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MINIST~RIO DO INTERIOR 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 1335 de 18 de Novembro de 1986 

O Governador do Terri tÓrio Federal do Amapá , usando das 
a t ribuiçÕes que l he são conferidas pel o artigo 18 , i tem II , 
do Decreto- lei nº 411 , de ~8 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista os termos do Oficio nÚmero ~~441/86-SOSP, 

RESOLVE: 

Designar MANOEL DEODATO QUEIRÓZ DO COUTO , Secretário de 
Obras e Serviços PÚblicos do Governo deste TerritÓrio, pa
ra viajar de Macapá, sede de s uas atividades , até o Garim
po de Lourenço- Calçoene, a fim de tratar de assuntos de in 
teresse da Admi nistração amapaense , durante o periodo de 
06 a 09 de novembro do corrente ano . 

Macapá- AP , em 18 de Novembro de 1986 , 98º da RepÚblica e 
43º da Cr iação do Terri t Ór i o Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINI STt:RIO DO INTERIOR 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 1336 de 18 de Novembro de 1986 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, itemii , 
do Decreto-lei nº 411 , de ~8 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista os termos do OfÍ cio número ~8441/85-SOSP , 

RESOLVE: 

Dr . 
Aud i to r do Governo do Terr i tório 
JOSÉ VER!SSIMO TAVARES 

Secre t ário de Cducação e Cu l t ura 
Prof . JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Dr . 

Dr. 

Dr . 

Secre t á= i o de Agricul t ura 
J OÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Secr et ário de Segurança Pública 
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 

Sec re t ár io de Saúde 
ANTONIO CARNEIRO J UNIOR 

Designar RI CARDO OTERO Ak~EOO SENIOR, Engenheiro, cÓdigo 
LT- NS-511 , cl asse "Especial" , referência NS- 25, para exer
cer em substi tui ção , o cargo de Secretário de Obras e Ser
viços PÚbl icos do Governo deste TerritÓrio, durante o imp~ 

ü men.to do r espectivo ti tu lar , no pe r Íodo de 1)5 a 09 de no 
vembr o do corr ente ano . 

Macapá-AP, em 18 de Novembro de 1986 , 98º da RepÚblica e 
43º da Criação do Ter ritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Ter ritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 1337 de 18 de Novembro de 1986 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são con fer i das pe l o arti go 18 , do De -
er eto-Lei nº 411 , de 88 de janei ro de 1969 , 

RESOLVE: 

Des ignar o Sec1·etário de Segura, ça PÚblica , JOÃO FERREI
RA DOS SANTOS , para viajar eLe Mecepá , sede de suas ativida 
des , até o Munidpio de Amapá, nos dias 07 e r:J8 de Novem -
bro do ano em curso , a serviço cesta Secretaria . 

Macapá-AP , 18 de Novembro de 1986 , 98º da RepÚbl ica 
43º da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá. 

J ORGE NO'!A DA COSTA 
Governador 

e 

----------------- - ------- - ---------- ------ - --·-- ----------" 
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MINISTtRIO 00 INTERIOR 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº_l338 de 10 de Novembro de 19.%' 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo arLiuo 10 , do De
creto-Lei nº 411 , de fJ8 de janeiro de l 'J6'1 , 

·RESOLVE: 

Designar o Secretário de Segurança PÚblica/DAS .J , JOÃO 
FERREIRA DOS SANTOS , para viajar de Macopá, sede de suEJs 
atividades, até a cidade de BrasÍlia-DF , no periodo de ?~ 
a 24 de Novembro· do ano em curso, a serviço desta Secreta
ria , 

Macapá-AP, 18 de Novembro de 1906, 989 da RepÚblica e 
43º da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTtRID DO INTERIOR 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 1339 de 18 de Novembro de 1986 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, i tem II , 
do Decreto-Lei nº 411, de f)8 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE : 

DESIGNAR, JOSt ARAGUARINO DE MQ;\JT ' ALVERNE , Assessor, CÓ
digo DAS . lOl.l, para exercer acumulativamente, em substi -
·tuição , o cargo de Secretária de Segurança PÚblica do Go
verno deste TerritÓrio, durante o impedimento do respecti
vo titular , no perÍodo de 19 a 24 de Novembro do corrente 
ano. 

Mecapá-AP, 18 de Novembro. de 1986, 98º da RepÚblica e 
43º . da Criação do Território Fedeml da Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTtRIO DO INTERIOR 

TerritÓrio Federal do Amepá 

DECRETO (P) Nº 1340 de 19 de Novembro de 1986 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá , usando das 

atribuições que lhe são con feridas pelo artig6 18, i temii, 
do Decreto-lei nº 411 , de fJB de janeiro de 196~ e tendo em 
vista os Termos do OfÍcio nÚmero 6619/86-GAB/SEEC . 

RESOLVE: 

Designar JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA , Secre tário de Educa -
ção e Cultura do Governo deste Território , para viajar de 
MACAPÁ, sede de suas a tividad es até a Cidade de JOÃO PES
SDA-PB , no perÍodo de IJ9 a 1.3 de dezembro do corrente ano, 
com a finalidade de participar do XV FORUM DE SECRETÁRIOS. 

Macapá-AP , em. l 9 de Novembro de 1986 , 98º da RepÚblica e 
43º da Criação do Terri t Ório Federal do Amapá. 

ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 
Governador Substituto 

MINISTtRI O DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO ( P) Nº 1341 de 19 de Novembro de l9B5 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá, usando das 
a tribuiçÕes que lhe são con feridas pelo artigo 18 , i tem II, 
do Decreto-lei nº 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista os termos do OfÍcio número 6619/ffi- SEEC . 

RESOLVE: 

Designar FRANCISCO QUIN TELA DO CARMO, Técnico em Assun -
tos Educacionais, lotado na Secretaria de Educação e Cultu 
ra, para exercer em s ubstituição o cargo de Secretário d; 
Educação e Cultura do Governo deste TerritÓrio, durante o 
impedimento da respectivo Titular, no perÍodo de 19 a 13 
de dezembro do corrente ano . 

Macapá-AP, em 19 de Nove~bro de l 9B5, 98º da RepÚblica e 
43º da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

ALFREDO AUGUSTO R~~ALHO DE OLIVEIRA 
Gover nador Substitu to 

GOVERNO 00 TERRITÚRID FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

~URTARIA Nº l fJl/86 - DP/SEAD . 

APRO VO 
DomÍcio Campos de Magalhães 
Secretário de Administração 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO 8E PESSOAL, usando das atribui 
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ções que lhe são conferidas por delegação de competencia 
atr avés do Decreto (E ) n9 ~41, de 14 de Outubro de 1979 , 
do Exmº . Sr. Governador des te TerritÓrio e tendo em vista 
o que cons ta do Processo nº 28798 . ~82133/86-SEAD, 

RESOLVE : 

Com base no artigo 180, da Lei nº 1 .711 , de 28 de outu -
bro de 1952 , com a nova redação dada pela Lei nº 6 .732, de 
04 de dezembro de 1979 , alterada pelos Decretos- leis n9s . 
1 .746, de 17 de dezembro de 1979 e 2 .153 , de 24 de julho 
de 1984 , combinados com a Instrução ·Normativa nº 163-DASP , 
de 25 de julho de 1984, e tendo em vis ta o exerci cio dura~ 
te dez (10) anos completos em funçÕes grati ficadas do Gru
po Direção e Assessoramento Superior, declaro que o funci~ 
nário GRATULIANO DE MORAES PINTO , ocupante do cargo de Ar
t{fice de Estrutura de Obras e Metalugia, cÓdigo ART-1001, 
classe "Especial", referência NM- 30 , do Quadro de Pessoal 
I nativo do Governo des t e TerritÓrio, faz juz , a contar de 
janei ro de 1982 , a ter adicionado ao .venci mento do respec
tivo cargo efetivo , a importância equivalente a cinco qui~ 
tos (5/5) da diferença entre a remuneração do cargo em co
mi ssão de Chefe da Divisão de Obras PÚbli~as , cÓdigo DAS 
101 . 1, do Grupo Direção e Assessoramento Superior es e o 
vencimento do seu cargo efetivo . 

