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MINIST~RIO DO INTERIOR 

TerritÓr i o Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 1307 de '17 de Novembro de 19ffi 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá , usando das 
atribuições que l he são conferi das pelo arti go 18 , item II , 
do Decreto-lei nº 411, de '18 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Designar JOÃO FERREIRA DOS SANTOS , Secretário de Segura~ 
ça PÚblica do Governo deste TerritÓrio, para via j ar de Ma
capá, sede de suas a tividades , até a Vi l a do Laranjal do 
J ari, no dia 04 de Novembro do ano em CL:rs o a fi m de tra
tar assuntos de interesse des ta Secr etari a de Segurança P~ 
blica . 

Macapá-AP, em 07 de Novembro de l 9ffi , 98º da RepÚblica e 
4Jº da Criação do Terri tÓrio Feder al do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Feder al do Amapá 

DECRETO (P) N2 1Jn8 de '17 de Novembro de 1986 

O Governador do Terri tÓrio Feder al do Ama pá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são confer i das pelo arti go 18 , itemii , 
do Decreto- l ei nº 411 , de '18 de janei ro de 1969 e o Previs 
to no Parágrafo· Primeiro do artigo 59 , da Lei nº 7 . 21~ , de 
11 de julho de 1984 e nos t ermos do Oficio nº '14?1/86--SEGUP , 

RESOL~: 

Dr . 
Aud i tor do Governo do Território 
JOSÉ VERfSSIMO TAVARES 

Secretário de Educação e Cultura 
Prof . JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

S ec retá~io de Agri cul tura 
Dr. JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERI BE· 

Dr. 

Dr. 

Secretário de Segurança Publ i ca 
JOÃO FERREI RA DOS SANTOS 

Secretário de Saúde 
ANTONIO CARNEIRO JUN IOR 

Ar t . 12 - Conceder dispensa a EDMUNDO EVELIM COELHO, da 
função de Presidente do Conselho Penitenciár io do Amapá , a 
partir da presente data . 

Art . 2º - Revogam-se as disposiçÕes em contrário . 

Macapá- AP , 07 de Novembro de 1986 , 98º da RepÚblica 
aJº da Cri ação do Ter ritÓrio Federal do Amapá . 

J ORGE NO\iA DA COSTA 
Governador 

MINIST~RIO DO I NTERIOR 

Terri tÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 1319 de ~7 de Novembro de 1985 

e 

O Gover nador do TerritÓr io Federal do Amapá, usando das 
a tribuiçÕes que lhe são confe r i das pelo artigo 18 , itemii , 
do Decreto-lei n9 411, de ~8 de janeiro de 1969 e o previ~ 
to no Parágrafo Pri mei ro do ar t i go 59, da Lei nº 7 .21'1 , de 
11 de j ulho de 1984 e nos t ermos do Oficio nº '1421 / 86 
SEGUP, 

RESOLVE : 

Art . _lº - Conceder dis pensa a PEDRO JOS~ DE SOUZA , da 
função de membro do Conselho Peni tenciár io do Amapá , a pa~ 
tir da presente da t a . 

Art . 2º - Revogam-se as disposiçÕes em con trário . 

Macapá-AP , 07 de Novembro de 19ffi , 982 da RepÚblica e 439 
da Cr i ação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 
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MINIST~RID DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1311 de 17 de Novembro de 1986 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá, usando das 
atribuiç6es que lhe s~o conferidas pelo artigo 18 , i t em ii, 
do Decreto- l ei n9 411 , de 18 de janeiro de 1969 e o previ~ 
to no Parágrafo Primeiro do ar tigo 69, da Lei nº 7 .211 , de 
11 de julho de 1984 e nos termos do OfÍcio nº 1421 / 86-
SEGUP, 

RESOLVE: 

Art. 19 - DESIGNAR o Dou tor PEDRO JOSt DE SOUZA, Assis 
tente Jurfuil:u , CÓd . L T-NS- éDJ, Closse "[speciol", Refe -
rência NS- 25, para ocupar a pr esidência do Conselho Peni 
tenciário do Amapá , na vaga decorrente da dispensa do Dou 
to r E[),\.11.)\JQQ EVELIM COELHO . 

Art . 2º - REVOGAM-SE as disposiç6es em contrário . 

