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DECRETO ( P) 'Iº 1311 de l ') de Novembro de 1986 

O Governador do Ten ·i tÓri o Federal do Amapá , usando das 
a LribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , i tem II, 
do Decreto-le i n9 a11 , de 08 de j aneiro de 1969 e tendo em 
vi s ta o que ·consta do Processo n° 213750 .002ll23/ 96-SEAD, 

RESOLVE : 

Reti ficar o Oecrelo (P) nº 12S9 , de l J de outubro de 
1906 , publicado no Diário Oficial do TePricÓrio de 17 do 
mesmo mês e ano , que passa a vigorar com a seguinte r eda -
ção : 

Conceder aposentadoria , de acordo com os artigos 176 , 
item II e 178 , item I, alÍnea "a", da Lei nº 1 .711 , de 28 
de outubro de 1952 , com a r edaçiío dada pela Lei nº 6 . 481 , 
de 05 de de~embro de 1977 , a HUMBERTO CAMILO DE BRITO , ma
tricul a · nº 2 .26f1 . J'JIJ , no cargo de Motorista de Veiculas 
Terrestres , cÓdigo T0-9'J2 , classe "C" , refe~ência NM - 28 , 
do Quadro Permanente da Governo deste TerritÓrio, devendo 
perceber proventos correspondentes ao cargo em comissão de 
Chefe da Rcpresen Lação do Governo Amapaense , em Belém- PA , 
cÓdigo DAS-l f1l.l, de conformi dade com o artigo l BQ , item 
II , da citada Lei nº 1 .711/52 , com as a l teraçÕes in troduzl 
das pelas Lei n9s , 6 .491, de f15 de dezembro de 1977 e 
5 .732 , de 04 de dezembro de 1979 . 

Macapá- AP , em 10 de Novembro de 1986 , 98º da 8epÚblica e 
43º da Criação do Território Federal do Amapá . 

J ORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

Dr . 
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JOSÉ VERlSSHIO TAVARES 
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l'rof . JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Dr . 
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Dr. 
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Secretár io de Saúde 
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MT.NIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) ~º 1315 de ll de ~ovembro de 1986 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá , usando uas 
atribuições que lhe são ·conFeridas pelo artigo 18 , i t em II, 
do Decreto- l ei n° 411 , de ')13 de ja~eiro de 1969 e tendo em 
vista o que consla do Processo nº 28750 .1J0125l /86- SEAG, 

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 nº 6 .a81 , 
de 05 de dezembro de 1977 , a JOS~ PAULO FERREIRA, matrícu
l a nº 2 .071 .653 , no cargo de Agente de Atividades Agropecu 
árias , cód~go NM-801 , classP. "0", referência NM-25 , do Qu;;; 
dro Permanente do Governo deste TerritÓrio , devendo perce: 
ber proven tos correspondentes a classe "Especial", referên 
cta NM- 32, de conformidade com o a r tigo 184 , i tem I , da ci 
tada Lei nº 1 .711/52 , observado o § 29 do artigo 102 , da 
Constituição Federal . 

Macapá- AP, em 11 de Novembro de 1986 , 98º da RepÚblica e 
43º da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINIST~RIO OD INTERIOR 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 1316 de ll de Novembro de 1986 

O Governador do Terri t Ório Federal do Amapá , usando das 
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atribuições que _lhe sao conferidas pelo artigo 18, i tem II. 
do Decrêto-l~i nº 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1º -Tornar sem efeito o Decreto (P) nº 1269, de .20 
de outubro de l9Sé ,- publi-cado no Diário Oficial do Terri tó 
rio de nº 4775, do dia 22 do mesmo. mês e ano. -

Macapá-AP, em 11 ·de Novembro de 1986, 98º da RepÚblica e 
43º da Criação do TerritÓrio Federal do. Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECR~TO (P) Nº 1317 de 11 de-Novembro de 1986 

o·Governador do TerritÓrio Federal do Amapá, usando das· 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelei artigo 18, i tem II , 
do Decreto-lei nº 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art . 1º - Tornar sem efeito o Decreto (P) nº 1270, de 20 
de outubro de 1986., publicado no Diário Oficial do Terri tó 
rio de nº 4776 , do dia 23 do mesmo mês e ano . 