GABINEITE DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, em Maca
pá, 3 de Novembro de 1986 . 

AROLOO LUIZ DE LIMA REDIG 
Dire tor do DP/GTFA 

MINIST~RIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDtN CIA NACIONAL DO ABASTECIMENTD/SUNAB 

DELEGACIA REGIONAL DO AMAPA/DEAP 

PORTARIA DEAP N9 37 DE 13 DE NOVEMBRO DE 1986. 

O Delegado da SUPERINTENOtNCIA NACI ONAL DO ABASTECIMENTO 
SUNAB, no Terri tÓrio Federal do Amapá, no uso de suas atri 
buiçÕes legais ... 

RESOLVE : 

Art. lº - Revogar as Portarias DEAP n9s 030 ,031 ,032,033, 
034 ,035 ,036 , de 13 de ou t ubro de 1986 , publicadas no Diá
riÓ Oficial deste TerritÓrio nº 4773 , de 20 de outubro de 
1986 , devido a não publicação da Tabela de Preços anexas 
as r eferidas Portarias . 

Art . 2º - As presentes Portarias serão revogada a par .
tir da data de sua publicação no Oiá~io Ofi cial deste Ter
ritÓrio, revogadas as disposiçÕes em contrário . 

LUIZ ARMANDO NUNES RAMOS 
DELEGADO SUNSB/DEAP 

MI - GOVERNO DO TERRI TÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

CONTRATO Nº 022/86-SEEC 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ, ATRAVÉS DA SECRE -
TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E A COOPERATIVA MISTA AGRÍCOLA 
DOS PRODUTORES DO AMAPÁ LTDA, PARA OS FTNS NE LE DECLARA -
DOS . 

O Governo do Terri tÓrio Federal do Amapá, atráves da 
Secretaria de Educação e Cultura , ne~te ato representada 
por sua substituta, em exe r cÍcio , Senhora Professor a MARIA 
MADALENA DE MOURA ~ENDONÇA , doravante denominada simples -
mente LOCATÁRIA e a COOPERATIVA MISTA AGRÍCOLA DOS PRODU -
TDRES DO AMAPÁ LTDA, CGC nº 04 .658894.0001-62, com sede nes 
ta cidade de Macapá, neste ato representada pelo seu Pre -
sidente ROLDÃO AM~CID DA SILVA, brasileiro, casado , .resi.-

dente e domi ci liado em Curiau de Fora Macapá, CPF 050184982 -
34 e CI. 31.857-Ap - 2ª via, daqui em diante denomi nado 
simplesmente LOCADORA, resolvem de comum acor do· celebrar 
o presente Contrato , mediante cláusulas e condiçÕes se -
guintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente ·Con -
trato encontra respaldo no item XVII do art . l 8, do Decre 
to-Lei nº 411, de 08 de janeiro de 1969, combinado com o 
Art . 126, § 2º, let ra "g" do Decreto-Lei nº 200, de 25 de 
fevereiro de 1967, com o art . l º do Decreto Governamental 
do GTFA (N ) nº 0019 , de 20 de maio de 1986, e com as l eis 
que ~egem a locação de i mÓveis ru.rais. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO: O objetivo do presen·te 
Contrato é a locação de um i mÓve l , localizado nesta ci dade 
visando o funcionament o de aulas do Pré-Escolar do EPG RUTH 
BEZERRA, nos dois tur nos . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: O presente Contrato 
terá a dÚr ação de 05 (CINCO) meses a contar de lQ de agos
to à 1º de dezembro de 1986 . 

CLÁUSULA QUARTA - DA REVOGAÇÃO OU PRORROGAÇÃO : Fi ndo o 
prazo de locação, poderá este Contr ato ser· renovado ou 
prorrogado, mediante Termo Adi t i va , se assim convier as 
parte:; contratantes, podendo inclusive, medi f icá-la na t a
do ou em parte;!. 

CLÁUSULA QUINTA - DO ALUGUEL: O aluguel mensal será de 
CZ$ 2 .000 ,00 (DOIS MIL CRUZADOS), pago mediante remessa de 
r ecibos da LOCATÁRIA , através da Secr etaria de Educação e 
Cultura-SEEC , ao Departamento de Despesa da Secretaria de 
Finarças- SEFIN , em 04 (QUATRO) par celas, nos meses de agos
to à novembro da corrente a no, e, a Úl t ima parcela de de -
zembro a vencer, será paga posteriormente . 

CLÁUSULA SEXTA - DA ALOCAÇÃO ; -DE RECURSOS: A despesa 
decorrente com o pagament o do presente Contrato , correrá 
por cont a do FPE - Manu t enção Administrativa da SEEC, Pla
nos e Programas Especiais, Programa de Trabalho 08421884 . 
767 , Elemento de Despesa 3.1. 3 . 2. 00 , consoante Nota de Em -
penha nº 9979 , emi t ida em 17.09. 86, no valor gl obal de 
CZ$ 10 .000, 00 (dez mil Cruzados) . 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA LOCAÇÃO : O LOCATÁRIO nao poderá 
locar, ceder, t ransferir ou sublocar no todo ou em parte , 
gratuita ou temporariament e o imÓvel ora alocado sem que 
haja consentimento expresso e antecipado da LOCATÁRIA . 

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO IMÓVEL: O LOCATÁ -
RIO declara haver recebido o imÓvel em perfeitas condiçÕes 
de conservação e l impeza , com todas as instalaçÕes el ét ri
cas, sanitárias e hidrául icas , obrigando-se a devol ver o 
imÓvel em iguais condiçÕes, quando do · termo final da loca
ção, previsto na cl~usula terceira. 

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA DO IMÓVEL: O 
LOCATÁRIO não poderá a l ter ar a estrutura do prédio ora lo
cado sobre pretexto algum, sem o consen t imento prévio da 
LOCATÁRIA , f i cando certo de que t oda e qualquer benfei to
ria introduz i da no imÓvel seja necessária ou não, passará 
a pert e ncer ao mesmo sem que par isso t enha o LOCADOR de 
indenizar a LOCATÁRIA. 

CLÁUSULA DÉCIMA - 00 CUSTEIO DE DESPESA : Correrão por 
conta exclusiva do LOCATÁRIO as despesas com o funciona -
menta de: água e energia e l é trica , ut i l izados em horários 
compativeis com o funcionamento da Escola , bem como, paga
mento do IPTU e/ou todo e qualquer imposto cobrado sobr·e o 
imÓvel locado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DA DESAP~lOPRIAÇÃO : Nu caso 
de desapropriaçã 1 do imÓvel , objeto deste Instrumnnto a 
LOCADORA fica desobrigada de toda e qualquer responsabi li-:-
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dade decorren te de ste Coni:r aLo . 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA t1ESCISÃO : O neto cumpr i 
mentn das obriqaçÕcs definidas nes te InsLr umenLo, impl ica
rá em sua r enÚncia e consequenle rescisão, e, a parl.u que 
dPr· causa ao rompimento desLe Conlra t o, no seu l.ompo no r -
mal aqui estabelecido i.ncid irá nas sançÕes previ s l.as na 
le~islação em viuor a epoca. 

