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TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO ( P) Nº 1331 de 18 de Novembro de 1986 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que l he são conferidas pel o artigo 18 , itemii , 
do Decreto- lei nº 411, de OB de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Art . 12 - Designar os membros abaixo relacionados para 
constituirem a Comissão encarregada de organizar o progra
ma de Fest e j os Natalinos de Comunidade, que transcorrerão 
em dezembro do corrente ano . 

Coordenador: Alfredo Augusto Ramalho de Olivei ra 
Membros Regina LÚcia Pint o Cohen 

Lindoval QueirÓz de Alcântara 
Manoel da Silva Camarão 
Maria Antonieta Ferreira Carvalho 
Ronaldo Pereira de Oliveira 
Paul o de AraÚjo Oliveira 
Paulo de Tarso Gurgel 
Maria do Socorro Fortuna to Monteiro 
Arolde Mário Nina da Costa 
Hilda Lobato Moreira 
Maria das Dores Vasques de Oliveira 
Maria Neuza Carmo de Sou~a 
Maria de Nazaré Martins de Andrade 
Maria Nelci GÓes de Lima 
Ricardo Otero Amoedo Senior 
Manoel Maciel de AraÚjo 
Raimundo Chermont da Silva 

Art . 2º - Revogam-se as di sposiçÕes em contrário. 

Macapá-AP , em 18 de Novembro de 1986 , 98º da RepÚblic.a ~ 

Dr . 
Auditor do Governo do Território 
J OSÉ VER!SSIMO TAVARES 

Secretário de Educação e Cultura 
Prof . JOÃO BOSCO ROSA FERRE IRA 

Dr. 

Dr . 

Dr. 

Secretá=io de Agr i cultura 
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Secretário de Segurança Pública 
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 

Secretário de Saúde 
ANTONIO CARNEIRO JUNIOR 

43º da. Criação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

JORc:f: NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTtRIO 00 INTERI OR 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 1332 de 18 de Novembro de 1986 

O Governador do Territóri o Federal do Amapá, usan,;,_, d;::s 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , item li , 
do Decreto- lei nº 411, de QB de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Designar ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA, Secretário 
de Governo de Planejamento e Coordenação, para exercer ac~ 
mulativamente , em substitui ção, o cargo de Governador do 
TerritÓrio Federal do Amapá , durante o impedimento do res
pectivo titul ar que viajará a cidade de BrasÍlia- DF , no pe 
rÍodo de 19 a 23 de Novembro do corrente ano , a fim de tra 
tar assuntos de interesse da Administração Amapaense . 

Macapá-AP, em 18 de Novembro de 1986 , 982 da RepÚblica.e 
43º da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORc:f: NOVA DA COSTA 
Governador 

MINIST~RIO 00 I NTERIOR 

Territór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 1333 de 18 de Novembm .:!'J J.9(~-

O Govemador do Território Federal dQ Amap:Í, ur,p.o·,do das 
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atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, i tem II, 
do Decreto-lei nº 411 , de ~8 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo nº 28761 . ~03188/65-GABI , 

RESOLVE: 

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 edação dada pela Lei nº 6 . 481 , 
de 05 de dezembro de 1977 , a F~LIX HENRIQUE PEREIRA, matrÍ 
c ul a nº 2 .079.163 , no cargo de Motorista de Veículos Ter: 
restres, cÓdigo TD-902, classe "Especial", referência NM-
32 , do Quadro Permanente do Governo deste TerritÓrio , de
vendo seus proventos mensais serem acrescidos da vantagem 
financeira de 2af, , de conformidade com o artigo 184 , item 
II, da citada Lei nº 1.711/52, observado o'§ 2º do arti go 
102 , da-constituição Federal. 

Macapá- AP , em 18 de Novembro de 1986 , 982 da RepÚblica e 
43º da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Ter ritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1334 de 18 de Novembro de 1986 

O Governador do TerritÓrio Federal do A~apá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, i tem II, 
do Decreto-l ei nº 411 , de 08 de janeir o de 1969 e tendo em 
vista os termos do OfÍcio número 013/85-CS, 

RESOLVE: 

Prorrogar , por mais trinta (30) dias, na forma prevista 
no §Único do artigo 220 da· Lei nº 1 .711 , de 28 de outubro 
de 1952, o prazo para concl usão dos trabalhos da Comissão 
de Sindicância instituída pel o Decreto (P) nº 1255, de :3 
de outubro de 1986 , publicado no Diário Oficial do Ter ritÓ 
rio de 16 do mesmo mes e ano . 

Mac&Pá-AP , em 18 de Novembro de 1986 , 98º da RepÚblica e 
43º da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE PROW~ÇÃO SOCIAL 

CONVÊNIO Nº 004/86-SEPS . 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO AMAPÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 
E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ , PARA OS FINS NELE DE -
CLARADOS. 

