s interessa~ 

"das·.qué':fará Licitação a m'vel de Toma da de{-P~.eços nº 05/ 
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86- CL, para aquisiçao de Materi ais: Permanentes e consumo, 
às l G:OO horas do dia 19 de novembro de 1986, em sua Sede 
Territori,al à Rua El i ezer Levy , 1090. 

O EdiLal completo e demais esc l arecimentos poder~o 
ser obtidos na Sala da Seç~o de Material , no endereço aci
ma no horário normal de expedinte . 

Macapá, 04 de novembro de 1986 . 

ROOOLFO MARQUES DE SOUZA 

Presi dente da CL 

SECRETARIA DE AGRICULTURA 

CONTHI". lO N9 018 / 86 - SEAG 

cu;~ n/\ TO C,J IE E'H RE SI CELEBR.AM O GOVERNO DO TERRITOIUO 
FEOEfl/\L DO p,w-.f'A. ATR/\Vt S DA SECRETAiiiA DE AGRICULTURA, E 
A ASSOCI!'IÇÃO DE ASSIS T~NCIA Tt CNIC/\ E EX rENSlío RURAL DO 
IUiHI I Úi-UO FEDER/\ L DO /\MAPA, VISN~DO Dt.R CONTINUIDADE AOS 
SCHVF :OS fJE .ASSIS I~NI :I/\ :·t:cN1CA AO HOMEIA DO CAMPO E O DE
!.JE.'JVO~V1MEN rD DO SETO'l AGROPECUÁHIO . 

O Governo do TerritÓri o Fedenü do Amapá, a t r a vés da Se-
cretar iH de Agricul tura. ne s l e a lo repr esen ta~a pelo seu 
Ti tu lar , Senhor JOÃO 1\LGERTO f-1 01JfUGUES CAPIBERIBE , daqui 
em dian to deno:ninada simplesmen Le CONTRA rA~JTE e a Associa
ç ilo Técnica e Exten são Ru r·al do Terri tório Federal do Ama
pÓ . inseri w no CGC sob o nº '15. 979 . 190/ClOOl-54, represen
tac1a pelo seu SecreLÓrio Execuli vn . Senhor LJERALOD DA FON
SECA ARI\ÚJO, doravan te denoclinada simple.sment e CONTRA TADA, 
res olvem de canum ac:;rdo fir'llar o presente Con t ra to con
soan l e a s c 1 P.usulas e condiçÕes seguintes , 

CLÁUSULA PRHi.EIRF, DO IU~10N.1ENTO LEGAL: O presen t e Con-

t rato foi e l aborado com embasamen t o no Decreto (N) nº fJ'Jl9/ 
fJ6-GTF.i\ . de 2'1 de mnio de 1986, de acordo can alÍnea "f" 

do § 2º do a rtigo 126 do Oecrel <e- Lei nº 200. de 25 de fe
vereiro de 1967 . 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO : O presente Contrato tem 
como ob jetivo da!' continuidade aos serviços de assistência 
ao homem do campo e o desenvolvimento do setor agropecuá -
rlo do Território Fedei"3l do Amapá, qu e serão executados de 
con f ormidade com os pri ncipias técnicos e metodos da Exten 
são Rural , c on forme Plano de Apli cação que passa a fazer 
parte i n t egran te deste instrumento . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DBRIGAÇllES : 
I - DO CONTRATANTE: 

a ) a locar no presen te e xercício a i mportânci a de Cz$ ... 
7 . 0DO . OOO , OCJ (Sete Mi lhÕes do Cr uzados) para atender aos 
objetivos previstos na c l áusula anteri or ; 

b) prr:~cedcr o indispensável acompanhamen to e fiscaliza -
r:~o d3 e xecução do presente Con lrato , através da Secr eta 
ri~ ue Auri cul lura . 

[ f - Jl\ '~0'•! IHA 11\UA : 
=. ) c!plicdr· os r ecursos rJo que trata esLe Con t r a to de a

::Jn :o c:·- oc; o':jc· ::.vos c::;;~, '..;r; ! e:- l:!os n~ c ]áus ul a s egunda ; 

t:) ..... t.~ r· :c: r· os e s cri LÓri~s l oc:.Iis exi stentes, obedecendo os 

r)r; --- - i ;Ji.J.s ·_é:::nl cos c rré: or.:o IJrÓtJri os d -1 Extensão Rui~3.l 1 
\r 1 t ~~ ·j ~.s :..:u!.li c:1rner · e p rH 'l.l u assJ s:.ênci :t d :J hane;n do c~mpo 
_ o dcs cr volvir-:~cn l o Co <)f~ tor .t\g ropecu-lr.io; 

r ) rrPsL;c.r r on ta dos r ecur·sos recebidos à Sec r etaria de 
llnancas , aln!Vés de documr?nlos hácei s , comprobatórios das 
de spe sas re:~lizadas do acor:Jo LOm u s no r : a s es tabelecicos 
pc1o Go ve rno ; 

c: ) ··,-m ~L! :" acsso:JJ esper .i:lli =~"J 0o p ~n·u ~xc~uc:e:.o aos o~je -

t ivos prc \.•i s los na c lÓusuL-j se~;un G::! , se .. , ou:JlD1.JCr vinculo 
8!T'pre:-~ - ~i -.io r:orn o :-;Cl·!TM/\ "7:'\ \!-E . 