Macapá-AP , 'J7 de Novembro de 1986 , 989 da RepÚblica e 
43º da Criaç~o do TerritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MlNIST~RIO DO I\!TERIOR 

Terri tÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P ) N9 1312 de 17 de Novembro' de 1906 

O Governador do TerritÓrio Federal do Ama pá , usando das 
a tribuiç6es que lhe s~o conferidas pelo artigo Hl, i tem II, 
do Dec re to-lei nº 411, de QS de janeiro de 1969 e tendo em 
vistQ os termos do OfÍcio nº 325/06-PROG , 

RESOLVE : 

Des i gnar JOSt DE ARIMATh'tA VERNE T CAVALCAI\! ri , Procurador 
Geral do Governo des te Territór io, para viajar de Maca pá , 
sede de suas atividades , até os MunicÍpios de Amapá , Calç~ 
ene e Oiapoque- AP, a fim de· tratar de assunto referente a 
residência e alojamento para os defensores pÚblicos do SeE 
viço de Ass i s tência Judiciária que a tuam nas Ci rcunscriç~o 
Judiciárias daquelas localidades , no perÍodo de 19 o 22 de 
Novembro do corrente ano . 

~lacapá(AP) , em '17 de \Jovembro de 1986, 989 daRepÚblica e 
43º da Criação do Terri tÓrio Federal do Amapá . 

JSRSE ~OVA OI\ COSTA 
Governador 

MINIST~RID DO INTERIOR 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (N) N9 030 de 31 de Outubro de 1986 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá, usando das 
atribuiç6es que l he confere o item II do ar tigo 18 do De
creto- l ei nº 411 , de 08 de Janeiro de 1969 . 

DECRETA: 

Ar t . 19 - Fica cri ado nos termos deste Decreto, o Siste
ma de Bi bliotecas PÚblicas do TerritÓrio Federal do Amapá; 

Art. 2º -O Sistema de Bibliotecas PÚblicas do TerritÓ 
rio Federal do Amapá tem como objetivos principais: 

I - Incentivar a i ntegração das Bibliotecas nos MunicÍ 
pios do Terr itÓrio Federal do Amapá; 

II - Desenvolver programas de assi stência técnica as bí
blia te c as integrantes do s i stema , em con fo rrnidade com as 
necessidades loca is; 

I I I - Propiciar as bibli otecas , a expansão de suas ativi 
dades cul tura is; 

IV- Faci l i ta r o acesso as in f ormaçÕes de acordo com as 
necessidades da coi eti vidade ; 

v - Fomen tar nas bibl iotecas pÚbli cas condiçÕes de aten
di mento adequado aos estudan tes . 

PARÁGRAFO ÚNICO : A coordenação do Sistema de BibliotEcas 
PÚbl i cas do Terri LÓrio Federal do Amapá , ficará subordina
do ao Departamen to de Ação Complementar , Órgão da SecrEta
ria de Educação e Cul tura . 

Art . 3º - A Coordenadoria do Sis tema de Biblio tecas PÚ -
blicas do TerritÓrio Fedeml do Amüpá , a l ém de suas atri
bui çÕes no rmais cabe : 

I - Propor as diretri?es gerais do Si stema ; 

II - Providenciar a celebJ'ação de Convênios entre o Ins
tituto \Jacional do Livro e as Pre feituras Munici pais ou 
outras entidades pÚbÍ icas , visando atingir os obje~ivos do 
Si stema ; 

III - Administrar os Convênios de que t rata o inciso an
ter ior e riscalizar as correspondentes prestaç6es de con -
tas; 

IV - Dar orien laç~o aos \luniCÍpios em seus projetos de 
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implantação, imp~ementação p expansao de bibliotecas pÚbl~ 
cas indicando normas e procedimentos; 

V - Promover aquisição central izada de obras e a integr~ 
çao dos acervos d~s bibliotecas pÚbl icas; 

VI - Promover a realização de cur sos para o desenvolvi
mento dos recursos humanos do Sistema . 

Art . 49 - O Secret ário de Educação e Cultura do TerritÓ
rio Federal do Amapá expedirá as i nstruções normativas in
di spensáveis à operacionalização Ço Sistema , bem como ado
tará as medidas necessárias à boa e fi el execução deste De 
ereto . 

Art . 59 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposiçÕes em contrário. 