Macapá-AP , em 11 de Novembro de 1986 , 98º da RepÚblica e 
43º da Cri ação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

PREFEITURA M~~ICIPAL DE MACAPA 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 259 I 86 ~ PMM . 

O Prefeito Municipal de Macapá , usando das atribuições 
que lhe são conferidas. pelo item VIII , do Art . 34 da Lei 
nº 6 .448 de 11 de Dufubro de 1977, 

DECRETA: 

Art'. lº - EXCJIJERAR , a pedido, flJ\JA MARIA DA SILVA FERNAN
DES, da função dê Chefe da Seção de Merenda Escolar, cor 
respondente ao CÓdigo ·CAI.2Ql .2 , ao Departamento de Assis
tência ao Educando, a parti·r de 'J3 de Novembro de 1986 . 

Art . 2º ~ Revogam-se as disposi çÕes em contrário. 

CUMPRA- SE; REGISTRE- SE E PUBLIQUE-SE , 

PALÁCIO 31 DE MARÇO, 31 de Outubro de 1986. 

RAIMUNDO AZEVEDO COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAF'Á 

PU8LICADO, NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
os 31 dias do mês de Outubro de 1986 . 

SANDRO LUIZ DE AZEVEDO COSTA 
SECRETÁRIO MUNICI PAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 26') I 86 - PMM. 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das a t ribuiçÕes 
que lhe são conferidas pelo item VIII , do Art . 34 da Lei 
nº 6 .448 de 11 de Outubro de 1977 e , tendo em vista o dis
posto nos arts . 20 e 22 da Lei Municipal nº 219, de 1º de 
fevereiro de 1985. 

DECRETA: 

Art . 1º - DESIGNAA ·ODETE FERREIRA DAMASCENO, ocupante do 
Cargo de Técnico de Contabilidade , CÓdigo ANMCT .D61.4, pa
ra exercer a função de Chefe da Seção de Merenda Escolar , 
correspondente ao CÓdigO CAI .201 .2, do Departamento de As
sistencia aó Educando , a partir de 03 de novembro de 1986 . 

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

CUMPRA- SE, REGISTRE- SE E PUBLIQUE-SE. 

PALÁCIO 3l .DE MARÇO, 31 de Outubro de 1986. 

RAIMUNDO AZEVEDO COETA 
PREFEITO MUNI CIPAL DE MACAPÁ 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA ·MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , 
aos 31 dias do mês de Outubro de 1986. 

SANURO LUIZ DE AZEVEDO COSTA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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S:::CRETAR:A DE PLANEJA'/ENTD E COORDENAÇÃO 

CmNÊN!D Nº 011/86-SEPLAN 

CONI/ÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO N.~APÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇDENE, CGM 
A INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DE PLANEJAf/ENTO E COORDENA
ÇÃO PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

O Governo do TerritÓrio Federal.do Amapá, representado 
pelo seu Governador Senhor JORGE ~~A DA COSTA, daqui em 
diante denominado simplesmente GOVERNO e a Prefeitura Mu -
nicipal de Calçoene , representada neste ato pelo seu Pre -
feito Municipal, Senhor JOSÉ VALRD CAVALCANTE, daqui em 
diante denominado :imple smente PREFEITURA , com a interve -
niência da Secretaria de Planejamento e Coordenação , re -
presentada por seu titular, Senhor ALFREDO AUGUSTO RAMALHO 
DE OLIVEIRA, daqui em diante denominada simplesmente SEPLAN , 
resolvem celebrar o presente Convênio, de acor do com as 
Cláusulas e condiçÕes seguintes: 

CLÁUSULA PRDI.EIRA -DO FUNDAMENTO LEGAL: .O presente Con -
vênia encontra respaldo legal no item XVII, do Art . 18 do 
Decreto-Lei nº <'111, de 08 de janeiro de 1969 , combinado com 
o Art. 126 § 2º , letra "f ", do Decreto-Lei nº 200, de 25 de 
fevereiro de 1967. 