'CLÁUSULA DÉCIMA TERCEiflA - DO FORO: Para di r i mir quai s
quer dÚvidas suscitadas durante a viaência dest e Contra t o , 
fica eleito o Foro da Ci r cunscrição Judiciária de Macapá 
Ter ritÓri o Federal do Amapá , com exclusão de qualquer ou -
tro por mais privi l egi ado que seja . 

E, por estarem de acordo LOCATÁRIO e LOCADORA , ratifi
cam o presente Instrumento legal, assinando-o em 05 (cin -
·~a) vias de igual teor e· fama para o mesmo fim de di re i to 
na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assi nadas. 

Macapá(AP), 10 de outubro de 1986 . 

MARIA MADALENA DE MOURA MENDONÇA 
LOCATÁRIA 

ROLDÃO AMÂNCIO DA SILVA 
LOCADORA 

TESTEMUNHAS: I l egiveis 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

COORDENADORIA SETORIAL DE PLANEJAMENTO 
EQUIPE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 

Arnovo: 
JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Secretário de Educ. e Cultura 

PLANO DE APLICAÇÃO 

PLANO DE APLICAÇÃO para lavr atura de um Contrato que 
será Celebrado entre .o Governo do TerritÓrio Federal do A
mapá , com interveniência da Secretaria de Educação e Cul -
tura e a CDMAP - Cooperativa Mista Agricola dos Produt ores 
do Amapá, LTDA, visando o aluguel de um imÓvel para fun -
cionamento de aulas do Pré- Escolar da EPG "Ruth Bezerra" . , 
nos dois turnos, no per{odo de Agosto a Dezembro/85 , valor 
mensal de CZ$ 2 .000 ,00, totali zando a quantia de CZ$ ..... . 
10.000 ,00. 

O presente PLANO DE APLICAÇÃO terá res paldo na Fonte 
de Recursos do Fundo de participaçÕes dos Estados Distrito 
Federal e TerritÓrios . 

PROGRAMA ELEMENTO 
DESPESA 

DISCRIMINAÇÃO 

08421884 . 767 3132 .00 - Out.Ser. e Encargos 

TOTAL 

VALOR CZ$ 

lD .DDD,OD 

10 .000 , 00 

Importa o presente PLANO DE APLICAÇÃO na quanti a de 
CZS lO. 000 , DO (Dez Mil Cr uzados) . 

Macapá-Ap, 08 de Out ubr o de 1986 . 

FRANCISCO DAS CHAGAS FERREI RA FEIJÓ 

M. I - I ;OVEIINO UO rEF!fii TOrno FEDERAL. DO AMAPÁ 
SEmETAIIII\ DE EOUrJ\Çí'IO E CULTUill\ 

CONVtNID N9 rr2l/[l6 - SEEC 

LONI!t'NIO QUE EN I HE SI CELEURAM O GOVERNO DO TERRITD 
RIO FEOEHAL 00 AMAPÁ , Ari'IAVtS DA SECRETARIA DE EOUCAÇÍÍD E 
CUUUriA E A PREFEI I URA MUNir;IPAL DE MAZAGÃO , PARA OS FINS 
NE LE DE!:LARAOOS . 

O Governo do TerritÓrio Federa l do Amapá , neste a t o 
r epresentado pe l o Secretário de Educação e Cu l tu ra , a tra -
vês de sua substi t uta Senhora Professora MARI A MADALENA DE 
MOURA MENDONÇA , doravante denominada simplesmen te GOVERNO 
e a Prefeitura Municipa l de Mazagão i nseri ta no cadastr o 
Gera l de Contribui nte do M. F. sob o número 05.986 .427/0001 
24, r epr esentada pelo seu Prefeito Municipal , Senhor ALCI
DES GOMES DCE REIS , daqui em dian t e denominado s i mplesmen
te PREFEI TURA , resolvem de comum acordo celebrar o Presen
~e Convênio mediante as cláusulas e condiçÕes seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL : O presente 
Ins trumento encon·:ra respaldo no item XVII, do a rt . 18 
ó"ecreto-Lei nQ 41:.. , de 08 de janeiro de 1. 969 , combinado 
com o Art. 126 , § 29 , l etra ,.f" do Decret o-Lei nº 200 , de 
25 de fevereiro de 1967 .>e com o ar t . 19 do Decreto Governa
menta l do GTFA (N) nº 0019 , de 20 de maio de 1 .986 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJE TIVO : O presente Convênio 
tem como objetivo a 2• etapa de reforma da Escola de 1º 
grau Mung uba e a construção do muro da Escola de 12 grau 
Murilo Braga, no Munidpio de Mazagão: conforme Plano de 
Aplicação que passa a fazer parte integrante deste I nstru
mento . 

CLÁUSULA TERCEIRA DAS OBRIGAÇ0ES 

I - DO GOVERNO : 

a) - Repassar a PREFEITURA os r ecursos no valor de 
CzS 1. 134 . 429, 00 (HUM MILHAo, CENTO E CIQUENT P, E QUATRO 
MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE CRU2ADOS) , para atender a 
execuçao do obje tivo do presente Convênio ; 

b) - Acompanhar e f iscali zar através da Secre taria 
de Educação e Cultura , a execução do obj eti vo dest e Convê
ni o. 

II - DA PREFEITURA : 

a ) - Apl i car os recursos transferidos pe lo GOVERNO , 
de acordo com a s Cláusul a Segunda deste Convê nio. 

b) - Fornecer e facilitar os elementos necessários 
para que o GOVERNO, .através da Secretaria de Educação e 
Cultura , possa acompanhar a execução dos Ser vi ços, objet o 
deste Instrumento . 

c ) - Apresen tar ao Governo , prestação de conta s do 
total de· recursos transf eridos por força dest e Ins tJ·umento 
dentro do prazo es tabe l ecido na Cláusula Sétima dest e Con
vênio . 

CLÁUSULA QUARTA - DA OOTAÇ~O : As despesas decorren
tes da assinatura do presen t e Ins trumen to , no val or global 
de Cz$ 1 .154 ,429 , 00 (Hum Milh~o, Cento e Ci nquenta e Qua 
t ro Mil, Quatrocentos e Vinte e Nove Cruzados), correrão à 
conta do Fundo de Participação dos Estados, Dis trito Fede
ral e Terri t Óri os - Programa 08421885.292 - Desenvol vimen
to do Ensi no de 19 Grau - Elemento de Despesa 4. 1.1. 0 . 00-
Obras e InstalaçÕes, conforme Nota de Empenho nQ 11815 emi 
tida em 04/11/86 . 

Coordenador da Equipe de Orçamento e Finanças CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇ~O DOS RECURSOS : Os re-

L 
cursos destinados à execução do Presente Convênio ser ão li-

SÍLVIO SOBRINHO SOARES CASTILLD berados de uma só vez , apÓs a assinatura deste Instrumen -
Chefe da CSP /SEEC to . 

- - ---
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CLÁUSULA SEXTA- DO DEPÓSITO DOS RECURSOS : Os recur
sos que por força deste Instrumento, a PREFEITURA receber, 
enquanto não f orem aplicados aos fins a que se· destinam 
serão depositados em Conta Bancária Especial a ser movime~ 
t ada pela PREFEITURA, obrigando-se.esta a enviar ao GOVER
NO Extrato de Conta, o nome do sacado, os valores, os nu
meros e as datas das emissões dos cheques e a quem forem 
pagas as importâncias. 

CLÁUSULA S~TIM.'\ - DA PRESTAÇAD DE CONTAS : A PREFEIT):! 
RA prestará contas dJs recursos recebidos através da Secre 
taria de Finanças- SEFIN, no máximo de 30 (trinta) dias 
após o término da vi~ência deste Convênio, 

CLÁUSULA OITAV.'\ - DA VINCULAÇM DE PESSOAL: Será di
retamente vinculado ;'! subordinado à PREFEITURA o pesso.al 
que a qual'quer t í t ulo for utilizado na execução dos obje -
tivos deste Convênio, não tendo com o GOVERNO relação jurf 
dica de qua l quer natureza . 