Macapá-AP, em 31 de Outubro de l 9B5 , 98º da RepÚblica e 
432 de Criação do TerritÓrio Federal do Amapá 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINIST~RIO DO I NTERIOH 

rerri tÓrio Federal do Amapá 

DECRETO ( N) N9 031 de 05 de Novembro de l 9B5 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , item I! 
e XVIII , do Decreto-Lei nº 4~1 , de 08 de j aneiro de 1969 e 
em conformidade com o Decreto Presidencial 62 .460 de 25 de 
março de 1968 . 

CDNSIDERA'I!DD: 

- O caráter de execução especial de que se reveste o Con 
vênio firmado com a COAGRI /VEC, para a construção da Esco
l a Agricola de 19 grau ; 

- Que o Conv8nio estabelece a Secre taria de Educação 
Cul tur a como a entidade executor a do Projeto ; 

e 

- Qu~ a equipe técnica local responsável pelo Projeto é 
constituida de Técnicos da Secretari a de Educação e Cul tu
ra ; 

Que é meta do Ministério de Educação a Construção das 
Escolas Técnicas em tempo hábil para permitir sua instala
ção e funcionamento no i nÍcio do ano l etivo de 1987 . 

RESOLVE: 

Art . 12 - Delegar ao Secr etár i o de Educação e Cul tura,do 
Governo do TerritÓrio Federal do Amapá , em caráter excep
cional , competência para promover licitação visando a Con~ 
trução da Escola Agricola de lº grau, com recursos oriun -
dos da COAGRI/MEC . 

Art . 2º - Es te Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação , revogadas as disposiçÕes em contrário . 

PALACIO DO SETENTRIÃD, em Macapá-AP , ~5 de NovemÔro de 
l 9B5 , 982 da RepÚblica e 439 da C.ri ação do T'erri tÓri o Fede 
ral do Amapá . 

ALFREDO AUGUS TO R~~ALHO DE OLIVEIRA 
Governador Substituto 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE AQMINI STRAÇÃD 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 
A P R O V 0 : 

Domicio Campos de Magalhães 
Secretário de Administração 

PORTARIA-Nº 098/86- DP- SEAD . 

O DIRETOR DO DtPARTAMENTO DE PESSOAL, usando das atr ibui 

çÕes que lhe são conferidas por delegação de competência 
atrávés do Decreto (E) nº 041 , de 14 de outubro de 1979,do . 
Exmº . Sr . Governador deste TerritÓrio, 

RESOLVE : 

Com base no artigo 18~, da Lei nº 1 .711 , de 28 .de outu
bro de 1952 , com a nova redação dada pela Lei n9 6 .732 , de 
04 de dezembro de 1979 , alterada pelos Decr etos-lei s n9s . 
1 .746 , de 27 de dezembro de 1979 e 2 .153 , de 24 de julho 
de 1984 , combinados com a Instrução Norma t iva nº 163-DASP, 
de '25 de julho de 1984 , e tendo em vista o exerc~cio duran 
t e seis (05) anos completos em cargos em comissão do Grup~ 
Direção e Assessoramento Superiores , declaro que o funcio
nário NEMIAS ANTONIO TITO , ocupante do cargo de Agente Ad
ministrativo , cÓdigo SA- 701 , classe "Especial ", referência 
N:V'<-32, do Quadro Permanente do Governo deste Território 
lotado na Secretaria de Finanças-SEFIN, faz jus , a contar 
de 24 de agosto de 1986 , a ter adicionado ao , vencimento 
de respectivo cargo , a importância equivalente à fração de 
Jm quinto (1/5) da di ferença entre a remuneração do cargo 
em comissão de Chefe da Divisão de Anal ise e Revisão, cÓd~ 
go DAS-101 .1, do Grupo Direção e Assessoramento Superiores 
e o vencimento do cargo efetivo . 

Declaro, igualmente , que enquanto exercer o cargo em co
nissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, o alu 
di do funci onário, não perceberá a parcela a cuja adição f a~ 
jus , salvo no caso de opção pelo vencimento do cargo efet~ 
vo, na forma prevista no§ 22 , do artigo 3º do Decreto- lei 
nº 1 .445, de 13 de fevereiro de 1976 , a l terados pelos De 
eretos lei nº 2 .270 , de 13 de março de 1985 e Parecer nº 
446/85-DASP , de 07 de agosto de 1985. 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL , em Maca
pa , 17 de Outubro de 1986 . 