CLAUSL!L-'\ QUA?. P - JA DOL\~~0 : Os recursos jestin C~dos a 
e 'ccução do presente Co'l crdto , no vdor e12C.z: 7 .000 . QOJ ,OO 
( 3eco 1.1ilhÕns de Cruz.:;dos ) ror~eró ~ con ~.J :Jo FlJn do ::e p_,r
Lic:ipc:.~,:ão do~ Es~.~:~dcs , o .:, stri t.o Fe Cerdl e rerr~ :-Ór-ios : Pr'E 

T ó"ma e~.::l'lJll ' . 7i:l5 , El emen t o c'e Jespes" ;" _1_ '; .2 . 00 -0utr·os 

Serviços e Encargos , consoante No ta de Empenho nº 11060, ~ 
mitid~ em 22 de outubro de 1986 , 

CLÁUSULA QUINTA - DA MOVIMEN TAÇAO DOS RECURSOS: Os re-
cur sos destinados à execução do presente Contràto serão d~ 
positados em conta bancária especial a ser movi mentada pe
l a CONTRATADA, de acordo can o Plano de Aplicação detalha

do, obrigando- se a enviar ao CONTRATANTE extrato de contas 
e fazer constar nos diversos documentos de s ua prestação de 

contas o nome do sacado, os valores e as datas das emis -
sÕes d~s cheques , a quem forem pagas as importânci as . 

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RÉCURSOS : Os recursos 
destinados a execução do pr esente Con t rato, serão libera -
dos de uma só vez, apÓs a ssinatura deste instrumentos. 

CLÁUSULA StTIMA - DA PRESTAÇAO DE CONTAS: A CONTRATADA 
prestará contas da aplicação dos recursos recebi dos, em 
decorrência deste Con t ra t o , à Secretaria de Fi nanças- SEFIN 
no prazo máxi mo de JO (trinta) dias apÓs a vigência do pre

sen te ins trpmen to . 

CLÁUSULA OI TAVA - DA VIGtNCIA : O presente . Contr ato vigo
rará a partir da da.ta de s ua a ssinatura até 31 de j anei r o 
de 1.987 . 

CLÁUSULA NONA -· DA PUBLICAÇAO : A pu blicação do presente 
Contrato no Diári o Oficial deste TerritÓrio , deverá ser 
feita dentro do prazo de 20 (vin te) dias , con t ados da data 
de sua assinatura. 

CLÁUSULA DtCIMA - DA RESCISI\o; MOOIFICAÇí'l.o E PRORROGAÇÃO : 
Medi ante assentimen t o das partes contratan t es, este instr_l:! 
menta poderá s ofrer modificaçÕes em t odo OlJ em parte , ou 
ser prorrogado a t ravés de Termo Adi tivo, podendo ser res
c indido em pleno direi t o, p or inadimplemento de quaisquer 
de suas c l áusulas e condiçÕes, independentemente de ação , 
no b ficsção ou interpelsção judicial. 

CLÁUSULA DtCIMA PRIMEIRA - DO FORO : Para dirimir quais -
quer dÚ vidas s urgidas em consequência do não cumprimento 
deste ins trumen to , de canum acordo as partes elegem o Foro 
da Comarca de Macapá , TerritÓrio Federal do Amapá , c·om ex
clusão de qualquer ou t ro, por mais privi leg i ado que s e j a . 

E , por es tarem de acordo, firmam o presente instrumento 
em 05 (cinco) vi as de i gual t eor e forma, para um só efei
to na presença de 02 ( duas) tes t emunhas , abaixo nomeadas . 

Macapá (AP), 29 de outubro de 1986 . 

JOAO ALBER TO RODRIGUES CAPIBERIBE HERALDO DA FONSECA ARAÚJO 
CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS : Ileg Íveis 

CONTRATADA 

SECRETARIA DE AGRICULTURA 

PLANO DE APUCAÇÃO 

AO CONTRATO NQ 018/86-SEAG 

ELE'.'fNTOS DE DESPESA 

DESPES/\ CDflRENTE 

Pessoal 

Servi ços de Terceiros 

DESPESA DE CAPITAL 

Equiparnen t o e r,:o t . PPrmanen te 

Obrds e Insta lações 

f O T A L 

VALOR CzS 1 . 000 ,00 

2 . 327 

287 

4 . 386 

3 . 922 

4611 

7 . 000 

r.:acupd(,\P) . 29 do 

JC~O ALO[RTO R. CAPIBERI BE 

5EAG 

ou tubr o de 1986 . 