CLAUSULA NONA - DA MDDIFICAÇ710, PRORROGAÇi'l.o E RESCI -
Sl'íO : Median te assentimento das partes convenentes, este Co~ 
vênia poderá ser modificado ou prorrogado através de Termo 
Aditi vo desde que não contrarie o disposto no item VIII da 
Instrução Normativa 3ECIN/SEPLAN/PR/ NQ 002, de 02 de fe
vereiro de 1.984, ou rescindido de pleno qireito , por ina
dimpleimento de quaisquer de suas cláusulas . e condiçÕes , i~ 
dependent emen te de ação, notificação e interpelação judi -
cial. 

CLAUSULA D~CIM'\ - DA VIGtNCIA : O Presente Convênio 
terá sua vigência a partir da data de sua assi natura até 
31 de dezembro de 1.986 . 

CLAUSULA D~CIM.'\ PRIMEIRA - DA PUBLICAÇI'ío: A publica
çao deste Convênio no Di ário Oficial deste TerritÓrio, de~ 
verá ser feita no prazo máximo de 2D (vinte) dias, a con 
tar da data de sua assinatura . 

CLAUSULA DtCIMA SEGUNDA - DD FORO: Fica eleito. o Fo
ro da Circunscrição Judiciária de Macapá , para dirimir qua_! 
quer dÚvida oriunda da execução deste Convênio , com exclu
são de qualquer outro , por mais privilegiado que sej a . 

E, por estarem de acordo e , para validade do que fi 
cou estabelecido pelas partes , lavrou-se este Inst rumento 
em 05 (cinco) vias de igual teor e forma para o mesmo fim 
de direi t o, na presença de D2 (duas) testemunhas abaixo as 
si nados. 

Macapá-AP, 06 de novembro de 1 ,986 , 

MARIA MADALENA DE ·MDURA MENDONÇA 
Secretária de Educação e Cultura em ExerCÍcio 

GOVERNO 

ALCIDES GOMES DDS REIS 
PREFEITURA 

TESTEMUf\HAS: IlegÍ veis 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPA 
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA 

COORDENADORIA SETORIAL DE PLANEJAMENTO 

APROVO 
h\ARIA MADALENA DE MOURA MENDONÇA 

Secre tária de Educação e Cultura , em exercicio 

PLANO DE APLICAÇI'íO 

Plano de Aplicação para l i beração de recursos visan
do a 2• etapa da reforma da EPG. Munguba e a construç·ão do 
muro da EPG. Murilo Braga,_-MuniCÍpio de Mazagão, à conta 
dos recursos oriundos do FPEDFT - Programa : 08421885.292 -
Desenvol vimento do Ensino de 1º Grau -Sub-Proj eto : Expan
são e Melhoria da Rede FÍ s i ca Escolar - Construção , amplia 
ção e/ou reforma de Unidades Escolares, com interveniênci; 
da Secretaria de Educação e Cultura , respaldada na seguin-

te classificação orçamentária: 

ELEMENTO DE DISCRIMINAÇÃO 
DESPESA 

4.l.l .D. DD - Obras e Ins-

PROGRAMA VALOR- Cz$ 

talações FPEDFT 08421885.292 1. 154.429 , 00 

T O TA L 1.154. 429 , DO 

Importa o presente Plano de Aplicação no valor tl.e Cz$ 
i.l54. 429, DO (Hu~-Milhão Cento e Cinquenta e Quatro Mil)~u~ 
trocentos e Vinte e Nove Cruzados) . 

Macapá , 23 de outubro de l.9B5 

SILVIO SOBRINHO SOARES CASTILLD 
Chefe da CSP/SEEC 

CARLOS NILSON DA COSTA 
Chefe da EPLAN/SEEC 

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

CONVÊNIO Nº 024/86-SEEC 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRTTÓRIO 
FEDERAL 00 AMAPÁ, ATRAVtS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL -
TURA, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, PARA OS FINS NE
LE DECLARADOS. 

O Governo do TerritÓrio Federal do Amapá , através da. 
Se cretaria de Educação e Cultura , representada neste ato 
pela sua substituta em exerci cio , Senhora Professora MARIA 
MADALENA DE MOURA MENDONÇA, daqui em diante denomi nada s im -
plesmente GOVERNO e a Prefeitura Municipal de Macapá devi
damente inscri ta no CGC/MF , sob o nº 05.995.766/0001- 77 
representada neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Senhor 
RAIMUNDO AZEVEDO COSTA, daqui em diante denominada sim -
plesmente PREFEITURA, resolvem celebrar o presente Convê -
nio de acordo com as cláusulas e condiçÕes seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Con -
vênia tem respaldo legal no item XVII, do Art . 18, do De
creto-Lei nº 411, de 08 de janeir o de 1959·, 'combinado com 
o Art . 126, § 2º, letra "f" , do Decreto-Lei nº 200, de 25 
de fevereiro de 1967, e o Decre:o Governamental do G T F ·A 
(N) nº 0019, de 20 de maio de 1986. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DC OBJETIVO: Este Convênio tem por 
objetivo é a reforma, adaptação e construção de um conjun
to sanitário com depÓsito na Escol a de 19 Grau COELHO NETO 
Buritizal, no MunicÍ:pio de Macapá, conforme Pl ano de Apli
càção que passa a ser parte integrante deste Inst rumento 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DBRIGAÇÓE5: 

I - DO GOVERNO : 

a) Repassar recursos no valor de Cz$ 1.194.085, 00( hum 
milhão, cento e noventa e quatro mil e oitenta e cinco cru
zados), para atender a execução do objetivo do presente Co.!] 
venio ; 

b) Acompanhar e f iscalizar através da Secretaria de 
Educação e Cultura , a execuçao do objetivo deste Convênio. 

II - DA PREFEITURA : 

a) Aplicar os recursos t ransferi dos pelo GOVERNO, de 
acordo com o Plano de Aplicação anexo , o qual passa a fazer 
parte integrante deste Convênio; 
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b) Fornecer e faci l itar os elementos neces~rios para 
que o GOVERNO, através da Secretaria de Educaç~o e Cultura, 
possa acompanhar a execução dos serviços, objeto deste Ins
t rumento; 

c) Apresentar ao GOVERNO, prestação de contas do t otal 
dos recursos transferidos por força deste Instr umento ,den
tro do prazo estabelecido na cláusula sé tima deste Convê -
nio . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO : A despesa decorrente da 
a ssinatura do presente Instrumento no valor global de Cz$ 
1. 194.085,00(hum milhão , cento e noventa e quatro mil e 
oitenta e cinco cruzados) , correrão à cohta do R.V., Pro 
grama de Trabalho 08421885.292 , Elemento de Despesa 4.1.1 . 
0.00 - Obras e InstalaçÕes, conforme Nota de Empenho nº 
11853, emitida em 05 de .novembro .de 1986. 

çao 
r ao 
nio . 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS: A libera
dos recursos destinados a execução deste Convênio , se
liberados de uma sÓ v~z apÓs a assinatura deste Convê-

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS: Os recursos 
que por força deste Instrumento ~ ·PREFEITURA receber, en
quanto não fo rem aplicados áos fins a que se destinam, se
rÃo depositados em conta bancária especial, a ser movimen
tada pela PREFEITURA , obr igando-se esta a enviar ao GOVE~
NO, extrato de conta~ e fazer constar 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 PREFEITURA 
prestará contas dos recursos recebidos do GOVERNO a t Favés 
da Secretario de Finançao-SEFIN , no máximo 30(TRTNTA) dias 
apÓs o té rmino da vigência deste Convênio . 