O Governo do TerritÓrio Federal do Amapá, neste a to re
presentado pela Secretaria de Promoção Social através de 
seu titular, Senhor NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE, dera -
vante denominado simplesmente CONVENENTE e a Prefeitura Mu
nicipal de AMAPÁ , inscrita r,o CGC/MF sob o nº 05 .989 . 116/ 
0001-19, neste ato representado pelo seu Prefeito Senhor 
JOSÉ JOCELIN GUIMARÃES COLARES, daqui em diante deniminada 
simplesmente CONVENIADA , resolvem d~ comum acordo f i rmar o 
presente Convênio, mediante as Cláusul as e condiçÕes se -
guintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente CD_!2. 

vênio foi elaborad~ com fulcro no que dispÕe o item XVIII, 
do ·artigo 18 do Oe:::reto-Lei nº 411/69, combinado com a le -
tra "f" do § 29 do art. 126 do Decreto-Lei nº 200 , e em es
trita observ.ância ao disposto no art . 1º do Decreto (N) nº 
019, de 20 de maio de 1986. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO: O presente Convênio tem 
por objetivo repassar recursos à CONVENIADA, para que pos
sa suprir suas necessidades de manutenção com material de 
consumo . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES: 

I - DA CDNVENENTE: 

a) Repassar os recursos no valor de Cz$ 77. 922 ,00(68-
tenta e Sete Mil, Novect:ntos "' Vl11Le e Dois Cruzactos) para 
atender o estabelecido ná Cláusula Segunda do presente Con
venio; 

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

II ~ DA CONVENIADA: 

a) Executar as atividades previstas neste Convênio; 

b) For necer e facilitar os e lementos indispensáveis 
para que a CONVENENTE possa acompanhar a execução d~s ser
viços objeto deste Convênio . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: As despesas decorrentes 
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da assinatura deste Convênio no valor de Cz$ 77.922,00(Se
tenta e Sete Mil , Novecentos e Vinte e Dois Cruzados) cor -
rerá à conta do GTFA/CONVÊNIO- FUNABEM/SEPS/N2 068/25/94 -
AOITIV0/86, do Projeto Especifico Alternativa de Atendi 
menta em Meio Aberto, assim distribuídos: 

- Cz$ 62 .337,60 (Sessenta e Dois Mil, TrezentoseTrin
ta e Sete Cruzados e Sessenta Centavos) , Natureza da Des -
pesa 3.1 . 2 .0.00, conforme Nota de Empenho n2 117, emitida 
em DO de out ubro de 1986 . 

-O restante no valor de Cz$ 15 .584,40( Quinze Mi l 
Quinhentos e Oitenta e Quatro Cruzados e Quarenta Centa -
vos), deverão ser empenhados posteriormente. 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBER~ÃO DOS RECURSOS: Os re
cursos destinados à execução deste Convênio serão libera -
dos em 03 parcelas, sendo a primeira parcela no valor de 
Cz$ 52 .33? ,60(Sessenta e Dois Mil , Trezentos e Trinta e 
Sete Cruzados e Sessenta Centavos) , liberada apÓs a assi 
natura deste instrumento pelas partes convenentes e as de
mais no valor de CzS ? . ?92 ,20 (Sete Mil , Setecentos e No -
venta e Dois Cruzados e Vinte Centavos), apos a liberação 
dos recursos por parte da FUNABEM. 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS: Os recursos 
que por Força deste Convênio a CONVENI ADA receber , enquan
to não forem aplicados aos f i ns a que se desti nam·, serão 
deposi tados preferivelmente em banco oficial em . conta ban
cária especial , a ser movimentada pela CONVENIADA, abri -
gando-se esta a enviar a CO~~ENENTE , extrato de contas e 
fazer constar nos diversos documentos de sua prestação de 
contas o nome do sacado , os nÚmeros, valores e datas das 
emisSÕes dos cheques e a quem forem pagas as importâncias. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A CONVENIADA 
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 presente Convênio, a prestação qe contas da 
aplicação dos recursos recebidos da CONVENENTE . 

CLÁUSULA OITAVA- DA VIGÊNCI A: O presente Convênio te
ra sua vigência a par tir da data de sua assinatuta até 31 . 
12 .86 . 

CLÁUSULA ND~A - DA PUBLICAÇÃO: O presente Convênio se
ra publicado no Diário OFicial deste TerritÓrio Federal do 
Amapá, no prazo de 20 (vinte) dias , a contar da data de sua 
assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA MODIFICAÇÃO E RESCISÃO : Mediante 
concordância das partes, este Convênio poderá ser modifi -
cada através de Termo Aditivo desde que não contrarie o 
disposto no item VIII da Instrução Normativa SECIN/SEPLAN/ 
PR N2 002 , de 02 de fevereiro de 1984 ou rescindido por i na 
diplemento de qualquer de sua Cláusula ou condiçÕes, inde
pendentemente de ação, notificação ou interpelação judi -
cial . 

CLÁUSULAS DtCIMA PRIMEIRA - DO FORO: Fica eleito o Fo
ro da Comarca de Macapá , para dirimir quaisquer dÚvidas e/ 
ou lit{gios por ventura decorrentes da execução do presen
te Convênio , que não possam ser solucionados administrati
vamente pel as partes. 

E, por estarem de acordo com as Cláusulas e condiçÕes 
aqui estipuladas , l avrou- se o pr esente Convênio , que lido 
e achado conforme , será assinado em 05 ( cinco ) vias de 
igual teor e forma e para um sÓ efeito , pelas partes con -
venentes por (02) testemunhas abaixo firmadas . 

Macapá(AP), 30 de outubro de 1986. 

NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 
Convenente 

JOSÉ JOCELIN GUIMARÃES COLARES, 
Conveniada 

TESTEMUNHAS: IlegÍveis 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A~IAPÁ 
SED1ETARIA DE PROmÇÃO SOCIAL 

COORDENADORIA SETORIAL DE PLANEJA\ENTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ 

CONVÊNIO N2 004/85-SEPS 

----------------------------------------------------------
ELEMENTO DE OF..SPESA ESPECIFICAÇÃO VALOR 

----------------------------------------------------------

3 .1.2.0 .00 MATERIAL DE CONSUMO 77 .922,00 

----------------------- ----- ----------
TOTAL 

~!a capá, 3D de outubro de 1986. 

NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 
Secretário 

ELSON BENJAMIN DO CARMO 
Coordenador da CSP/SEPS 

77 .922 ,00 

M.I - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL 00 AMAPÁ 

SECRETARIA DE EOUCAÇAO E CULTURA 

CONvfNID N2 020/86 - SEEC 

CONV~NIO QUE ENTRE SI FAZEM O GOVERNO DO TERRITÓRIO, FE
DERAL 00 AMAPÁ , ATRA~S DA SECRETARIA DE EOUCAÇAO E CULTU
RA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ , PARA OS FINS NELE DE 
CLARADOS . 

O GovP.rno do TP.rritnrin FP.dP.rAl dn AmApÁ, através da Se
cretaria de Educação e Cultura, neste ato representada pe
l o seu Titul ar , Senhor Professor JOAO BOSCO ROSA FERREIRA, 
doravante denominado simplesmente GOVERNO e a Prefeitura 
Municipal de Amapá, devidamente inscrita no C.G. C/M . F sob 
o n2 05.989 . 116/DOOl- 19 , repre sen tada neste ato pe l o seu 
Prefeito Municipal, Senhor JOCELYN GUIMARfíES COLLARES, da
qui em diante denominada simplesmente PREFEITURA , resolvem 
celebra r o presente Convênio, de acordo com as cláusulas e 
condiçÕes seguintes : 

ClAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDA'.:ENTO lEGAL: O presente Con
vênio tem respaldo legal no item XVII, do art . 18, do De
creto- Lei n2 411, de 08 de janeiro de 1.969, combina<..'o com 
o Art . 126 § 22, letra "f " , do Decreto-Lei n2 200, de 25 
de fevereiro de 1.96?, e com o art. 12 do Decreto do Gover 
no do TerritÓrio Federal do Amapá, n2 (N) 019, de 20 de 
maio de 1.986, 

ClAUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO: O objetivo deste Instru
mento é manter as Classes Pré-Escolares existentes no Mu
nicÍpio de Amapá , no exercÍcio de 1 .986, de acordo com o 
Pl ano de Apli cação em anexo , e que passa a ser parte inte
grante deste Instrumento , 

clAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇOES : 

I - DO GOVERNO: 

a) Repassar à Prefeitura ~!unicipal de Ar:1apá os recursos 
no_ valor de Cz:3 81. 740, 00 -(Oitenta e Hum Mi l, Setecentos 
e Quarenta Cruzados) para a t ender a execução do objetivo éo 
presente Convênio; 

b) Acompanhar e f i scalizar através da Secretaria de Edu
cação e Cultura a Manutenção das Classes Pré-Escolares do 
MunicÍpio de Amapá, ou seja , a execução do objetivo deste 
In s trur.:en to . 

. II - DA PF.EFEITL..'t';A: 
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.'1) Aplicar os recursos transferidos pelo Governo, de aco!: 
do com o Plano de Aplicaçã~ anexo, o qual faz parte inte-
grande deste Convênio ; 

E, por estarem de acordo e , para validade do que ficou 
estabelecido pel as partes, lavrou-~e este Instrumento em 
05 (cinco) vias de igual teor e forma, para o mesmo f im de 
direito, na presença de 02 (duas) Testemunhas abaixo assi-

b) Fornecer e facilitar os elementos necessáriospara que nadas . 
o Governo possa acompanhar através da SEEC a execução da 
manutenção das Classes Pré-Escolares exitentes no MunicÍ -
pio de Amapá; 

c) Prestar conta à SEEC, dos recursos recebidos por for
~ a deste Instrumento, den t ro do prazo na Cláusula Sétima 
deste Convênio , 

ClAUSULA QUARTA - DA DOTAÇAO : As despesas decorrentes do 
presente Convênio no va lor oe Cz~ 81.74r:J , OO (Oitenta e Hum 
Mil, Setecentos e Quarenla Cruzados) corre't'ão à conta do 
Convêniõ 096/86 - MEC/GTFA/SEEC , assi m discriminados: 

- Cz$ 20 .420, 00 (Vinte Mil , Quatrocentos ·e Vinte Cruza -
dos ) - alocados do Convênio Supra, Programa de Trabalho 
08. 42 .190. 3201.000- FR- 000, El emento de Despesa 3 .1.2 .0 .00 
conforme Nota de Empenho n2 34, emitida em 3D de setembro 
de 1 . 9~, para atender material de Consumo: Aqu i sição de 
Material Didático - PedagÓgico . 

- Cz$ 61 .320, 00 (Sessen ta e Hum Mil, Trezentos e Vinte 
Cruzados) .- alocados do Convênio Supra , Programa de Traba
l ho 08 . 42 . 190 . 3201. 000-FR-000, Elemento de De s p esa 
3 .1 . 3. 1.00, Conforme 'Nota de E~penho n2 33, emitida em 30 
de setembro de 1.986 , para atender Remuneração de Serviços 
Pessoais ; Pagamento de Monitores . 

CLAUSULA QUINTA - DA LIBERAÇAO DOS RECURSOS: Os recursos 
desti nados a execução do presente Conv~nio e ora alocados, 
serRo liberados de uma só vez após a sua assinatura . 