HEflALDO DA FONSECA ARAÚJO 
ASTER/AP 
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GOVERNO DO TERRITORIO . FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

TERMO ADITIVO NQ 001/86 - SEFI N 

Primeiro (1º) Termo Aditivo ao Convênio nº 027/86-PRDG , 
firmado em 24 de março de 1986, entre o Governo do Terri -
tório Federal do Amapá e a Prefeitura Muni cipal de Cal çoe
ne com a i nterveniência da Secretaria d~ Finanças , para 
os f +ns ,nele decl arados . 

A Secr etaria de Finanças do T. F.A. , nes t e ato rep resen -
t ada pelo seu Secretário , Exmº . Sr . BERNARDO RODRIGUES DE 

NOTIFICA, pois , a t odos os jur?dos supra relacionados p~ 
ra comparecerem a Sala destinad<:~ às Sessões do Tribunal do 
JÚri des ta Circunscrição , no prédio do EdifÍcio do Forum, 
à Av . FAB s /n , no dia e hora designados e nos subsequentes 
enquanto durarem as sessões, sob pena de mul ta na forma da 
Lei , se intimados não comparecerem . 

Para conhecimento de todos , expede- se o presente Edital , 
que será a fixado no l ugar de costume e publicado no Diário 
Oficial deste TerritÓrio . Dado e passado nesta cidade de 
Maca pá , aos vin te di as do mês de Outubro de 'lum mil nove -
cen tos e oi tenta e seis (19ffi ) . Eu, Maria Di lcc Nascimento 
Al ber to, A tendente Judiciário, o datilografei . Eu , fi.LBA LQ 
CIA LDBATD ALFAIA, Dire tora de Secretaria da Vara Criminal 

SOUSA, daqui em di ahte denomi nada s imp l esmente ,SEFIN , e a subscr evo. 
Prefe~tura Municipal de Calçoene, inscri ta no cadastro ge-
ral de contri buintes do Mi nistério da Fazenda sob o nº 
05 .99Ô. 437/0D01 - 33 doravante denominada simplesmente PR~ 
FEITURA, resolvem· de comum acor do cel ebrar o presente Ter -
mo Aditi vo ao Convênio nº 027/86- PRDG, mediante as cláusu-
las e condições seguintes : 

CLÁUSULA PRIMEIRA : Fi ca prorrogado em mais 3D (trinta 
di as o prazo de vigênci a previs to na Cl áusula Ditava . 

CLÁUSULA SEGUNDA : Ficam ra tifica das t odas as demais cláu
sulas e disposições do Convêni o, que não f oram expressame~ 
t e al teradas por este i ns t rumen to . 

E por estarem de acordo , as par es as sinam· o presente 
Termo Adi ti vo em 05 (cinco) vias de i gua l teor e f orma , p~ 
ra o mesmo fim de direito , na presença de 02 (duas) teste
munhas baixo assinadas . 

Macapá- Ap, de outubro de 1986. 

BERNARDO RODRIGUES DE SOUSA 
Secretário de Fi nanças/GTFA 

JOS~ VALRO CAVALCANTE 
Prefei to M. de Cal çoene 

TESTEMUNHAS: IlegÍveis 
~~-----------------

TERRITÚRI D FEDERAL DO AMAPÁ 

1 ~ CIRCUNSCRIÇÃO J~DICIÁRIA-MACAPÁ 

VARA CRI MINAL 

EDITAL 

O DOUTOR DLJGLAS EVANGELIS TA RAMOS , MM . J UIZ DE DIREITO DA 
VARA CRIMI~~L DESTA 1~ CIRCUNSCRIÇÃO J UDICIÁRIA DE MACAPÁ, 
DO TERRI TÚRI D FEDERAL DO AMAPÁ, NA FORMA DA LEI , ETC ... 