CLÁUSULA OITAVA - O~ VINCULAÇÃO DE PESSOAL: Será dire
tamente vi.nculado e subordinado à PREFEITURA, o pessoal que 
a qualquer t{ tu lo venha ser utilizado na execução do obje -
tivos deste Instrumento , não tendo o GOVERNO relação JurÍ
dica de qualquer natureza. 

CLÁUSULA NONA - DA PRORROGAÇÃO, MODIFICAÇÃO E RESCI -
SÃO: Mediante assentimento das partes convenentes deste Con 
vênia poder á ser modi ficado ou prorrogado através de Te~ 
Aditivo, desde que não contrar ie o disposto no i tem VIII 

·da Instrução Normativa SECIN/SEPLAN/PR N2 002, de 02 de fe
vereiro de 1984 , ou rescindido de pleno direito por ina -
dimplemento de quaisquer de suas cláusulas e condiçÕes , 
independentemente de ação , notificação ou interpelação ju
dicial. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA 'v'IGÊNCIA: O presente Convênio te
re sua vigência a partir da data de sua assinatura até 31 
de dezembro de 1986. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIUEIRA - DA PUBLICAÇÃO: A publicação 
dest e Convênio no Diário Oficial deste TerritÓr io, deverá 
ser feita no prazo de 20 (VINTE) dias , a contar da data de 
sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: Fica eleito o Foro 
qa CircuQscrição Judiciária de Macapá , para dirimir quais
quer dÚvidas oriundas da execução deste Convênio, com ex -
clusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 

E, por estarem de acordo e , para validade do que ficou 
estabelecido pelas partes, lavrou- se este Instrumento em 
05 (CINCO) vias de igual teor e forma, .para o mesmo fim de 
direito, na presença de 02 (UUAS) testemunhas abaixo . assi-

nadas . 

Macapá (AP) , 07 de novembro de 1986 . 

MARIA MADALENA DE MOJRA MENDONÇA 
Secretár ia de Educ . e C4ltura 

Em ExercÍcio 
GOVERNO 

RAIMUNDO AZEVEDO COSTA 
PREFEITURA 

TESTEMUNHAS: IlegÍveis 

GOVERNO DO TERRITÓRIO DO. AMAP8 
SECRETARIA DE DUCAÇÃD E CULTURA 

COORDENADORIA SETORIAL DE PLANEJAMENTO 

AP=iOVO: 
JOÃO BOSSO ROSA FERREIRA 

Secretário de Educação e Cultura 

PLANO DE APLI CAÇÃO 

Plano.de Aplicação para liberação de recursos visando 
a reforma, adaptação e a construção de um conjunto sanitá
rio com depÓsito da EPG , Coelho Neto, Bairro do Buritizal , 
MuniCÍpio ·de Macapá, a conta dos recursos oriundos dos Re 
cur sos da Uni~o, Projeto/Atividade 08421885-292 - Oesen 
vo l vimento do Ensino de 12 grau, Sub-Projeto:Expansão e 
Melhoria da Rede Fisica Escolar - Construção, ampliação e / 
ou r eforma de Unidade Escolar es , com interveniência da Se
cret aria de· Educação e Cultura , r espaldada na seguinte 
classi ficação orçamentária : 

ELEMENTO 
DE 

DESPESA 

DISCRIMINAÇÃO FONTE 

4110 .00 - Obras e I nstalaçÕes Recur. da 
União 

TOTAL 

VALOR CZ$ 

1.194. 085,00 

1.194 .085, 00 

Importa o presente Plano de Aplicação no valor. de 
1. 194.085,00 (hum milhão , cento e noventa e quatro mil 
oitenta e cinco cruzados) . 

Cz$ 
e 

Macapá, 08 de outubro de 1986. 

SÍLVIO SOBRINHO SOARES CASTILLO 
Chefe da CSP/SEEC 

CARLOS NILSON DA COSTJI. 
Chefe da EPLAN 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

T E R M O D E R E S C I S Ã O 

la(mo de Rescisão amigável do Contrato nº 007/86-SEPL~~ . 

que entre si e~~crgl~u· ao~eFAo. do Amapá e a Firma R. 
B. MAIA, para os fins nele declarados . 

O Governo do T8rri tÓrio Federal de Amapá , através da Se
cretaria de Pl anejamento e Coordenação-SEPLAN, neste : ato 
representado pelo seu titular Senhor ALFREDO A~GUSTO RAMA
LHO DE OLIVEIRA , doravante denominaco simplesmente CG.~TRA
TANTE e a Firma R.B. MAIA , com Sede nesta cidade, sito a 
Rua Maximiniano Serra Picanço, Bairro dos Congàs, inscrito 
no Cadastro Geral do Contribui nte do Ministéri o da Fazenda 
sob o n2 ~4 . 185 . 682/0001-05 , neste ato representada pelo 
seu proprietário, Senhor REN~ BORGES MAIA , brasileiro , ma
ranhense, sol t eiro, CIC nº 179. 859 . 862-'l'l , Carteira de Iden 
tidade nº 140.939-MA, daqui em diante denominado simples -
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mente CON TRATADA , considerando ser de interesse reciproco 
a realização des te ato, resolvem de comum acordo , firmnr o 
presente Termo de Resci são ami gável do Contrato nº 117/86-
SEPLAN, nos termos e condiçÕes especificados nas seguintes 
cláusulas: 

CLÁUSULA PRH.(EIRA : Através deste Termo fi ca rescindido 
de pleno direito o Con t rato nº 007/86-SEPLAN , nos termos 
das Cláusulas Oitava (aª), e inadimplemento da Cláusula 
Terceira (3ª) , item II , bem como pela concretização dos 
acert os havidos entre o Governo e a Firma R.B. MAIA . 

CLÁUSULA SEGUNDA : Fica acertado que nao haverá reembol -
sos , indenizações e nem obrigações de qualquer natureza de 
ambas as partes, face a não realização do objetivo, razao 
pela qual as partes contratantes se dão reciprocamente ,quf 
tação definitiva, nada mais tendo a reclamar uma da outra, 
sob qualquer título. 

E por se encontrarem i nteiramente de acordo com as condi 
ções aqui estipuladas as partes assinam o presente Instru
mento , em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, para um 
só efeito l egal, na presença das testemunhas abaixo assina 
das. 

Macapá, ll de Novembro de 1986 . 

ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 
CONTRATANTE 

RENE BORGES MAIA 
C[X\JTRATADA 

TESTEMUNHAS IlegÍveis 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

TERiv\0 ADITIVO 

PRIMEIRO (1º) TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 068/86 PROG, 
CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE DIAPOQUE, PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

O Governo do TerritÓrio Federal do Amapá, através da 
Secretaria de Educaç~o e Cultura, neste ato representada 
pelo seu Titular, Senhor Professor JOÃO BOSCO ROSA FERREI-
RA, daqui em diante denominado simplesmente GOVERNO e a 
Prefeitur a Municipal de Oiapoque, representada neste ato 
pelo seu Prefeito Municipal , Senhor FRANCISCO MI LTON RO -
DRIGUES, daqui em diante denominado simplesmente PREFE ITU
RA , r esolvem de comum acordo celebrar o presente Termo A -
ditivo ao Convênio nº 068/86 - PROG , mediante as cláusulas 
e condiçÕes seguintes : 

CLÁUSULA PRIMEIRA- Pelo presente Termo Aditivo, fica 
alle rada a cláusula Décima Primeira, passando a vigorar com 
a seguinte redaç~o : 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA: O presente Con
vênio te rá sua vigência a partir da data de sua assinatura 
a té 30 de Setembro de 1986 . 