{lÁUSULA SEXTA -DO DEPOSITO DOS RECURSOS: Os recursos 
que por f orça deste Convênio , a PREFEITURA receber, enqua~ 
to não forem aplicados aos fins a que se destinam serão 
depositados em conta bancá~ia especial , a ser movimentada 
pela PREFEITURA, obrigando-se esta a enviar ao GOVERNO ex
trato de conta, o nome do sacado, os números , os valores e 

o.as datas das emissões dos chéques e a quem forem pagas as 
importâncias . 

ClAUSULA StTIMA - DA PRESTAçAD DE CONTAS : A PREFEITURA 
prestará contas dos recursos recebidos do GOVERNO, através 
da Secvetaria de Finanças-SEFIN , no máximo 30 (trinta)dias 
apÓs o término da vigência deste convênio . 

ClAUSULA OITAVA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL : Será direta
mente vinculado e subordinado à PREFEITURA o pessoal que, 
a qualquer título for utilizado na execuçao deste Convênio 
não tendo com o GOVERNO relação jurÍdica de qualquer natu
reza . 

ClAUSULA NONA - DA VIG~NCIA: Este Conyênio entrará em vi 
gor a contar da data de sua assinatura até 31 de dezembro 
de 1.986. 

clAUSULA DtCIMA - DA MDDIFICAçAO, PRORRDGAÇM E RESCISM : 
Mediante assentimento dos Convenentes, este Convênio pode
rá ser modificado ou prorrogado, através do Termo Aditivo 
ou rescindido de plano direito, por inadimplemento de qual 
quer de suas cláusulas e conpiçÕes, independentemente de 
ação , notificação ou i nterpelação judicial . 

CLÁUSULA DtCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇAO : A publicação 
deste Convêni'o no Di ário Oficial do Gove.rno deste Terri tó
rio, deverá ser feita no prazo de 20 (vinte) dias a contar 
da data de sua assinatura . 

ClAUSULA DtCI~~ SEGUNDA - DO FORO: Fica el eito o Foro da 
Comarca de Macapá , TerritÓrio Federal do Amapá, para diri
mir dÚvidas oriundas da execução deste Convênio, com exclu 
são de qualquer outro, por mais privilegiaao que seja . 

Macapá- AP, 04 de outubro de l. 986. 

JOAO BOSCO ROSA FERREIRA 
GOVERNO 

JOCELYN GUIMARÃES CDLLARES 
PREFEilURA 

TESTEMUNHAS: IlegÍveis 

M. I . GOVERNO DO TERRI T0RID FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

APROVO 
J OÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Secretário de Educação e Cultura 

PLANO DE APLICAÇÃO 

Plano de Aplicação para l iberação de recursos finaceiros 
visando custear encargos com o PROJETO DA EDUCAÇAO PRt-ES
CDLAR , no MuniCÍpio de Amapá , à conta de do tações oriundas 
do convênio 096/86-MEC/GTFA/SEEC, Projeto: 1.1. Desenvol -
vimento da Educação Pré-Escolar, Programa: 08,42 . 190. 3201 . 
000-FR-000, Meta/Ação: 03/lf2 - Manutenção das Classes Pré
Escolares do MuniCÍpio de Amapá , com interveniência da Se
cretaria de Educação e Cultura , respaldado nas seguintes 
classificações orçamentárias : 

VIG~NCIA : 31/12/1986 

Ele . de Despesa! Discriminação I Valor em Cz$ 

3. 1 .2 . 0 . 00 Materia l de Consumo : 
- Aquisição de Material Didáti-

co- PedagÓgico . .. .. .. .. . .. .. . 20.420,00 

3. 1. 3 .1 .00 Remuneração de Serviços Pes 
soais: 

- Pagamento de Monitores . . . . . . 61. 32r:J, DO 

T o t a l .. . ... . ... . . . ... . .. . .... , . . . 81 . 740, DO 

Importa o presente plano no valor ·àe CZS 81 .740, 00 (Di 
tenta .e Um Mil, Setecentos e Quarenta Cruz·aoos) . 

Macapá-AP, 07 de outubro de 1986 

JDSt FIGUEIREDO DE SOUZA 
Dire tor / DEN / SEEC 

MARIA RAIMUNDA RIBEIRO DA CDSTJI. 
Coordenadora/~EPRE/DEN 

SECRETARIA DE AGRICULTURA 

CONTRATO N2 019/ BS• SEAG. 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL 00 AMAPÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E A 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ, VISANDO A MANUTEN -
ÇÃD DOS SERVIÇOS DE APOIO AO SETOR AGROPECUÁRIO . 

O Governo do Terri t Ório Federal do Amapá , através da 
Secretaria de Agricultura , neste ato representado pelo seu 
Titular, Senhor JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE , daqui 
em diante denominada simplesment e CONTRATANTE e a Compa nhia 
de Desenvolvimento do Amapá , inscrita no Cadast ro Geral do 
Contribuinte do Ministério da Fazenda sob o n2 04 . 176 .962/ 
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0001-57, representada pelo seu Diretor- Presidente , Senhor 
ROSIVAL GONÇALVES DE ALBUQUERQUE , doravante denominada CON 
TRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Con -
trato , consoante as cláusulas e condiçÕes seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: D presente Con
trato foi elaborado com embasamento no Decreto (N) nº 0019/ 
86- GTFA , de 20 de maio de 1986 , de acordo com alinea " f " 
do § 2º do artigo 126 do Decre to- Lei nº 200 de 25 de feve
rei ro de 196? . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO: O obj etivo do Contrato 
visa a manutenção dos serviços de apoio ao Setor Agrope 
cuario no TerritÓrio Federal do Amapá, conforme Planq de 
Aplicação que fica fazendo parte integrante deste instru -. 
menta. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES: 

I - 00 CONTRATANTE : 

a) concorrer no presente exerdcio, a t ravés da SEAG . . , 
com a importância de CzS 3 .120.000,00 (três milhÕes e cen
to e vinte mil cruzados). 

b) proceder o acompanhamento e a fiscalização da exe -
cução do presente Contrato , at ravés da SEAG; 

c) realizar a qualquer momento , auditagem nas contas da 
CODEASA , no que diz respeito à aplicação do s recursos,exa
tidão e adquação das despesas , consoant e aos termos e fins 
propostos no presente Contrato . 