CLÁUSULA SEGUND.I\ - DO OBJETIVO: O prP.sente Convênio tem 
por objetivo a aquisição de um véiculo (caminhão) para a
tender as necessidades do Munidpio de Calçoene . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES: 

I - DO GOVERNO : 

a) Repassar recursos no valor de CzS 283 .139,DO(DUZEN
TOS E OITENTA E TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E NOVE CRUZADOS) , 
para atender a execução do objetivo do presente Convênio; 

b) Acompanhar e fiscalizar através do Departamento de 
Desenvolvimento Municipal da Secretaria de Planejaménto e 
Coordenação , a execução do objetivo deste Convênio . 

II - DA PREFEITU~A : 

a) Aplicar os recursos transferidos pelo GOVERNO , de 
acordo com o Plano de Aplicação anexo , que fica fazendo 
parte integrante deste instrumento; 

b) Fornecer e faci litar os elementos necessários para 
que o GOVERNO atravÉs da Secretaria de Planejamento e Coor
denação possa acompanhar a execuçao dos serviços, objeto 
deste Convênio; 

c ) Apresentar ao GOVFRND , pr estação de contas do total 
dos recursos transferidos por força deste ins trumento,den
t ro do prazo estabelecido na Cláusula sétima deste C1nvê -
nio . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: As despesas decorresntes 
da assinatura do presente instrumento no valor de Cz$ ... .. 
283 . 139,00 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, CENTO E TRINTA 
E NOVE CRUZADOS}, correrão à conta da Fonte de recursos F. 
P.E. ,. Programa 03090402.005 , Sub-Projeto Desenvolvimento 
Regional , Natureza de Despesa <'1 .3 .2 .3 .06, conforme Nota de 
Empenho nº 11 .471, emitida em 29 de outubro de 1986. 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS : A libera -
çao de recursos dRstinados a execução deste Convênio , se -
rao liberados de uma sÓ vez , apÓs a assinatura, deste ins
trumento . 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS : Os recursos 
que por força deste ~nstrumento a PREFEITURA r eceber, en -
quanto não forem apl:cados aos fins a que se destinam se
rão depositados em conta bancári a especial, a ser mov~men
t~da pela PREFEITURA, obrigando-se esta a enviar ao GOVER-

NO extrato de contas e fazer constar nos diversos documen
tos de suas prestaçÕes de contas , o nome do sacado, os nu
meros , valores e datas das emissÕes dos cheques e a quem 
forem pagas as importâncias . 

CLÁUSULA SÉTI~~ - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A PREFEITURA 
prestará contas dos recursos do GOVERNO at ravés da Secre 
.taria de Finanças- SEFIN, no máximo 30 (trinta) dias apÓs o 
térmi no da vigência deste Convênio . 

CLÁUSULA OITAVA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOA[: Será dire
tamente vinculado e subordinado à PREFEITURA o pessoal que 
a qualquer titulo For utilizado na ·execução dos objetivos 
deste Convênio, não tendo com o GOVERNO relação juridica 
de qualquer natureza . 

CLÁUSULA NONA - DA PRORROGAÇÃO , MODIFICAÇÃO E RESCISÃO : 
Mediante assentimento d"s partes convenentes, este Convê -
nio poderá ser modificado ou prorrogado através de Termo 
Aditivo , desde que não contrarie o disposto no item 13 da 
Instrução Normativa SECIN/SEPLAN/PR Nº 002 , de 02 de feve
reiro de 1984 , ou rescindido de pleno direito , por inadim
plemento de qualquer de suas Cláusulas e condiçÕes, inde -
pendentemente de ação , notificação, ou interpelação judi -
cial. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA: O presente Convênio , te:
ra sua vigência a partir da data de sua assinatura até 30 
de abril de 1987. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO: A publicação 
deste Convênio no Diário Oficial deste TerritÓrio , deverá 
ser feita no prazo de 20 (vinte) dias , a contar da data de 
sua assina tura . 

CLÁUSULA DÉCIMA- SEGUNDA - DO FORO : Fica eleito o Foro 
da Circunscrição Judiciária de Macapá, para di,imir quais
quer dÚvidij s oriundas da execução deste Convênio, com ex -
clusão de qualquer outro , por mais privilegiado que seja. 