CLÁUSULA SEGUNDA : Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas do instrumento principal. 

E, por e starem de acordo , as par tes assinam o presente 
Termo Aditivo em 05 (c:nco) vias de igual teor e forma , pa
ra o mesmo fim de dire:to, na presença de 02 (duas) teste
munhas abaixo assinadas. 

Macapá(Ap), 22 de Setembro de 1986. 

FRANCISCO QUINTELA DO CARMO 
GOVERNO 

TESTEMUNHAS: I leg{ vei s 

FRANCISCO MI LTON RODRIGUES 
PREFEITURA 

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

TERMO ADITIVO 

PRIMEIRO (lº) TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 019/9&-PROG , 
CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO TERRITÓR IO FEDERAL DO AMAPÁ , 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , E A PREFEI -
TURA MUNICIPAL DE DIAPOQUE, PARA OS FINS NE LE DECLARADOS. 

O Governo do TerritÓrio Feder~l do Amapá, através da 
Secretaria de Educaç~o e Cultura, neste ato representado 
pelo seu Titular, Senhor Professor JOÃO BOSCO ROSA FERREI
RA , daqui em diante denominado simplesmente GOVERNO e a· 
Prefeitura Municipal de Oiapoque, representada neste 
pelo seu Pre feito Municipal, Senh~r FRANCISCO MILTON 

ato 
RD -

DRIGUES , daqu i em diante denominado simplesment e PREFEITU
RA, r esolvem de comum acordo ce l ebrar ~ presente Termo A -· 
di tivo ao Convênio nº 019/86/PROG, mediante as cláusulas e 
condiçÕes seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Pelo presente Termo Aditivo , fica 
al terada a Cláusula Décima , passando a vigorar com a se -
guin t e redaç~o : 

CLÁUSULA DECIMA - DA VIGÊNCIA: O presente Convênio te
ra sua vigência a partir da data de sua assinatura até 30 
de setembro de 1986. 

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

E, por est arem de acordo, as partes assinam o presente 
Termo Aditivo em 05 (cinco) vias de igual teo.re forma, pa
ra o mesmo f i m de jireito, na presença de 02(dua s) teste -
munhas abaixo assinadas. 

Macapá (AP), ·22 de setembro de l98éi. 

JOÃO BOSCO RnSA FERREIRA 
GOVERNO 

FRANCISCO MILTON RODRIGUES 
PREFEITURA 

TESTEMUNHAS: I legiveis 

SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 

TERMO ADITIVO 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 047 /8&-PRDG , CELE-
8:1ADO ENTRE O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ E A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OI APOQUE , PARA OS FINS NELE DECLA
RADOS. 

O Governo do TerritÓrio Federal do Amapá , atravss da 
Secre taria de Promoção Social , neste ato representada por 
seu titular, Senhor NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE, ad~ante 

denominado simplesmente CONVENENTE e a Prefeitura Munici -
pal de Oiapoque , devidamente inscrita no CGC/MF sob o nº 
05 . 990 . 445/0001-80 , neste ato representada pelo seu Pre 
feito, Senhor FRANCISCO MILTON RODRIGUES, daqui em diante 
denominada simplesmente CONVENIADA , resolvem de comum acor
do firmar o pr esente Termo Aditivo, mediante as Cláusulas 
e condiçÕes seguintes: 

CLÁUSULA PRIWEIRA - F: elo presente Termo , fica alter ado 
o Plano de Aplicaç~o de Previs~o de Diárias do 
mencionado, conforme o quadro em anexo, que fica 
parte deste instrumento. 

Convênio 
fazendo 

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as Cláusulas 
e condiçÕes do instrumento pri ncipal . 

E, por estarem de acor do, as partes assinam o presente 
Termo Aditivo em (D5) cinco via s de igual teor e forma, pa-
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ra o mesmo f i m de direito, na presença de (02) duas teste
munhas abaixo assinadas. 

Macapá (AP), 09 de Setembro de 1986 . 

NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 
CDNVENENTE 

FRANCISCO MILTON RODRIGUES 
CONVENIADA 

TESTEMUNHAS: Doraci Bruno Quar esma 
Carmem Sacramento de Souza 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 

CDDRDENADDRifl. SETORIAL DE PLANEJAMENTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAPDQUE 

PREVI~ÃD DE DIÁRIAS 

19 
TRIMESTRE 

2º 
TRIMESTRE TR IMESTRE 

GERAL 
TRIMESTRE 
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Macapá (Ap), 09 de Setembro de 19'36 . 

NESTLERIND DOS SANTOS VALfNTE 

Secretário de Promoção Social 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil do Distrito de SP.rra do Na-
via, Comarca de Macapá, TerritÓrio Federal do Amapá : Faz 
saber que pretendem se casar : JOS~ AGUINALOD RAMOS SANTOS 
e ANA DE OLIVEIRA SILVA . 

Ele é fi lho de Augusto Benjamim Santos e dona 
Gonçalves Ramos. 

Vival da 

Ela é filha de Francisco Rodrigues da Silva e dona Rita 
Marta de Ol iveira . 

Quem souber de al gum impedimento que os iniba de casar 
um com outro acuse-o na forma da Lei . 

Serra do Navio , AP, ~4 de Novembro de 1986 

GERALDINO LOPES PEREIRA DE SOUZA 
Oficial- Substituto 

PROCLAMA DE CASAMENTO 

O Oficia l do Regi stro Civil do Distrito de Serra do 
via, Comarca de Macapá , Terri tÓrio Federal do Amapá: 
saber que pretendem se casar: ANTÚNID ANTERO FERREIRA 
GINA SOCORRO FERREIRA DO ESPIRITD SANTO . 

Ele á filho dé Antonio Ferreira Monteiro . 

Na
Faz 

e RE 

Ela e fi lha de Francisco Bandeira Espíri t o Santo e dona 
Raimunda Ferreira do Espírito Santo . 

Quem souber de al gum impedimento que os iniba de 
um com outro acuse- o na forma da Lei . 

Ser ra do Navio , AP, 04 de Novembro de 1.986 . 

GERALDINA LOPES PEREIRA DE SOUZA 
Oficial - Substituto 

CARTÚRIO JUCÁ 
PROCLM~AS DE CASAMENTO 

casar 

O Oficial do Registro Civil desta Comarca de Macapá-Ter . 
Fed .Amapá , RepÚbl ica Federativa dQ Brasil, faz saber que 

pretendem se casar : BENTO PERCINO MAIA com MARIA DE FÁTIMA 
DO NASCIMENTO FREI TAS . 

Ele á filho de GrigÓria Maia . 

Ela á f i lha de Raimunda Nascimento Frei tas e de Manoel 
Gomes de Frei tas . 

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

Macapá, 20 de Novembro de 1986 

DIRCE SENA DE ALMEIDA 
Tabelião Substituta 

JUSTIÇA DOS TERRITÚRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - MACAPÁ 
VARA CRIMINAL 

EDI TAL DE CITAÇÃO , COM O PRAZO DE 15 DIAS , NA FORMA ABAI 
XO: 

.O Dou t or DÔgl as Evangelista Ramos MM . J uiz de Direito da 
Vara Criminal da Primeira Circunscrição Judiciária-Macapá , 
Capi tal do TerritÓrio Federal do Amapá, na forma da lei , 
etc . .. 

Faz saber a todos os que o presente EDIT~L com prazo de 
15 dias virem, ou' 'del e tiverem conheciment o, que neste Jui 
zo corre seus trâns mites um processo em que á acusado:RAI 
MUNDD FERREI RA DAS' NEVES , brasi.l eiro solteiro , ajud. meca
ni co , f ilho de Raimundo Ferreira das Neves e de Ma ria de 
Nazará Gomes Pinheiro, encontra-se em lugar incerto e não 
sabido , como i ncurso no artº 331 do CÓdigo Penal Brasilei 
ro . 