I+ - DA CONTRATADA 

a) aplicar os recur sos de acordo com os termos e fins 
do presente Contrato; 

b) manter sua estrutura fisica e operacional , para o 
desenvolvimento das atividades necessár ias à execução des
te Contrato ; 

c) enviar trimestralmente, a SEAG relatÓrio demonstra
tivo da execução fisica e f i nanceira, das atividades exe
cutadas ; 

d) prestar conta dos r ecursos recebidos à Secretaria 
de Finanças do GTFA, através de documento hábeis, compro -
batÓr ios das despesas realizadas de acordo com as normas 
estabelecidas pelo CONTRATANTE; 

e) manter pessoal especializado para a execução do pre
sente Contrato , sem qualquer vinculo empregatfcio com o 
CONTRATANTE . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: Os recursos destinados a 
execução do presente Contrato , no valor de Cz$ 3.120.000[11) 
(três milhÕes, cento e vinte mil cruzados), correrá à conta 
do Fundo de Participação dos Estados , Distr ito Federal e 
Terr itÓrios, Programa 04140804 . 134, Elemento de Despesa 
4 . 1. 3 .0 .07 - Outro,; Ser"içns P. Encaron s , consoanteNota de 
Empenho nº 11057 , emitida em 22 de ou tubr o de 1985 . 

CLÁUSULA QUINTA - DA MOVIMENTAÇÃO: Os recursos desti 
nados à execução do presente Contrato serão depositados em 
Agência do Banco da AmazÔnia S. A., em conta a ser movimen
tada pela CONTRATADA , de acordo com o Plano de Aplicação , 
detalhado, previamente aprovada pela CONTRATANTE com a mo
vimentação sendo efetivada em cheques nominais, asseguran
do-se que não ocorrerão saques com final idades 'distintas 
da estabelecida no Plano mencionado . 

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS: Os recursos 
de que trata este Contra to serão liberados de uma SÓ vez , 
apos a assinatura deste inst rumento . 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A CONTRATADA 

prestará cont a s da aplicação dos recursos recebidos, em de
corrência deste Contr ato , à Secretaria de Finanças-SEFIN , 
no prazo maximo de 30 (trinta) dias apÓs a vig&ncia do pre
sente instrumento. 

CLÁUSULA OI TAVA -'DA VIGÊNCIA: O presente Contrato vi 
gorara a partir da data de sua assinatura até 31 de dezem
bro de 1986. 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO : A publicação do presen
te Cont r ato no Di ári o Oficial deste TerritÓrio, deverá ser 
feita dentro do prazo de 20 (vinte) dias , contados da data 
de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO , MODIFICAÇÃO E PRORROGA-
ÇÃO : Med iante assentimento das partes contratantes , este 
ln,;LcuruenLo ~odt<r.;, ,;ar,..,,. urut..li ric:a<;Üe,; ""' Lutlu uu ""' par·L" 
ou ser prorrogado através de Termo Aditivo , podendo ser 
rescindido em pleno direito, por inadimplemento de quais -
quer de suas cláusulas e condiçÕes, independentemente de 
ação, notificação ou interpelação judicial . 

CLÁUSULA DÉCIMA PRI MEIRA - DO FORO: Para dirimir quai s
quer dÚvidas surgidas em conséquência do não cumprimento 
de qualquer cláusula deste Termo , de comum acordo as par -
tes interessadas elegem o Foro da Comarca de Macapá, com 
exclusão de qualquer outro , por mais privilegiado que se
ja . 

E, por estar em de acordo , firmam o presente Contrato 
em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, para o mesmo fim 
de di r eito , na pr esença de duas (02) testemunhas abaixo 
nomeadas. 

Macapá(Ap) , 31 de outubro de 1985. 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE'' 
Contratante 

ROSIVAL GONÇALVES DE ALBUQUERQUE 
Contrat ada 

TESTEMJNHAS: Ilegiveis 

SECRETARIA DE AGRICULTURA 

PROJETO: DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO 
FONTE F.P.E. 
VALOR DO CONTRATO: Cz$ 3.120 .000, 00 

PLANO DE APLICAÇÃO 
AO CONTRATO N2 019/86-SEAG 

CATEG . ECDNDMICA DISCRIMINAÇÃO VALOR Cz$ ----------------------------------------------------------
4. 1. 3 . 0,07 Outros Serv . e Encargos 3. 120 .000,00 

TOTAL .. ... . . . . . . •... . . . .. . . . ..... .. 3 . 120 . 000 '· DO 

Macapá(Ap) ,- 31 de outubro de 1985. 

J OÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Secr etário de Agricul tura 

ROSI VAL ALBERTO CAPIBERI BE 
Diretor Presidente- CDDEASA 
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MI - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

CONTRATO N? 021/86-SEEC 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AlvlAPÁ , ATRAVÉS DA SECRE -
TARIA DE EDUCAÇÃO E CJLTURA E O SENHOR ANDRÉ DAS NEVES RO
qA, PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

O Governo do TerritÓrio Federal do Amapá, neste ato re
presentado pelo Secretário de Educação e Cultura através 
de seu titular , Senhor Professor JOÃO BOSCO RÕSA FERREIRA, 
doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO e o Senhor AN
DRÉ OAS.NEVES ROSA, brasileiro, casado , negociante , C.P .F. 
nº 069.408 . 702- 53, CI. 29. 748-AP , residente e domiciliado 
em Macapá-AP , no Trac~jatuba do Piririm II, daqui em dian
t.e denominado simplesmente LOCADOR, resolvem de comum acor
do celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas e 
condiçÕes segui ntes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA -DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Con
trato encontra respaldo no i tem XVII do Art. 18, do Decre
to- Lei nº 411 , de 08 de janeiro de 1969, combinado com o 
Art. 126, § 2ll, letra "g" do Decreto-Lei nº 200 , de 25 de 
fevereiro de 1967, co~ o Art . 1º do Decreto Governamental 
do GTFA (N) nº 0019, ·de 20 de maio de 1986, e com as leis 
que regem a locação d~ imÓveis rurais. 

CLÁUSULA SEGUNDA - 00 OBJETIVO: O objetivo do presente 
Contrato é a locação de um imÓvel localizado no Tracajatu
ba do Piririm !I/MunicÍpio de Macapá-Ap , de propriedade do 
LOCADOR, para servir exclusivamente de Escola Naquela lo -
calidade . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: O presente Contrato 
terá a duração de 12 (DOZE) meses a contar de 12 de janei
ro a 31 de dezembro de 1986. 

CLÁUSULA QUARTA - DA REVOGAÇÃO OU PRORROGAÇÃO: Findo o 
prazo de l ocação , poderá este Contrato ser renovado ou 
prorrogado, mediante Termo Aditivo, se assim convier as 
partes contratantes, podendo inclusive , modificá-lo no to
do ou em parte . 

CLÁUSULA QUINTA - DO ALUGUEL; O aluguel mensal será de 
Cz$ 100,42 (CEM CRUZADOS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), pago 
mediante remessa de recibos do LOCADOR, através da Secre -
taria tlE Educação e Cultura- SEEC, ao Departamento de Oes -
pesa da Secretaria de Finanças-SEFIN, em lO(DEZ) parcelas, 
nos meses de janeiro a outubro do corrente ano, e , as duas 
parcelas, de novembro e dezembro a vencer, serão pagas pos
teriormente. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS: A despesa 
decorrente com o pagamento do presente Contrato , correra 
por conta do FPE - Manuterção Administrativa da SEEC, Pla -
nos e Programas Especiais , Programa de Trabalho 08421884 . 
767, Elemento de Des~esa 3.1. 3 .2 .00, consoante Nota de Em
penho nº 2520 , emitica em 28 de fevere iro de 1986 , no va -
lor gl obal de Cz$ 1.205,10 (HUM·MIL, DUZENTOS E CI NCO CRU-

ZADOS E DEZ CENTAVOS) 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA LOCAÇÃO : O LOCATÁRIO nao poderá 
locar, ceder, transferir ou sublocar no todo ou em parte , 
gratuita ou temporariamente o imÓvel ora locado sem que 
haja consentimento expresso e antecipado do · LOCAOOR . 

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO IMÓVEL: O LOCATÁ -
RIO declara haver recebido o imÓvel em perfeitas condiçÕes 
de conservação e limpeza, com todas as instalaçÕes elétri 
cas, sanitárias e hidráulicas, obrigando- se a devolver o 
imÓvel em iguais condiçÕes, quando do t ermo final da loca
ção, previsto na cláusula terceira. 

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA DO IMÓVEL : O 
LOCATÁRIO não poderá alterar a estrutura do prédio ora lo
cado sobre pretexto algum, sem o consentimento prévio úu 
LOCADOR, ficando certo de que t oda e qualquer benfeitoria 
i~troduzida no imÓvel seja necessária ou não , passará a 
pertencer ao mesmo se que por isso tenha o LOCADOR de in -
denizar o LOCATÁRIO . 

CLÁUSULA DÉCIWA - DO CUSTEIO DE DESPESA: Correrão por 
conta exclusiva do LOCATÁRIO as despesas com o funciona 
menta de: água e energia elétrica utilizados em horários 
compativeis com o funcionamento da Escola, bem como paga -
menta do IPTU e/ou todo e qualquer impost o cobrado sobre o 
imÓvel locado. 

CLÁUSULA DÉQIMA PRIMEIRA - DA DESAPROPRIAÇÃO: No caso 
de desapropri ação do imÓvel , objeto deste Instrumento o 
LOCADOR fica desobrigado de toda e qualquer responsabili -
dade decorrente deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO: O nao cumpri 
menta das obrigaçÕes definidas neste Instrumento implicará 
em sua renÚncia e consequente rescisão , e, a parte que der 
causa ao rompimento deste Contrato , no seu tempo normal a
quí estabelec~d~ incidirá.nas sarçÕes previstas na legisla
çao em vigor a epoca. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO: Para di rim i' r quais
quer dÚvidas suscitadas durante a vigência deste Contrato, 
fica eleito o Foro da Circunscr ição Judiciária de Macapá, 
TerritÓrio Federal do Amapá, com exclusão de qualquer ou -
tro por mais privilegiado que seja . 

E, por estarem de acordo LOCATÁRIO e LOCADOR , ratifi -
cam o presente Instrumento legal, assinando-o em 05(CI NCO) 
vias de i gual teor e ~rma para o mesmo fim de direito, na 
presença de 02 (DUAS) testemunhas abaixo assinadas. 