E, por estare~ de acordo e, oara validade do que ficou 
estabelecido pelas partes , lavrou-se este instrumento com 
5 (cinco) vias de igual teor e forma par a me s mo fim de 
direito, na presen:;a de 02 (duas) testemur1has abaixo assi
nadas. 

Macapá , 31 de outubrd de 1986. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governo 

JOst VALRO CAVALCANTE 
Prefeitura 

ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 
SEPLAN 

TESTEMUNHAS : Ilegfveis 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

CONVÊNIO Nº 011/86 - SEPLAN 

PLANO DE APLICAÇÃO 

Plano de Aplicação dos recursos a serem repassados pe
lo GTFA à PrefRitura Municipal de Calçoene para fazer face 
ao Convênio nº 011/86 - SEPLAN. 

----------------------------------------------------------
ELEM. OE DESPESA DISCRIMINAÇÃO VALOR Cz$ 
----------------·--------------- - ---·----
4.3 . 2 .3 .06 TRANSF. À MUNICÍPIJ 

- Aquisição de um véiculo (ca
minhão ), marca V.W modelo 
11.113, motor diesel 8 
229/6, série V0-34~6 VI ... , 283, 139,00 

Total· .. .... ..... , . 283 . 139 ,00 
--------------------------------------------------------
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Importa o presente Plano de Aplicação na quantia de 
Cz$ 283'.139,00 (DUZENTOS E OITENTA E TR~S MIL CENTOETRIN
TA E NOVE CRUZADOS) . 

Mmcapá, 31 de outubro de 1986 . 

JORGE N~A DA COSTA 
GOVERNO 

ALFREDO AUGUSTO R. DE OLIVEIRA JOSÉ VALRD CAVALCANTE 
SEPLAN PREFEITURA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

CONTRATO N2 013/86 - SEPLAN 

TERWD DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GDVE~ND DO 
TERRITÓBID DD.AMAPÁ E A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO 
AMfoPÁ , CO}.! A INTERVENI~NCIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
E COORDENAÇÃO , PARA OS FINS NELE DECLARADOS: 

O Governo do TerritÓrio Federal do Amapá , neste ato re
presentado pelo seu Governador , Senhor JORGE NOVADACOSTA, 
doravante determinado simplesmente GOVERNO e a Companhia 
de Desenvolvimento do Amapá, com sede nesta cidade, sito a 
Rodovia BR- 156 KM-0 , inscrita no CGC(VF) 04 .175.962/0001- 57 
neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente , Senhor 
RDSriJAL GONÇALVES DE ALBUQUERQUE, doravante denominado sim
plesmente , CDDEASA, ~om a interveniência da Secretaria de 
Planejamento e Coordenação , neste ato r.epresentad7- pelo seu 
titular, Senhor ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA , re -
solvem de comum acordo, celebrar o presente Contrato , me -
diante as Cláusulas e condiçÕes seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O pr'esente Con
trato encontra respaldo leqal no que dispÕe 'f.. item.XVII do 
art. 18, do Decreto-Lei nº 411 de 03 de janeiro de 1969 
combinado com o Art . 126 § 2º , letra "f", do Decreto - Lei 
nº 200 de 25 de fevereiro de 1967 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO: O· preser.1te Contrato tem 
por objetivo a formação , na CDDEASA; de um Fundo Especial 
para problemas de abastecimentos com recursos ora repassa
dos pelo GOVERNO . 

.CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES: 

I - DO GOVERNO: 

a) Fiscal izar e acompanhar a execuçao deste Contrato , 
através da Coordenadoria Técnica da SEPLAN ; 

b) Repassar recursos para atender a execuçao do que 
estabelece a Cláusula Segunda deste instrumento, no va1or 
de CzS l , SDO ,ODO ,DD (HUM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZADOS) 

!I - DA CODEASA: 

a) Empregar os recursos recebidos do GOVERNO, de acor
do com o objetivo estabelecido na Cláusula Segunda deste 
instrumento , proporcionando o atendimento da população com 
gêneros alimenticios·de pr~eira necessidade, que estejam 
escassos no mercado l ocal. 

o) Gar antir que o Fundo criado por via deste i nstru . -
menta tenha a função de formar estoq ues reguladores no mer
cado de produtos básicos, cabendo a CDDEASA, adquirir os 
referidos gêneros com recursos do Fundo e comercializá- los 
a população , usando mecanismo sob o seu controle , devendo 
os lucros e perdas , serem i ncorporados ao fundo , permitin
do assim a rotatividade· para operaçÕes idênticas e sbse 
quente. 

c) Prestar ao GOVERNO, sempre que solicitada , as in -
fórm~çÕes e esclarecimentos necessários ao acompanhamento , 
controle e avaliação DAS atividades, no cumprimento das 

finalidaaes expressa s neste Contrato . 

CLÁUSULA QUARTA - DA PRF.STAÇÃO DE CONTAS A CDDEASA 
prestará contas da aplicação dos recursos recebidos à Se -
cretaria de Finanças/SEFIN , no máximo 30 (t rinta) dias a
pos o término da vigência do presente Contrato. 

Qualquer caso fortuito que por ventura possa ocorrer 
independente de falha no processo de comercialização , ar -
mazenagem , distribuição , etc. deverá ser constituída uma 
Comissão entre CDDEASA e SEPLAN , podendo convidar técnicos 
da DFA , para elaboração de laudo técnico . 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: O valor global do ore 
sente Contrato impor ta na quantia de Cz$ 1.500.000 ,00 (HUM 
MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZADOS) , alocados do F. P. E. , Pro
grama de Trabalho nº 03090402.005, Natureza de Despesa 4 . 
1.3.0. 07 , consoante Nota Orça~entária nº 11.656 , emi tida 
em 31 de outubro de 1.986, no valor acima mencionado. 

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS: A liberação 
dos recursos comprometidos por forç a deste Contrato, far
se-á, em uma Única oarcela logo apÓs a sua assinatura. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO DEPÓSITO : Os recursos destinados a 
finalidade do presente Contrato, serão depositados em con
ta especifica, em nome da CODEASA, e enquanto não forem a
plicados aos fins a que se destinam , ficarão depositados 
em conta bancária especial , . a ser movimentada pela CODEASA. 

CLÁUSULA OITAVA ~ DA VINCULAÇÃO DE PES50AL: Será dire
tamente vinculado e subo~dinado a CDDEASA , o pessoal que a 
qualquer titulo for'utilizado na execução dos serviços de 
que trata este i nstrumento , não tendo com o GOVERNO . rela
çao juridica de qualquer natureza . 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA: O presente Contrato , terá 
vigência a partir da data de sua assinatura a se estenderá 
até. 30 de outubro de 1. 987 , 

CLÁUSULA atCIMA - DA PUBLICAÇÃO: A publicação do ore -
sente Contr ato no Diário Oficial dsste Terr itÓrio , deverá 
ser feita dentro do prazo de 20 (vinte} dias, contados da 
data de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA MODIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO 
E RESCISÃO: Mediante assentimento das partes contratantes , 
o presente Contrato poderá ser modificado , ou prorrogado , 
mediante Termo Aditivo , ou rescindido de pleno direito,por 
inadiplemento de quaisquer de suas Cláusulas e condiçÕes , 
por motivo de conveniência ou por mÚtuo acordo entra as 
partes contratantes, independentemente de ação , notifica -
çao ou interpelação judicial . 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO : Fica eleito o Foro 
da Comarca de Macapá , TerritÓrio Federal do Amapá, para 
dirimir quaisquer controvérsias oriundas da execuçao do 
presente Contrato , com exclusão de qualquer outro por mais 
privilegiado que sej a . 

E1 para a validade do que ficou estabelecido pelas par, 
tes , firmou- se o presente instrumento em S(cinco) vias de 
igual teor e forma , para o mesmo fim de direito, na pre 
sença de 2 (duas) testemunhas abaixo nomeadas . 