E, como t enha o Oficial de Justiça des t e Juizo cer t i fica 
do não o haver encon trado nesta Comarca , não sendo possi = 
vel citá-lo pessoalmente, cita- o pelo presente a compare 
cer neste Juizo, no edificio do forum desta Comarca, sito 
à Avenida Amazonas, nº 26 , esquina com a Rua Cel , Coriola-
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no Jucá , nesta cidade , no dia 09 . 12 . 86, as 12 :00 horas, a 
f im de ser interrogado, promover sua def esa e ser noti fica 
do dos ulteriores termos do processo, a que deverá compar~ 
cer , sob pena de revelia . Para conhecimento de todos é pa~ 
sado o pr esen t e Edita l, cuja 2a . via f icará afixada no lu
gar de cos tume . Dado e passado nesta cidade , aos quatorze 
dias do mês de Novembro do ano de hum mi l novecentos e oi
tenta e seis . Eu , ALBA LUCIA LOBATD ALFAIA DIRE TORA DE SE
CRETARIA, subscr evo . 

DllGLAS EVAf\J GELISTA RAMOS 
Juiz de Di rei to 

SECRETARIA DE SEGJRANÇA PÚBLICA 
DEP!IRTAMENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA Nº n144/86 - DETRAN-AP . 

O Di retor Geml do Departamento de Trâns ito do Amapá , no 
uso de sua s atribuiçÕes : 

CONSIDERANDO a Folha de Ocorrênci a nº 1027 do Plantão da 
Pemanênci a do Pronto Socorro "Osvaldo r:ruz" do dia 11 pa
ra 12 de ou tubro de 1 .906 ; 

RESOLVE : Suspender o di rei to de di rigir veÍcul o aut omo 
tor de qualquer categoria pe l o prazo 355 ( Trezentos e Ses
senta e Cinco) di as , de acordo com o Art igo 199 , I , § 1º do 
RCNT , a con tar d<'l data da r·etenção do documento da habili
tação da motorista EMILIA LOBATO COU TINHO FILHA , até apre
sen tação de novos e qmes de saÚde ( f í si co e mental) , fica~ 
do sujeito aos exame s complesmentares exigido s pel a Resol~ 
ção nº 564/00, no seu A~tigo 25, § 2º , Anexo I I , por ter 
i nfringido o Artigo 101 , II do Reg . do CNT , deve pagar a 
multo corresponden \.e . 

Cm\UNICNI aos demais Orgãos em cumprimento ao que dispõem 
os Ar·tiqos 30 , li e 169 do Dec . 62 . 127/68 (RCNT) . 

GABI NETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTAI,~ENTO DE TRÂNSITQ em 
Macapá- Ap , 13 de 'ouwbro de 1.986 . 

O r . RAIMUNDO CHERMONT D.l\ SILVA 
Diretor Geral DETRAN- AP . 

SECRETARI A DE SEGURAI~ÇA PÚBLICA 
DEPARTA;I~ENTD DE TRÂNSITO 

PORTARIA N9 0146/ 06 - DETRAN- AP. 

O Diretor Geral do Departament o de rr·ânsi t o do Arnapa , no 
uso de suas atr ibuições : 

CONSI DERA\JDD a Folha de Ocorrência nº 1027 do Plantão da 
Pemanênci a do Pronto Socorro "Osvaldo Cruz" do dia ll pa
ra 12 de ou tubro de l .5SG ; 

RESOLVE : Suspender o circi ~o oe dil-iuir ve í culo auwmo -
to r de qual quer cateooria pelo prazo de 355 ( Trezentos e Se~ 
sen ta e Cinco) dia s , oe acor·do com o Ar·tiuo 199 , I , § l º do 
RCNT , a con lar Di.l da t a da r e tenção do documen to de habili
tação Oéi motorista LUZIA PASTAN.i\ i·.!DNTEIRD , até apresenta -
çêío de novos e xames de saÚde (Físico e mental}, ficando s~ 
je L Lo aos exames complernen tares exi gidos pe l a Resolução nº 
564/ 80 , no seu Artigo 2S , § 2º , Anexo II , por ter i nfringl 
do o Artigo 181 , II do Rag . do C~T , deve pagar a multa cor 
respooden te . 

::.o· :uh!IUIR aos der~ eis Órgãos em cumprimento ao que dispÕem 
os ;\rtiqos 30 , II e 169 do Dec . 62 .127/68 (RCNT} . 

GABINETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTAL:ENTO DE TRÂI,JSITO, em 
·.~acaps-i\p, 14 de ou tubro de 1.986 . 

Dr . Fi/\1.\\UNDO CHERI.10f\IT DA SI LVI\ 
Diretor Geral DETRAN- AP . 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA N9 0149/86 - DETRAN-AP. 

O Diretor Geral do Departamento .de Trânsi t o do Amapá , no 
uso de suas atribuiçÕes : 

CCi~SIDEnANOO o Laudo de Exame Pericial de Loca l de Aci -
dentes de Trafego nº 554 de 27 de julho de 1.986 ; 

RESOLVE : Suspender o direi t o de dirigir veÍ culo automo -
t or de qualquer categoria pelo prazo de 355 (Trezen tos e 
Ses:·.en ta e Cinco) dias , de acordo c011 o Artigo 199 , I, § 1 º 
do RCNT , a contar da data da re t enção do documento de ha -
bi li tação da mot ori s ta ELZA OI\ SILVA SHIBAYAMA , a t é apre -
sentação de novos exames de saÚde (Fisico e mental}, fica~ 
do su jei t o aos exames compl ementares exigidos pela Resolu
ção nº 564/80, no seu Artigo 25, § 29 , Anexo II , por t er 
in fringido o Artigo 181 , I I do Reg . CNT, deve pagar a mul
ta correspondente . 

COMUNICAR aos demai s Órgãos em cumprimen t o ao que dis
pÕem os Ar tigos 30 , II , 169 do· Dec . 62 .127/68 (RCNT) . 

GABI NETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO , em 
Macapá- Ap, 17 de outubro de 1.986 . 

O r . RAH/.UNOO CHERMONT DA SILVA 
Diretor Geral OETRAN- AP . 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA Nº 0150/86- DETRAN- AP. 

O Diretor Geral do Departamento de Trâns i to do Amapá , no 
uso de suas atr ibuiçÕes : 

CONSIDERAt\00 o Laudo de Exame Pericial do Local de Aci -
dentes de Tra fego nº 486 de 02 de j ulho de 1 .986 ; 

RESOLVE : Suspender o direito de diri gir veÍ cul o automo -
tor de qualquer categoria pelo prazo de 120 ( cento e vin 
te} dias , de acordo com o Ar tigo 199 , XIV, § l º do RCNT, a 
con tar da data da r etenção do documento de habilitação do 
mo toris ta J ORGE LUIZ CARMO DE SOUZA , a t é apresentação de 
novos exames de saÚde ( f í s i co e mental}, f i cando sujei t o 
aos exames comp l ementares exi gi dos pela Resolução nº 564 / 
80 , no seu Ar tigo 25, § 2º , Anexo I I , por ter infri ngidos 
os Artigos 175, I e 181 , XVI do Reg . do CNT, deve pagar as 
mu l tas corre sponden tes . 

cm~UNICAR aos demai s Ór gãos em cunpri mento ao que dis -
pÕem os Artigo 30 , II e 169 do Oec . 62 . 127/68 (RCNT} . 