ARNOLDO LUIZ DE LIMA REOIG 
Diretor do DP/GTFA 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE PROiV:OÇÃD SOCIAL 

CONTRATO Nº 005/86 - SEPS . 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBR~~ O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO AMP.PÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 
E A DIOCESE DE MACAPÁ - CASA DA HDSPITALIDAD~ , PARA OS FII'JS 
NELE DECLARADOS. 

O Governo do TerritÓrio Federal do Amapá , neste ato 
representado pela Secret&ria de Pn!moção Social através de 
seu titular , Senhor NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE, dora .
vante denominado simpl esmente CONTRATANTE e a Diocese de 
Macapá - Casa da Hospitalidade , inscrita no C. G. C. /M . F . 
nº 05. 968 . 292/0001 - 74, neste ato representado por seu 
titular, Pe . LUIG~ BRUSADELLI, daqui em diant: denomi 
nada simplesmente CONTRATADA, resolvem de comurp acordo fi r
mar o presente Contrato , mediante as Cláusulas e condiçÕes 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente 
Contrato foi el aborado com f ulcro no que di spÕe o item 
XVIII , do ar tigo 18 do Decreto-Lei nº 411/69, combinado com 
a l etra "f" do § 2º do artigo 126 do Decreto- Lei 'º 200 , e 
em estrita observ~ncia ao di sposto no artigo lº do Decreto 
(N) nº .019, de .20 de maio de 1986 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO: O presente Contrato tem 
por objetivo r~pessar-recursos à CONTRATADA para que possa 
suprir suas necessidades de manutenção com material de con
sumo. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES: 

I - DO CONTRATANTE: 
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a) Repassar os recursos no valor de CzS 62 .0l O,OO(ses
senta e dois mil. e dez cruzados) , para atender o estabele
cido na Cláusula Segunda du presente Contrato ; 

b) Fiscalizar e acompanhar a execuçao dos serviços ob
jeto do presente Contrat o. 

II - DA CONTRATADA : 

a) Executar as atividades previstas neste Contrato; 

b) FornecPr e faci li tar os elementos indispensáveis 
para que a CONTRATANTE possa acompanhar a execução dos ser
viços objeto deste Contrato . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO : As uespesas decorrentes 
da assinatura deste Contrato no valor de CzS 62 .01D ,OO(ses 
senta e dois mil e dez cruzados) , correrá à conta do GTFA/ 
CONVÊNIO FUNABEM/SEPS/Nº 68/25/84- ADITIVOS/86 , do Projeto 
Especifico Alternativa de Atendimento em Meio Aberto,assim 
distribuídos: 

- Cz$ 49.608 ,00 (quarenta e nove mil, seiscentos e oi
to cruzados) , natureza da Despesa 3 .1 .2 .0 .00 , coforme Nota 
de Empenho nº 111, emitida em 08 de outubro de 1986. 

- O r estante no valor de Cz$ 12 .402 ,00 (doze mil, qua
t rocentos e doi s cruzados) , deverão ser empenhados poste -
r iormente . 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS : Os recur
sos destinados à execução deste Contrato serão liberados 
em 03 par celas, sendo a primei ra parcela no valor de Cz$ .. 
49 .608,DO(quarenta e nove mil , seiscentos e oito cruzados) 
liberado apÓs a assinatura deste isntrumento pelas partes 
Contra tantes e as demais no valor de Cz$ 6 .20l ,OO(seismil, 
duzentos e hum cruzados), apÓs a liberação dos recursos por 
parte da FUNABEM . 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS: Os recursos 
que por Força deste Contrato a CONTRATADA receber, enquan
to nãu forem aplicados aos fins a que se destinam, serao 
depositados preferivelmente em banco oficial em conta ban
cár ia especial , a ser movimentada pela CONTRATADA , abri -
gando-.se esta a enviar ao CONTRATANTE , extrato de contas e 
Fazer constar nos diver sos documen t os de sua prestação de 
contas o ~ame do sacado, os n~meros , valores e datas das 
emissÕes dos cheques e a quem foram pagas as importâncias . 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : A CONTRATADA 
obriga- se a encaminhar a Secretaria de Finanças- SEFIN, no 
prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data do término 
de vigência do prRsente Contrato, a prestação de contas da 
aplicação dos recursos recebidos do CONTRATANTE . 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA: o presente Contrato te
ra sua vigência a parti r da data de sua assinatura até 31 
de dezembro de 1986. 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO : O pr esente Contrato 
sera publicado no Diário Oncial deste Territ Ório Federal 
do Amapá , no prazo de 20 (vinte ) dias , a cÓntar da data de 
sua assi natura. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA MODIFICAÇÃO E RESCISÃO: Medi ante 
concordância dAS partes , e ste Contrato poderá ser modifi -
cada através de Term~ Adi tivo desde que não contrarie o 
disposto no item ~III da Instrução Normativa SECIN/sEPLAN/ 
PR Nº 002 , de 02 de fevereiro de 1984 ou rescindido por 
inadimplemento de qualquer de suas Cláusulas ou condiçÕes , 
independente de ação , no ti fi cação ou interpelação judicial. 