Macapâ, 29 de o4tubro de 1986 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
GOVERNO 

ROSIVAL GONÇALVES DE ALBUQUERQUE 
CO DE ASA 

ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 
SEPLAN 
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

CONTRATO Nº 013/86-SEPLAN 

PLANO DE APLICAÇÃO 

Plano· de Aplicação dos r ecursos a serem repassados p'e
lo GTFA à Companhia de Desenvolvimento do · Amapá- CODEASA , 
para fazer face ao Contrat o nº 013/86-SEPLAN. 

ELEM. DE DESPES 

4 .1. 3 .0 .07 

DISCRIMINAÇÃO 

OUTROS SERV . E ENCARGOS 
- For mação de um Fundo Espe
cial para problemas ·de abas-

VALOR Cz$ 

tecimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 500 .000, DO 

TOTAL ...... ..... . . 1. 500 .000 ,00 

~mporta o presente Plano de Aplicação na quantia de 
Cz$ 1.500.000 , 00 (HUM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZADOS) 

Macapá, 28 de outubro de 1 .986 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
GOVERNO 

ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 
SEPLAN 

RDSIVAL GONÇALVES DE ALBUQUERQUE 
CO DE ASA 

TELEC0MlJ'HCAÇ0ES DO AMAPÁ S/A - TELEAMAPÁ 
EMPRESA DO SISTEMA TELEBRÁS 

CGC - IJ.F Nº 05 .965 .421/r:JOOl - 7f) 

EDITAL DE CO~VDCAÇÃD 

ASSEMBLtiA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Ficam os sen hO!"es acionistas da Telecomunicações do Ama
pá S/A - TELEAMAPÁ , éonvidados para se reuni r em em Assem -
bl éia Geral Extraordinária , no dia 26 de novembro de 1986 , 
às 16:00 horas na Sede da Sociedade , sita na Av . Duque de 
Caxias , nº ~06, , l º andar , nesta cidade de Macapá, para de
liberarem sobre a seguin te ordem do dia :· 

a) Aumento do Capi tal de Cz$ 39 .231 .048 ,12 (trinta e no
ve milhÕes, duzentos e trinta e um mil , quarenta e oito 
cr uzados e doze centavos), para 39 .975 .052,84 .(trintae no
ve milhÕes , novecentos e se t en ta e ci ncó mil , cinquenta e 
doi s c r uzados e oi t enta e qua tro centavos) , medi ante a ca
pitalização dos crédi t os de participação fi nanceira de pr~ 
mitentes assinantes ; 

b) Al teração dos Artigos 5º e 16 (CAPUT ) do Estatuto So
cial . 

Macapá , 12 de novembro de 1986 

A DIRETORIA 

ESTATUTO DA ENTIDADE DE DANÇA PASSO LIVRE 

DA ENTIDADE E SEUS FINS: 

Art. 1º - A Entidade de Dança Passo Livre , e um grupo 
de dança amador sem fins lucr a t ivos , com fi nali dade cultu
ral e recr eativa , tem dura~ão por prazo i ndeterminndo , com 
sede e foro nesta ci dade de Macapá , fundado em 1983 ( mil 
novecentos e oitent a e t r ês). 

Art . 2º - A Entidade mantém o nº ilimitado de socios 

podendo recebP.r novos element os, de~de que e stes preencham 
as exigências da ENTIDADE e concordem com estes estatutos. 

Art . 3º - Os sÓcios não respondem subsidiariamente pe
las obrioaçÕes cont raidas pela Entidad~. 

DA DIRETORIA: 

Art . 4º - A Diretoria é constitui da de: Dire.tor Geral , 
?ecretário, Tesoureiro , Di r etor de Publicidade e Dir etor 
Técnico , e CoreÓgrafo. 

Art. 52 - são ' atribuiçÕe~ da Diretoria : 

a) Discutir e aprovar j unto aos sÓcios o plano de açao 
da Ent idade ; 

b) Coorde'nar e s upervisionar a execução das tarefas 
admi ni strativas e culturais da Entid3de. 

c) Administ ratar o patrimÔnio f inanceiro da Entidade, 

d) Contratar, quando necessário, profissional •para 
funçÕes especificas . 