GABii~ETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE 1RÂNSI TO, em 
Mar:apá-Ap , 15 de outubro de 1. 986 . 

Dr . RAIMUNDO CHERMDNT DA SILVA 
Dire tor Geral DETRAN-AP . 

SECRETARIA DE SEGUR.IVoÇA PÚBLICA 
DEPARTAVD~TO DE Ti1ÂNSITD 

PORTARIA i~º 0151/86 - OETRAN- AP . 

O Diretor Gera l do Departamento de Trânsito do Amapá , no 
uso de suas atribuições : 

RESOLVE: 

Ar t . lº - tornar sem efeito a Port . nº 0145 de 10 . 10 .86, 
que suspendeu o di reito de dirigir veículo automotores , do 
condut or RAif,iUNDO FERREIRA , pelo prazo de 365 (Trezentos e 
Sessenta e Cinco} dias . 
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Art . 22 - COMUNICAR aos demais Orgãos em cumprimento ao 
que dispÕem os Artiaos .30 , H e 169 doOec . 62 . 127/68. (RCNT): 

GABINETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE T~ÂNSI TO,em 
Macap5-Ap, 10 de outubro de 1.986 . 

Or. RAIMUNDO D-iERMONT DA SILVA 
Diretor Geral DETRAN-AP. 

SECRETARIA DE SEGURM..çA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA Nº 0152/86 - DETRAN-AP . 

O Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Amapá, no 
uso de suas ntribuições: 

·cONSIDERANDO o Laudo d3 Exame Perici a l do Local de Aci -
dentes de Trafeao n9 318 de 29 de março de 1.986 ; 

RESOLVE : Suspender o dir~ito de dirigir vaícul o au tomo -
tor de qual quer cateaori3 pelo prazo de 120 (Cen to e Vin
te) dias, de acordo com o Artigo 199 , XIV, § 12 do RCNT, a 
contar da data da retenç3o do documento de habi l itação do 
motorista RAIMUNDO JAROIIA NUNES, até ap r esentação de novos 
exames de saÚde ( fi sico e mental) , ficando sujeito aos ex~ . 
mes complementares exigidos pela Resolução n º 554/80 , no 
seu Ar t igo 25, § 22 , Anexo II, por ter infringidos os Ar
tigos 175, I, II , XVI .e 181 , VI · e XVI do Reg . do CNT, deve 

;Jagar as mul tas correspcnden tes . 

COMUNICAR aos demais Crgãos em cumprimento ao que dis -
pÕem os Artigos 30, II e.l69 do Dec . 62·. 127/68 (RQ\JT) . 

GABINETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMEN TO DE TRÂNSITO, em 
Macapá-Ap, 15 de ou t ubro de 1 .986 . 

Dr. RAIMUNDO D-iERMDNT DA SILVA 
Diretor Geral OETRAN- AP . 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAWENTO. DE TRÂ~6ITO 

PORTARIA NQ 0153/86 - DETRAN- AP . 

O Dire tor Geral do Departamento de Trânsito do Amapá , no 
uso de suas atribuições: 

RESOLVE : 

Art . lQ - Tornar sem efeito a Port . nº 0144/DETRAN , de 13 
de ou t ubro de 1.986, que suspendeu os direitos de di rigir 
veí culos automotores , da condutora EMILIA LOBATO COUTINHO 
FILHA , pelo prazo de 365 ( Trezentos e Sessenta e Cinco) di 
as . 

Art . 22 - COMUNICAR aos demais Orgãos em cumprimento ao 
que dispÕem os Ar t igos 30, I I e 169 do Dec . 62 .127/68 (RC
NT) . 

GABINETE DO. DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, em 
Macapá-Ap, 14 de ou'tubro de l. 986 . 

Dr. RAI MUNDO CHERMONT DA SILVA 
Diretor Geral OETRAN-AP, 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA NQ ol54/86- DETRAN- AP. 

O Diretor Geral do Departament o de Trânsito do Amapá , no 
·uso de suas atribuiç9es: 

RESOLVE : 

Art . 12 -Tornar sem efeito os termos da Port . nº 0124/ 
DETRAN , de 29 de setembro de 1.986, •que suspendeu o direito 
de dirigir veículos au t omotores, do condulor ARISTARCO FI 
GUEIREDO BRITO, pelo prazo de 08 (Jito) meses . 

Art . 22 - COMUNICAR aos demais Orgãos em cumprimento que 
dispõem os Artigos 30, II e 169 do Dec . 62 .127/68 (RCNT) . 

GABINETE DO DIRETOR GERAL DO DEP.~RTAMENTD DE TRÂNSITO, em 
Macapá-Ap , 30 de setembro de 1 .986 . 

Or . RAIMUNDO CHER~ONT DA SILVA 
Diretor Geral JETRAN-AP . 

SECRETARIA DE SEGU~A~ÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA N9 0155/86- OETRAN-AP . 

Õ Dire tor Geral do Departamento de Trân sito do Amapá , no 
uso de suas atribuições: 

CONSIDERANDO o LaJdo de Exame Pericial de Local de Aci -
dentes de Trafego nº 552 de 29 de julho de 1.986; 

RESOLVE: Suspender o direito de dirigir veículo automo -
tor de qualquer categoria pelo prazo de 60 (sessen ta) dias 
de acordo com o Ar tigo 199 , XIV , § 1º do RCNT, a contar da 
data da retenção do document o de habilitação do motorista 
ARISTARCO FIGUEIREDO BRITO, até apresentação de novos exa
mes de saÚde (fisico e mental), ficando sujeito aos exames 
complementaress exigidos pela Resolução nº 564/80 , no seu 
Artigo 25, § 2 9, Anexo II, .por ter infringido os Artigos 
175, I e 181 , XVI do Reg . do CNT , deve pagar as mul tas cor 
responden t es . 

COMUNICAR aos demais Orgãos em cumprimento ao que dis -
põem os Artigos 30 , 11 e 10& do Dec . 62 . 127/68 (RLNT) . 

GABINETE DO DIRETOR GERAL 00 DEPARTANENTO DE TRÂNSI TO,em 
Macapá-Ap, 30 de setembro de 1.986 . 

Dr. RAIMUNDO CHERMONT DA SILVA 
.Diretor Geral DETRAN-AP. 

SECRETARIA DE SEGURA~ÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE TRÂ~6ITO 

PORTARIA N9 0156/86 - DETRAN-AP . 

O Diretor Geral do Depar tamento de Trâns i to do Amapá, no 
uso de suas atribuiçÕes: 

CONSIDERANDO a Fol ha de Ocorrênci a n2 230 do Plantão da 
Permanência da 3ª Delegacia de Polici a do Pacoval; 

RESOLVE: Suspender o direito de dirigir veículo automo
tor de qual quer ca tegoria pel o prêzo de 365 ( Tr&zentos e 
Sessenta e .Cinco) dias, de acordo com o Artigo 199, I , § 12 
do ÀCNT, a con tar da data da reterção do documento de habi 
li tação da motorista EMILIA .LOBATO COUTINHO FILHA , até ~ 
apresentação de novos exames de saúde ( fisico e men tal)>.:!: 
cando sujei t a aos exames complementares exigidos pela Re -
solução n2 554/80, 'no seu Arti go 25, § 22 , Anexo II , por 
ter infringido o Artigo 181, I do Reg . do CNT, deve pagar 
a multa correspondente . 

COMUNICAR aos demais Orgãos em cumprimento ao que dis -
pÕem os Artigos }0 , II e 169 do Dec. 62 .127/68 (RCNT) . 

GABINETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, em 
Macapá- AP , 20 de outubro de 1.986 . 

O r . RAIMUNDO CHERMONT DA SILVA 
Diretor Geral OETRAN- AP . 


	