CLÁUSULA ·DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO: Fica eleito o Foro 
da Comarca de Macapá, para dirimir quaisquer d~vidas e/ou 
lit{gios por ventura dec~rrentes da execução do presente 
Cont rato, que não possam ser solucionados admi nistrativa -
mente pelas partes. 

E, por estarem de acordo com as Cláusulas e condiçÕes 
aqÚi estipul adas , lavmu- se o presente Contrato que, lido· 
e achado conforme, será assin~do em 05 (ci0co) vias de 
igual teor e forma e para um sÓ efeito , pelas partes Con -
t ratantes e por duas (02) testemunhas abaixo assinadas . 

NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 
Contratante 

Pe . LUIGE BRUSADELLI 
Contratada 

Osuamil da Cruz Ferrei r a 
TESTEMUNHAS : Mar i a L~cia dos Santos Maciel 

GOVERNO DO TERRITÓRIO ~DERAL DO A\1APÁ 
SECRETARIA DE PROhUÇÃD SOCIAL 

COORDENADORIA SETORIAL DE PLAI\'EJAU.ENTO 
DIOCESE DE MACAPÁ - CASA DA HOSPITALIDADE 

CONTRATO Nº 005/86 - SEPS. 

ELEMENTO DE 

----~~~~~~~~-------~~~~!~!~AÇ~~--------------~~~~~------

3. 1.2 .0 .00 Ma i:"erial de Consumo 

TOTAL 

Macapá , 28 de outubro de 1986 . 

NESTLERIND DOS SANTOS VALENTE 
Secretário de Promoção Social 

ELSON BENJAMIM DO CARf!.O 
Coordenador da CSP/SEPS 

TELECO\IU\JICAÇO::s DO AMAPÁ S/A - IELEA\IA:JÁ 
EMPRESA DO SISTEMA TELEBRÁS 

CGC - MF Nº D5 . 965 . 42l/~001 - 7~ 

~D~TAL DE CON VOCAÇÃO 

ASSEMBLtiA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

62 .010 ,00 

62 .010 ,00 

Ficam os senhores acionistas da Telecomunicações do Ama
pá S/A - TELEA\IAPÁ, convidados para se reunirem em Assem -
bléia Geral Extraordinária , no dia 26 de novembro de 1986 
às 16:00 horas na Sede da Sociedade, s i ta na A~ . Duque d~ 
Caxias , n2 106, 1º andar , nesta cidade de i1lacapá , para de
liberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

n) Aumento do Capital de CzS 39 .231 .048, 12 (trinta e no
ve milhÕes , duzentos e trinta e um mil , qua~enta e oito 
cr uzados e doze centavos) , para 39 .975 .052, 84 ( trinta e no
ve mi lhÕes, novecentos e setenta e cinco mil , cinquen ta e 
jois cruzados e oi tenta e quatro centavos) , mediante a ca
pi tal ização dos créditos de participação financeira de pr~ 
mi tentes assinantes ; 

b) Alteração dos Artigos 5º e 16 (CAPUT) do Estatu to So
cial. 