Art . 6º - Compete ao Diretor Geral a Administração Ge
ral da Entidade , dirigir os shows , planejar e supervisio -
nar o plano de ação da Entidade, assinar documentos e re -
presentar a Entidade legalmente . 

Art. 7º - Compete ao Secretári o: Qrganizar r euntÕes 
cuidar da guarda dos documentos e das correspondênci as da 
Entidade . 

Art . 8º - Cabe ao Tesoureiro : adninis trar fi nanças da 
Enti dade e assi nar junt o com o diret or geral cheques e de
mai s pagament os feitos pel a Entidade . 

Art. 9º - Cabe ao Diretor de Publicidade: divulgar os 
trabalhos a serem apresentados . 

Art . 10 - Çabe ao Diretor técnico a responsabi l idade 
pe l a cenografia, sonoplastia e ilumi 1ação. 

Ar t. 11 - Cabe ao CoreÓgr afo as mJntagens técnicas dos 
e studos coreÓgráficos. 

DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS: 

Art . 12 - A Assembléia Geral deverá reunir-se ordina -
riamente , de seis em seis me ses e _extraordinàriamente sem
pre que se faça necessário com Jm acordo de pelo menos dois 
terços dos sÓcios da Entidade . 

Art . 13 - A Di r etor ia será eleita bienalmente , em ~s -
3embléias pel a maior ia dos sÓcios em voto secreto. 

DO PATRIMÔNIO : 

Art . l 4 - A renda social e o pat,imÔnio serao consti -
tuido de: 

a) Todo material confeccionado ou adquirido . 
b) Toda e qual quer ajuda, do.ação , s ubvenção e 

r esultante de vendas de ingressos . 
renda 

Art . 15 - Todo e qual quP.r bem , ser a r evert ido em favor 
da prÓpria Entidade para sua manutenção . 

Parágrafo Único - A Ent idade poderá fi l iar- se a qual -
quer outra Entidade de carát er cult ural , de acordo com a 
decisão de dois terços dos sÓcios . 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Art . 16 - Conquanto nao. seja dur ação determinadas , a 
Entidade poderá ser dissolvida por deliberação de pelo me
nos dol s terços de seus sÓcios , em Assembl éia Ger a l convo-
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cada especialmente para t al fim . 

Ar t . 17 - Resolvida a dissolução , o destino do patri -
mÔnio será doado para uma Entidade Cultural a fim , regis -
t rada no cons~ho Nacional de Serviço Social (CNSS) para 
tal fim . 

A-.t 18 - A reforma total ou parcial do presente Esta -
tuto só poderá ser efetuada com aprovação de dois terços 
dos sÓcios , convocados em Assembléia Geral , especificamente 
para tal fim . 

Art . 19- Os casos omissos a est.e estatuto serao re -
solvidos. pel a Dire tori a . 

IRIS DA ROCHA DE ALMEIDA 

MI - GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

T E R M O A D I T I V O 
PRIMEIRO (lg) TERMO ADITIVO AO CONV~NIO Nº 014/65-SEEC , 

CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO Ao~PÁ , 
ATRAVtS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E A PREFEI TURA 
MUNICIPAL DE AMAPÁ, PARA OS FINS NELE DECLARADOS . 

O Governo do TerritÓrio Federal do Amapá , através da Se
cretaria de Educação e Cul tura, nes t e ato representado pe
lo Secretário de EdUcação e Cultura , Senhor Professor J OÃO 
BOSCO ROSA FERREIRA, daqui em diante denominado simplesme~ 
te GOVERNO · e a Prefeitura Municipal de "Amapá , representada 
neste ato pelo seu Prefeito Munici pal , JOSt JOCELYN GUIMA
RÃES COLLARES daqui em diante denominado simplesmente PRE
FEITURA, resol vem de comum acordo celebrar o presente Ter
mo Aditivo ao Convênio nº 014/86-SEEC , mediants as Cláusu
l as e condiçÕes seguintes : 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Pelo presente Termo Aditivo, ficam 
alter adas as Cláusulas Décima , passando a vigorar com a se 
guin te redação: 