Faz saber a t odos quantos o presente Edi tal virem , ou de 
l e notí ci a tiverem que , da l ista dos j urados alistados , os 
vinte e" um (21) abai xo relacionados , foram sorteados para 
servirem nas SessÕes do Tribunal do J Úri , a ter inÍcio no 
dia 24 de novembro de 1986 , às 08 :00 horas : 

01 - CARLOS ALBERTO LDBATO LI MA SEFIN 
02 - COARACY SOBREIRA BARBOSA TELEAMAPÁ 
O~ - CRISTOVÃO PtREIRA DE ALMEIDA CEA 
04 - DIONILDES NAZARirl:ASRAL DO RO$ARIO SESA 
05 - CLMinA FONSECA MAGALI ~ES 

Ó6 - EDILBERTO PON TES SILVA 
07 - EDVALOO MARTINHO MONTEIRCJ· 
08 - EMANO~L MARQUES SANTOS .SOUZA 
09 - FLÁVI O FERREIRA DA SILVA 
10 - FR~~CISCO LOPES DA SILVA 
11 - JOÃO JOSt: AGUIAR CARVALHO. 
12 - JOAQUI M DA SILVA DOS SANTOS 
13 - JOSt: CARLOS M. J ACOUD 
14 - LAURA MARI A CARVALHO DA SILVA 
15 - LUCIVAL VELASCO GUIMARÃES 
16 - PAULO ANGELO REBELATO 
17 - RAIMUNDO COSTA SOUZA 
18 ~ ROBERTO MOSQUEIRA 
19 - SIDNEY MONTEI RO FILHO 
20 - SUELY COSTA DE OLI VEIRA 
21 - ~ALDIR GARCIA DE OLIVEIRA 

í UNC. PllJLI CA 
BANCÁRIO 
PROFESSOR 
AG. ADMI NIStRATIVO 
Mt:DICD 
PROFESSOR 
FUNC. PÚBLICO 
SE FI N 
FUNC . PÚBLICO 
PROFESSORA 
PROFESSOR 
PROFESSOR 
MACAUTO 
SEPS 
TELEAMAPÁ 
SE'PS 
SEPLAN 

DE 

n~GLAS EVANGELISTA RAMOS 
Juiz de Direi to 

JUSTI';A DOS TERRITÓRIOS 
TerritÓrio Federal do Amapá 

1~ Cir cunscrição Judiciária - Macapá 

EDITAL, COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS, PARA CITAÇÃO 

NA FORMA ABAIXO O DOUTOR OÔGLAS EVANGELISTA RAMOS , MM 
JUIZ DE DIREITO E DE MENORES DA PRIMEIRA CIRC~NSCRIÇÃO 

JÚDICIÁRIA DE MACAPÁ , CAPITAL DO TERRITÓRIO FEDERAL 00 AMA 
PÁ , NA FORMA DA LEI , ETC .... 

FAZ SABER· aos que o presente EDITAL virem ou dele co
nhecimento tiverem , que por este Juizo e CartÓr i o, sito à 
Av. Fab , s/nº, tem .andamento uma ação de PEDIOO DE GUARDA 
E RESPONSABILIDADE , Investigação Social nº 1. 179 , em que é 
requerente : .MARIA DIAS DE ABREU , e constando dos autos que 
o pai dos menores se encontra em lugar i ncerto e não sabi 
do, expediu- se o presente EDITAL, com o prazo de quinze 
(15) dias : Deferida a citação por edital, pelo despatno de 
fls . nº 08 , fica , pe l o pnesen~e CITADO o senhor RODOLFO 
RODRIGUES DIAS, para que no prazo de quinze dias , depois 
de findb o acima fixado, apresentar, querendo, e contesta
ção cabi vel que t iver e acompanhar os demais termos do pr~ 
cesso até o fi nal. O presente EDITAL. será a fixado no lugar 
de costume e publ icado na forma da l ei . Dado e passado ne~ 
ta cidade de Macapá , Capital do Terri tÓrio Feder al do Ama
pá , aos vint e e quatr o dias do mês de outubro do ano de 
hum mi l novecent os e oitenta e seis . Eu , Ma ri a da Pa z dos 
Sant os At hayde , Técnica Judiciári a , datilografei. Eu, ALBA 
LÚCIA LOBATO ALFAIA , Diretora de Secreta~ia da Vara Cri mi 
nal e de Menor es , subscervo . 

OÔGLAS EVANGELISTA RAMOS 
Juiz de Menores 

CARTÚRIO "JUCÁ" 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil desta Comarca de Macapá-Ter. 
Fed, Amapá , RepÚblica íederativa do 8I"ct,;l1 , faz saber que 
pretendem se casar : ODON PANTALEÃO MORALES com I LLA MARIA 
CRUZ PENANTE. 

Ele é fi l ho de Odon Mora l es Y Morales e de Darly Pan ta -
l eão Mor ales . 

Ela é f i lha de Antonio Vasconcelos Penante e de Mar ia I 
dames Cardoso Cruz . 

Quem souber de qual quer impedimento l egal que os iniba 
de casar, um com o ou t ro , acuse- os na forma da lei . 

Macapá, 03 de novembro de 1986 

DIRCE SENA DE AUIEIOA 
Tabeliã Substituta 


	