Macapá , 12 de novembro de 19é'6 

A DI RETORIA 

CONSELHO TERRITORIAL DO AMAPÁ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O EXCELEN TÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO C[X\JSELHO TERRITO -
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RIAL DO AMAPA, de acordo com o Artigo 26 do Decreto- Lei nº 
LJ:;.l/69 e Arligo 15 do Regimento I n terno , convoca os Senho
res Conselheiros a comparecerem aos t r abalhos da ::en tés si
ma Quadragésima Sexta ( l4Eo) Reuni ão Or dj nária , a realizar

se na · Secr e taria Administra tiva do Colegiaclo e no Mun id -
pio de Di apoque , nos dias 24, 25 e 26 de novembro do cor -
r en te ano , com seJ inicio pr evisto parE: às 10:00 horaS:HBV), 
com a f ina l idad e de : 

I e II - Abe r t ura dos Trabalhos · 

a) Pa l avra do 51'. Presiden te ; 
b) ex pl anação do Sr . Prccurador Geral do Gover no do for

ri t Ório Feder a l do f1mapá , s obre assun tos Y'e l acionados a sua 

á r ea de L1 t uuçêío; 
c ) expl anação d:J Sr .. 1\uci tor do GTFI\ , sobr e as a tivida -

des desenvolvidas pela A~dlLur ~a . 

III e IV - Deslocamento dos Sr s . Conselhei ros ao Munici
pio de Diapoque . 

1\bertura dos Trub:ühos : 

a) Pa1avru do Sr . Presi~ente ; 

b) expl anação do Sr . 0 r efeiLo Munic i pal de Oiapoque , so
bm a atua l situação da probl emática do muni CÍpio . 

V e vt - Retorno dos Sl'S . Consel heiros a Mé!capÓ . 

Abe rLura dos Trabal hos : 

a) Palavra do Sr . Presi dente ; 
b) leitura da a ta dél reuni ã o anterior , elos 

recebido s e expedidos; 
expedientes 

c) anál i s e de rratérias ori undas da área gove rnamen t a l e 
o que rnai s houve l· . 

Macapé. , 0 3 de novembro de 1985 

SALOMÍÍC .1\LCDLUi,\':JRE 

Presicen t e do C: TA 

CO\ISELHO TEnf1JTOR1AL 00 N:\,~"'Á 

A G E 1\1 O .A 

146ª REU~JÃO ORDI NÁRI A l 6 SESSOES 

DIA 2D. . ll. 85 - SEGU\10.1\ FE TRA LOCAL : SEC . f,Q\·1 . DO Cl A 

I e Ú SESSDES 

10: 00 h (llllV) - In i cio das SessÕes . 
Abertura dos Trabal hos : 
a } Palavra do Sr . Prcsldenle ; 
b} expl anação elo Sr , Pr-ocurador Geral do 

Gover·1o do · mTi LÓri o Feder a l do Ama-

pá , sobr e ussuntos r e l ac i onados a 
á rea de atuaç3o; 

SL:Q 

16 : CO h ( -18V ) - c ) expb nação elo SY' . r,udi t oe do Gl FA, s o-

Jre a~ atividad~s deso1vol vidas pel o 
Audi toria . 

1 'I : DO h ( 1-'DV ) - Encerrarnen to d:1s SessÕes . 

Oi.A 25 .ll . e6 - TERÇA FCIRA 

Tl T e TV SCSSDES LOCAL: MU\1 . DE OIAPOQUE 

08 : 00 h (-1f3V) Deslocamcn lo dos Srs . Conselhei ros ao \1u
nic ipio ce Oi upoque . 

10 : 00 h ( H8V) I nicio das SessÕes . 
flberturc; elos -n,b:ühos : 

1) Pa l a vre do Sr . P.residenle ; 
b ) expl anação do Sr . Pr P.fei t o Municipal de 

Diapocue , sobr~ a aluel si luaç~o 

probhrnéÍ tica do muni c i pio . 

19 :00 h (1-Uv) - Encerrame<to das SessÕes e pernoi l e . 

DIA 26 . ll . C6 QLJAf1 TA FEIRA 

clu 

V e VI SESSDCS LOCAL: SEC . AOM. 00 CTA 

09 :00 h \HBV) - Re Lorno do s Sr s . Conselhe iros a Macaf]á . 

16 :00 h (H3V) I nicio das Sessões . 
Abertura dos Trabalros : 
a ) Pal avra do Sr . Pres i dente ; 
b) l eitura da a t a dê reunião anterior, elos 

exped i entes r ec ebidos e expedi dos ; 
c) aná lise de matérias oriundas da araa 

governa mental e o que mais houver . 