CLÁUSULA DtCIMA - DA VIGrNCIA: D presente Convênio terá 
sua vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de 
dezembro de 1986 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - · Permanecem inalteradas as demais cláu 

DECISÃO DA ASSEMBLÉIA: 

1.1 - Foram eleitos os Sr9s. RAIMUNDO BRITO DO AMARAL 
e HELENA TENÓRIO DE DLIVEinA , para PrPsidente e Vice- Pre -
sidente ; 

1.2 . - O Estatut o a par ti r desta data foi alterado no 
seu Titulo III , Capi t ulo I Ar t . 16 , passandn o mandato da 
Diretor ia de 01 (hum) para 02 (dois) anos . 

Macapá , 15 de Outubro de 1926. 

FRANCISCO CEZÁRIO DE ARAÚJO JUNIOR 
Secretár io 

PRDCLA\iAS OE CASAMENTO 

O Oficial do Regis t ro Civil de Casamentos de Vila Maia . , 
Santana , Comarca de Macapá , T .F . do Amapá , RepÚblica Fede
rativa do Brasil , faz saber que pretendem casar : RA[MUNDO 
EDILSQ\J RODRI GUES MOUTA E MARI NA FERREI RA BATISTA . 

Ele é filho de Expedito Camilo Mouta e Maria da Concei -
ção Rodrigues \1outa . 

Ela é filha de Francisco 3omes Batista e Coleta Nunes P.er 
reira . 

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

Vila Maia , Santana , .05 de Novembro de 1 . 986 

J~SUINA CHAGAS DE OLIVEIRA 
Ofici al de Registro Civil 

CARTÓRIO DE REG ISTD CIVIL 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

iniba 

O Oficial do Registro Civil de Vila Maia , Santana , Co
marca de Macapá, TerritÓrio Federal do Ama~á , ReoÚbl ica 
Feder ativa do Brasil , faz saber que pretendem casar: BENE
DITO DA CUNHA E ·~IA HELENA DE OLIVEIRA BRANDÃO . 

El e é filho de Zulmira da Cunha . 

Ela é f i l ha de Akfredo Novais Brandão e de Maria Oli -
sul as e condiçÕes do instrumento principal . veira Br andão . 

E, por estarem de acordo , as partes assinam o presente Quem souber de qualquer impedimento legal que os iniba 
Termo Aditivo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma , p~ de casar um com o outro acuse-os na forma da lei . 
ra o mesmo fim tlé direito, na presença de 02 (duas) teste-

munhas abaixo assinadas . Santana-Ap, 05 de Novembro de 1986 . 

Macapá(AP) , 29 de Outubro de 1985 JESUINA CHAGAS DE OLIVEIRA 

JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 
GOVERNO 

JOSt JOCEL YN GUH~RÃES COLLARES 
PREFEITURA 

TESTEMUNHAS I l egÍveis 

ASSOCIAÇÃO DO SOSP-RECREATIVO CLUBE 

CGC - 10. 224 . 442/001-75 

ATA DA ASSEMBLtrA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO 00 SDSP 
RECREATIVO CLUBE , REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 1986 . 

ASSUNTOS TRATADOS: 

l Q - Eleição do Presidente e Vice~Presidente ; 
2Q - Alteração do Estatuto no seu Titulo III dos Órgãos 

sociai s , Capitulo I ·da Constituição. 

Oficial 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASAfi.ENTO 

O Oficial do Regi stro Civil desta Comarca de Macapá
Ter . Fed . do Amapá , RepÚblica Federativa do Brasil, faz sa
ber que pretendem se casar : ALUIZIO RIBEIRO SALES .com HIL -
DETE MARGARIDA RODRIGUES DE SOUZA . 

El e é filho de Manoel Rodrigues Sales e de Estel ita 
Fernandes Ribeiro . 

Ela é f ilha de José Ferreira de .souza e de Maria Ro -
drigues de Souza . 

Quem souber de qualq u~r i mpedimento legal que os i ni ba 
de casar , um com o outro , acuse- os na forma da lei . 

Macapá, 07 de Novembro de 1986. 

DIRCE SENA DE ALMEIDA 
Tabel iã Substituta 


	

