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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TERRITORIO FEDERAl DO AMAPÁ 

A RIO 
Decreto n9 1 de 24 de Julho de 1964 

N94829 Macapá, 14 de Janeiro de 1987 - 4~-Feira 

Governador do Território 
Dr . JORGE NOVA DA COSTA 

Chefe de Cahi nete do Gove rnador 
Sr . ELFREDO Fh iX TÁVORA CONSALVES 

SECRETARIADO 
Secr etário de Administr ação 

Pr of , QOH1CIO CM1POS DE HAGALHÃES 

Procurador Geral do Território 
Dr. JOSÉ DE ARI>!AT!Ii'.A VERNET CAV.\LC.\NTl 

Secretário de Finanças 
Pro f . BERNARDO :tOORI GUES DE SOUZA 

Secretário de PlaneJ amento e Coordenação 
Dr . ALfRE DO AUGUSTO R.A~IALHO DE OL[VEIRA 

Secre t ário de Promoção Social 
Dr NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 

Secretário de Obras e Serviços Públicos 
Dr . ~!ANOEL DEODATO ()UEIROZ DO COUTO 

MINISTLRIO DO I NTERIOR 
TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPA 

DECRETO (P) N9 0006 de 05 de janeiro de 1987 

O Governador do Territóri o Federal do Amapá , usando das 
a tribuiçÕes que lhe são con feridas pelo artigo 18 , Ítem II , 
do Decret o- Lei n2 411 , de 08 de j aneiro de 1969 , 

RESOLVE : 

Designar NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE , Secretário de 
Promoção Social do Governo deste Território , para viajar de 
Macapá , sede de suas atividades, até a cidade de Bel ém-PA , 
para tratar de assuntos de i nteresse da SEPS , junt o a Del e
gacia Regional do Trabalho do Est ado do Pará e Representa
ção da FUNABEM-PA, no perÍodo de 08 a 10 de j aneiro do cor
r en te ano . 

lv'tacapá-AP , em 05 de janeiro de 1987 , 98º da RepÚblica 
e 43º da Cri ação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 
TERRITÓRIO FEDERAL OO·AMAPA 

DECRETO (P) Nº 0007 de 05 de janeiro de 1987 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
a tribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , ítem II , 
do Decreto-Lei nº 411 , de 08 de j aneiro de 1969 , 

RESOLVE : 

Dr . 
Auditor do Gove rno do Terri tório 
JOSÉ VERfSSU!O TAVARES 

Secretário de Educação e Cul tur a 
Prof . JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Secretâ"io de Agricultura 
Dr . JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Secret ár i o de Segurança Pública 
Dr. JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 

~secretário de Saúde 
Dr . ANTONIO CARNEI RO JUNIOR 

ú~oL~nar KATIA MORO DE CARVALHO, Diretora do Depar ta
mento de Ação Social , cÓdigo DAS- 101 . 2 , da SEPS , par a exer
cer acumula tivamente , em substituição , o cargo de Secr etá
r i o de Promoção Social do Governo deste Terri tÓrio , duran
te o impedimento do respectivo t i tul ar , no perÍodo de 08 a 
10 de j aneiro do corrente ano . 

Macapá- AP , em 05 de janeiro de 1987 , 989 da RepÚblicé 
e 43º da Criação do TerritÓr i o Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MI NISTtRIO DO INTERIOR 
TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPA 

DECRETO (P) N9 0008 de 05 dejaneiro de 1987 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem II , 
do Decreto- Lei nº 411, de 08 de j aneiro de 1969 , 

RESOLVE : 

NOMEAR o servidor, ALFREDO INAJOSA BRAGA , Farmacéu tico 
CÔO . DT . 517 , REF -N&-22 , da Tabela Permanente do Governe• des 
te TerritÓrio , lot ado nesta Secretaria de Segurança PÚbl i : 
ca , do Cargo de Confiança de Di retor do Depart amento de Po
lÍcia Técnica , C0D .DAS . l01 .2 , da Secretaria de Segurança 
PÚblica . 