),lacapci , OJ de nm:embr-o de 1985 

SALOMÃO ALCOLUiviORE 
Presidente do CfA 

SECRETARTA DE OBRAS E SE:RVI ÇOS PÚBLICOS 
OT VISÍÍO DE APOIO ADMINISTRhTIVO 

EX TRATO DE INS IRU"'Ü .J iO CO\IIRf\ TUAL 
( ARTIGO 5D. DO DECRETO Nº 7J . l 40/7J) 

INSI RU'IEN TO : - Con t ra t o de Emprei t ada Gl obal nº rJGJ/06 -

SOSP . Processo nº 2'31300 JlíJ2'JO'J / C6 . 

PAR rES : - Caverna do Território Fedewul do Amapá e a f ir
ma CNGEFOfV.I S/A W~STf1UÇDCS E CO\~tRCID .. 

OBJEID : - Parü execuç ão dos ser viços de Cons tn .. ção do 
Prédio e adeqJüção r isica destinado ao CPD/SEPLA"J , nesta c b_ 

dade . 

VALOR : - Pela execução elos serviços o CONlRAIAI~ f[ pa[Jc;rá 

a CO\!TRAl AOA a .l rnporc2ncifl de CZS 27 .084 . 107 , 10 (vi nte e 
Sem iMlhÕes , Quaren ti:! e Oi t o i\lil , Cen to e Sete Cruwdos c 

Dez Centavos) . 

PRAZO : - O pruzo de conclusão dos se rvi ços é ele 420 (Qu~ 
t rocen tos e \/ince Dias ) consecuti vos , contados a pa l'li l" du 
pr imei r a ordem de servir;o dada pela CON TRAT .IWTE . 

DDTAÇ!i.O: - !\ elespeso corr-erá ct con:a dos r ecursos or i un

dos do FPEDFí-Projet o/A tivi dad e : IJ3rJ'JOI.liJ2 . 005 - Coordena -
çêio do Pl anejamento - Sub- ProjeLo: Operacionali?ação e Im
plan t ação do Si s tema de Processamento de Dudos - El emen t o 
do Despe se : tlll 'l . 011 Obr as e hs ta l açÕes . 

FUNOM.':EN 10 00 CON fRf, -o : - Este Con ~ra co deco;-Te da auto

riz ação do Exmº Sr . Governador do TerritÓr io Federal do A
mapá , exarüda às fls . 110.1 do Processo nº 2f:l8íJI1 . 'l02'l'l'l/GS , 
rel a Livo à Concon·ênci a P~blica nº OCJl/21:3-CPLDS , comll inqdo 
com o i tem XVII do Ac t i go lO do Decreto- Le i .-,Q 185 rJe 'lG . 
Ol .6Y . 

i·,Jacapá , 05 de no 'lembro de 1 ,.,e6 . 

Qp,. iYL RQ[)RICUES L03A TO 
Chato do OI'.A/SDSP 

CARTÓRIO "JUCA" 
i='ROCLN:W) 0[ CASN.ENT:J 

O Oficia l do r egic; lm c ivil deste co-nar-ca de i\l3capá- iFf•.
Rep~bl j ca Federu tiwl do Br as:i 1 , faz S:lber que preLendem se 
casar: F1AHU\!DO i"O\!ArO DE SOUSA CAr.IA e ~. I Af-UA J DSl LABOUT 

DOS SA~! TOS . 

Ele é f ilho de Suriano Ou r bosa da Silva e de .1\na de Sou-

sa Gan>.a . 

Ela é filha de Pedro Pi r es Co voa dos SAntos ~ de 

Labout . 

1\cleli u ·I 

Quem souber de qualquer i mpedimen t.o l egal ou e os i ni ba de 

casar um com o outro , acuse- os no f orma do Lei . 

Maca pá , l fJ de novembm d e 1985 

DIRCE SENA DE ALMEIDA 
fabeliêí Substituta 
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CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do CartÓrio Civil desta Comarca de ,,<\acapá· -
TFA, RepÚblica Federativa do Brasil, Faz saber que preten
dem se casar: MANOEL BENJAMIN QUEIROZ NETO com ZULEICA DA 
SILVA FERREIRA . 

Ela é filho de Raimu ndo Mo nteiro Gomes e de Maria Ben
jamin Gomes . 

Ela é Filha de Emidio de Souza Ferreira e de Adalice 
da Silva Ferreira . 

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

Macapá, 10 de novembro de 1985 . 