Macapá (Ap) , lO de outubro de 1986. 

JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 
LOCATÁRIO 

ANDRÉ DAS NEVES ROSA 
LOCADOR 

TESTEMUNHAS: Tlegiveis 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

COORDENADORIA SETORIAL DE PLANEJAMENTO 
EQUIPE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 

PLANO DE APLICAÇÃO 

APROVO: 
JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Secretario de Educação e Cultura 

PLANO DE APLICAÇÃO para Lavratura de um Contrato que sara Celebrado e nt re a Secretar ia de Educação e 
Cultura e o Sr. ANDRÉ DAS NEVES ROSAS, objetivando o pagamento do Aluguel de um ImÓvel onde funciona a EPG "TRACAJATU-
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BA DO PIRIRIM II" , valor mensal de CZ$ 100,42, totalizando a quantia de CZ$ 1.205,04, durante o exercicio de 1985. 

O presente PLANO DE APLICAÇÃO terá respaldo na Fonte de Recurso do Fundo de Participação dQ~ Est ados 
Distrito Federal e Terri torial . 

--·---------------- ----------- ---- --------------------------------.-------------·------------------
PROGRAMA ELEMENTO DE DESPESA DISCRIMINAÇÃO VALOR CZ$ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08421884 . 767 3 . 1. 3.2 . DO - Outros Serviços e Encar gos 1.205,04 

T O T A L 1.205,04 

Trnrortn o rresP.nt:P. Plann de Arlir.nção na quantia dP. C7$ 1. ::>0'1,04 (hllm mil rill7P.nt.ns P. ci.ncn cruzarins e 
qualros centavos) 

coo. 

11 
12 
14 

Macapá-Ap , 13 de Outubro de 1986. 

FRANCI SCO DAS CHAGAS FERREIRA FEIJÓ 
Coordenador da Equipe de Orçamento e Finanças 

SÍ LV IO SOBRINHO SOARES CASTILLD 
Chefe da CSP/SEEC 

SI ND ICATO DOS OFIC IAIS ~1ARCEN EIROS E TRABALHADORES NAS INDOSTRIAS DE SERRARIAS 
E MOVEIS DE MAD EI RAS DO TERR ITORIO FEDERAL DO AMAP~ 

R E c E I T A 

c o N T A s 

Renda Tribl}tãria 
Renda Social 
Renda Extraorói nãria 

TOTAL DA RECEITA 
IMOBILIZAÇI\0 DE CAPITAL 

TOTAL GE RAL 

PAULO DE LIMA RODRIGUES 
Presidente Interino 

RES U/~0 DA PREVISI\0 ORÇM1ENTÁRIA 
EXERCICIO DE 1987 

o E s p E s A 

T O 1 A L coo . c o N T A s 

37.476 ,00 21 Administração Geral 
43 .847,00 22 Cont r ibuições Regulamentares 
1. 124,00 23 Ass istência Social 

24 Outros Serviços Sociais 

82 .447,00 TOTAL DO CUSTEIO 
11.243 ,00 APLICAÇI\0 DE CAPITAL 

93.690,00 TOTAL GERAL 

Macapã , 18 de novembro de 1986 

JOSE DOS SANTOS- BAlA 
Tesoureiro 

VALDIR ·QUEIROZ DOS SANTOS 
Têc . Contabil idade 
CRC. - 3504-PA 

CO<IIISSÃO DE INQUÉRITO ADIAINISTRATIVO Dê-se ciencia , cumpra-se e publique-se 

Macapá Ap , 10 de setembro de 1986 . 
DECRETO (P) Nº 0712/R&-GABI 

PORTARIA Nº 01/86- C. I.A . 
JOÃO JOSÉ AGUIAR CARVALHO 

Presidente da C.I.A . 

O P:esidente da Comissão de Inquér·ito Administretivo , 
instiluide pelo Decr eto (P) nº 0712/86- GABI , datado de 08 
de maio de 1985 , usando das atribuiçÕes que lhe são confe
ridas, pelo § 22 , do ertigo 219, da Lei nº 1 . 711 , de 28 de 
outubro de 1952. 

COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO 

DECRETO (P) Nº 0712/86-GABI 

T O T A L 

42.723 ,00 
14 .990 ,00 
17.239,00 
3.748,00 

78. 700 ,00 
14.990,00 

93.690,00 

I RESOLVE: 

I Designar PAULO SÉRGIO PEREIRA DE FIGUEIREDO , ocupante 
I do cargo de DatilÓgrafo , do Convênio nº 015/86-SEPLAN/PMM, 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 15 ( QUINZE ) DIAS 

1

1 lotado na Secr etaria de Planejamento e Coordenação, e com 
exercicio no Gabinete do Secretário , para servir como Se -
cretário na aludida Comissão . 

I 

JOÃO JOSÉ AGUIAR CARVALHO , na qualidade de Presidente 
da Comissão de Inquér ito Administrativo , designada pelo De
cr eto (P) nº 0712/86- GABI , faz saber ao servidor JOSÉ PE ~ 
ORO RODRIGUES DE ALENCAR , ocupante do cargo de Motorista 
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de veiculas Terrestres, que estão tramitando , em seus ter
mos legai s , os Autos de Proce sso Administrativo em que o 
mesmo f'igLJra como indiciado , por abandono de cargo . E, cons
tando dos Autos que se encontr a em lugar incer to _e não sa
bido, fica, pelo ~sente EDITAL, citado para no dia 02 de 
deze~bro de 1986, prÓximo vindouro , às 10:00 (dez) horas , 
comparecer na sala onde funciona a Assessor ia JurÍdica da 
Secretaria de Planejamento e Coordenação, si tuada à Aveni
da FAB , si nº , Centro civico, Bloco I, a fim de ser inter -
roga d o sobre o fato que lhe é imputado . Para ciencia do 
i ,ndiciado e princi pal interessado, é expedido o presente E
dital , a ser publicado, no Diário Oficial do TerritÓrio 
Federal do Amapá, por t rês (03) dias consecutivos. 

Sala de ReuniÕes da Comissão de Inquéri to Administra -
tivo , em l O de novembro de 1986 . 

JOÃO JOSÉ AGUIAR CARVALHO 
Presidente da C. I .A. 

COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO 

DECRETO (P) Nº 0712/86-GABI 

EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE l 5(QUINZE) DIAS 

JOÃO JOSÉ AGUIAR CARVALHO, P.residente da Comissão de 
Inquérito Administrativo, designada pelo Decreto ( P ) nº 
0712/86-GABI , faz saber ao servidor SEVERINO EDUARDO DA 
SILVA, ocupante do cargo . de Agente de Serviços de Engenha
ria , que estão t ramitando, em seus termos legais, os Autos 
de Processo Administrativo em que o mesmo figura como in -
diciado , por abandono de cargo . E, constando dos Autos que 
se encontra em lugar incerto e não sabido , fica , pel o pre
sente Edital , citado para no dia 03 de dezembro de 1986 
às 10:00 (dez) horas , comparecer na sala onde funciona a 
Assessor ia JurÍdica da Secretaria de Planejamento e Coar -
denação, situada na Avenida FAB , s/n2 , Centr o CÍvico, Blo
co I , a fim de ser interrogado sobre o fato que lhe é im -
putado . Para ciência do indiciado e principal interessado, 
é expedido o, presente EDITAL, a ser publ icado no Diário O
ficial do TerritÓrio Federal do Amapá , por três (03) dias 
consecut ivos . 

Sala de ReuniÕes da Comissão de Inquér ito Administra -
tivo , em 10 de novembro de 1986. 

JOÃO JOSÉ AGUIAR CARVALHO 
Presidente da C. I .A. 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do car tÓrio civil desta comarca de Macapá- TFA
RepÚbl ica Federativa do Brasil , Faz saber que pretendem se 
casar: RAIMUNDO NONATO DUTRA DOS SANTOS tom MARIA !RIS DA 
GAMA FIGUEIREDO . 

Ele é filho. de Clotilde Dutra dos Santos. 

Ela é filha de Cornelio da Silva Figueiredo e de Sofia da 
Gama Figueiredo . 

Quem souber de qualquer i mpedimento l egal que os iniba de 
casar um com o outro, acuse- os na forma da l ei . 

Macapá-19 de novembro de 1986 

DIRCE SENA DE ALMEIDA 
Tabeliã Substituta 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASAM::NTO 

O Oficial do cartÓrio civil desta cidade ae Macap~-TFA -

RepÚblica Federati va do Brasil, faz saber que pretendem se 
casar: JOSÉ EDSON DE ARAÚJO E SILVA com JUCILENE AMANAJAS 
LOBATO . 

Ele é filho de Juraci Barbosa da Silva e de Mari a Cost a 
de AraÚjo e Silva . 

Ela é filha de Claudio Barbosa Lobato e de Mari a das Gra 
ças Amanajás Lobato. 

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

Macapá- 12 de novembro de 1986 

DIRCE SENA DE ALMEIDA 
Tabeliã Subs tituta 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do CartÓr i o Civil desta cidade de Macapá- TFA -
RepÚbliva Federativ~ do Brasi l , faz saber que pretendem se 
casar: FRANCISCO CANIDt DA SILVA e MARLENE RABELD MOURÃO ; 

Ele é filho de Josefa José Silva . 

Ela e filha de José Vasconcelos Mourão e de Maria Atilde 
Rabelo Mourão . 

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

Macapá- 17 de novembro de 1986 

DIRCE SENA DE AU1EIDA 
Tabeliã Substituta 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do cartÓrio civil desta cidade de Macapá- TFA· 
RepÚblica Federativa do Br asil , faz saber que pretendem se 
casar: EZEQUIAS DE SOUZA SILVA com FRANCINEI A SOUZA ESPIN
DDLA. 

Ele e f i lho de João Francisco Fi lho e de Geni de 
Silva. 

Souza 

Ela é fi l ha de Francisco Dias Espindola e de Inez Souza . 

Q~em souber de qualquer impedimento legal que os iniba de 
casar um com o outro , acuse-os na forma da l ei . 

Macapá-12 de novembro de 1986 

DIRCE SENA DE ALMEIDA 
Tabeliã Substituta 

CARTÓRIO J UCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil desta Comarca de Macapá- Ter. 
Fed .Amapá, RepÚblica Federativa do Brasil, faz saber ~ue 

pretendem se casar : JOSÉ DDRIVAL GÓES DE OLIVEIRA com MA
RIA HELENA ~ELO DE,9LIVEIRA . 

Ele é filho de Lt,~~z de Oliveira Moreira e de Anailda Gó-
e s da Silva Moreira . ' 

Ela é filha de Maria Izaulina de Olivera Filho . 

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

Ma capá, 19 de novembro de 1986 

DIRCE SENA DE ALMEIDA 
Tabeliã Subs tituta 


	