DIRCE SENA DE ALMEIDA 
Tabeliã Substi tu ta 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASMIENTO 

O Oficial do CartÓrio Civil desta Cidade de Macapá , TFA, 
RepÚblica Federativa do Brasil , faz saber que pretendem se 
casar: JEFERSDN DE LIMA VASCONCELOS com LIANE ABREU DA CD&
TA . 

Ele é filho de Oscar Nunes Vasconcelos e de Dilce de 
Lima Vasconcelos . 

Ela é filha de Josefina Abreu da Costa . 

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

Macapá, 10 de novembro de 1986 . 

DIRCE SENA DE ALUEIDA 
Tabelião Substituta 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Of icial do CartÓrio Civil desta Cidade de Macapá , TFA , 
RepÚblica Federativa do Brasil , faz saber que pretendem se 
casar: JULIO DE ALMEIDA LOPES com LUCIMAR RIBEIRO DE SOUZA . 

El e é filho de José Henrique Lopes e de Maria Almeida 
Lopes. 

Ela é filha de Waldemar Gomes de Souza e de GerÔnima 
Gomes de Souza. 

Quem soube·r de qualquer i mpedimento legàl que os iniba 
de casar um com o outro , acuse-os na forma da lei . 

Macapá, lO de novembro de 1989. 

DIRCE SENA DE Al MEIDA 
Tabelião Substituta 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do cartÓrio civil desta comarca de Macapá-f~. 
Fed. do Amapá- RepÚblica Federativa do Brasil , faz saber 
que pretendem se casar: JOSÉ FERREIRA DA SILVA JUNIOR com 
JOSEFA PELAES DA SILVA. 

Ele é filho de Jõsé Ferreira da Silva e de Maria 
Pelaes da Silva. 

Ruth 

Ela é f ilha de Alexandre Ferreira da Silva e de Mari a do 
Carmo Pelaes da Silva . 

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

Macapá-10 de novembro de 1985 

DIRCE SENA DE AU~EIDA 
Ta beliã Substituta 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 
PRDCLMAAS DE CASAfJENTO 

O Oficial do Registro Civil de Casamento de Ferreira 
Gomes , Municipio de Comarca de Macapá, TerritÓri o Federal 
do Amapá, RepÚblica Federativa do Brasil, faz saber que 
pretendem se casar: RAIMUNDO DO SOCORRO CD~LHO DA CDNCEI -
ÇÃD e RDSIVALDA COELHO LEITE . 

Ele é filho de Sebastiana Coelho da Conceição. 

Ela é filha de Moacir Sebastião Leite e Maria dos An -
jos Coe lho Leite. 

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

Ferreira Gomes, 10 de Novembro de 1986 

ROSA DOS SANTOS MARÉCD 
Tabeliã 

--------------------~ 
CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAWENTO 

O Ofi cial do Registro Civil de Casamento de Ferreira 
Gomes, Munidpio de Comarca de Macapá , TerritÓrio Federal 
do Amapá, RepÚblica Federativa do Brasil , faz saber que 
pretendem se casar: ALUIZIO DOS SANTOS ROCHA e RAYMUNDA DOS 
SANTOS OLIVEIRA. 

Ele é filho de \Valdemar Oliveira da Rocha e Honorina 
Pantoja dos Santos. 

Ela é filha de Alcino Santos de Oliveira e Dena Panto
ja dos Santos. 

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

Ferreira Gomes, 10 de Novembro de 1985 

ROSA DOS SANTOS MARÉCO 
Tabeliã 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 
PROCLAMAS DE CASA"ENTO 

O Oficial do Registro Civil de Casamento de Ferreira 
Gomes, Munidpio e Comarca de Macapá, TerritÓrio Federal do 
Amapá , RepÚblica Federativa do Brasil , faz saber que pre -
tendem se casar: CLALJOOMIRD DA COSTA AMORAS e MARIA DOSO -
CORRO EZAQUIEL MODESTO . 

Ele é filho de Wa ldomiro Costa Amoras e Tertulina da 
Costa Amoras. 

El a é filha de Roldão Lima Modesto e Maria Ez~quiel 
Modes to. 

Quem soubel"-de qual quer impedimento que o.s iniba de 
casar um com o outro, acuse-o na Forma da lei. 

Fe.rreira Gomes, 10 de Novembro de 1986 

ROSA DOS SANTOS MARtCD 
Tabeliã 


	