Macapá-AP , em 05 de janeiro de 1987 , 98º da RepÚblica 
e 43º da Cri ação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 
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MINISTtRIO DO INTERIOR 
TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

DECRETO (P) Nº 0011 de 08 de j aneiro de 1987 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atr ibuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 , ítem II , 
do Decreto- Lei nº 411 , de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vis ta o que consta do Requerimento , 

RESOLVE: 

Cancelar a pedido, a cantar de 07 de janeiro do corren 
te ano , a suspensão de contrato de trabalho firmado entre 
o Governo deste TerritÓrio e a servidora RDSILENE SILVA SAN 
TOS , ocupante do emprego Auxiliar de Laboratório , CÓdigÕ 
LT-NM- 818, Classe "A" , Referênci a NM-1, da Tabel a Especial 
de Empregos , lotada na Secretaria de SaÚde-SESA . 

Macapá-AP , em 08 de janeiro de 1987 , 98º da RepÚblica 
e 43º da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A~APÁ 

PORTARIA (P) Nº 001/87-SE/\G . 

O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DO GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO AtMPÁ, usando de suas atribuiçÕes e por delega
ção de competência conforme Decreto (N) n~ 020 , de 20 de 
maio de 1.926 , 

RESOLVE : 

Artº l º - EXONERAR o servidor : .~LDONY DA rDNSEC/\ ARAÚ
JO , do cargo em Comi ssÕo de ,'\ssessor , CÓdi !.JO DAS-102 .1 , da 
Secretaria d~ Agricultura . 

Artº 2º - Dê-se ciência , cumprn-se e publique- se . GABI 
BINETE DO SECRETÁRTD DE AGRICULTURA , ern Maca pá , 06 de janei 
ra dt' l. .787 . 

JOÃO ALBCR !D RODRI GUES CIIPIOERJBE 
Secretário de Aaricul tura 

;[RNO 00 TEf1RJTÓRID FEDERAL 00 A M/\PÁ 

ção de competência conforme Decreto (N) nº 020 , de 20 de 
maio de 1926 , 

RESOLVE : 

Artº 12 - Nomear RONALDO JOSt PICANÇO E SILVA, Técnico 
em Adminis tração , para o Cargo em Comissão de Assessor , CÓ
digo DAS-102.1, da Secretaria de Agr icultura, na vagacecor 
rente da exoneração , de ALDO~Y DA FONSECA ARAÚJO. 

Art2 2º - Dê-se ci ência , cumpra-se e publique- se . 

GABI NETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA , em Maca pá , 05 de 
janeiro de 1926 . 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Secretário de Agricultura 

MI - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE W..JCAÇíi:O E CULTURA 

CONTRATO N2 047/86 - SEEC 

CONTRA TO DE LOCAçl\0 DE IMÓVEL Q\..JE ENTRE SI CELEBRAM O GO 
VERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AW~PÁ, ATRAVtS DA SECRETA = 
RIA DE EDUCAÇ)'ID E CULTURA E O SENHOR WILSON TAVARES BA TIS
TA , PARA OS FINS NELE DECLARADOS . 

O Governo do TerritÓrio Federal do Amapá , neste ato re
presentado pela Secretaria de Educação e Cul tura, a t ravés 
de seu Litu l ar, Senhor Professar JOi\0 BOSCO ROSA FERREIRA, 
doravan te denominado simplesmen Le LOCATÁRIO e o Senhor \'li!:: 
SON TAVARES BATISTA , brasileiro , casado , negociante , CIC 
n2 0013:2672- 34 , CI nº 08 . 165-/\p , r esiden Le e domiciliado 
nestu ci dade , daqui ern dia1=1te denominado simplesmente LO~ 
DDn , resolvem de comum acordo ce l ebrar o presente Contra -
to , com inter veniência da SEEC, mediante cl~usu1as e condi 
çõcs segui ntes : 

CLÁUSULA PRI:-1EIRA - DO F!.JIJOA'.:EWO LEGAL : O presen Le Con
-ralo encontra respaldo no i tem XVII do urt . 18 , do De::re
to-Lei 411 , de 08 de janeiro de 1969 , combinado com o ar t . 
12G , § 22 , le t ra "g" do Occr·eto- Lei n9 200 , de 25 de fe ve
reiro de 1967 , com o arl . 1º do Decreto CovernnrnonLa1 do 
GTF/\ (N) nº 0019 de 20 de maio de 1986, e com as leis que 
regem a locação de imÓveis rurais . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO : C objetivo do presente 
Conlralo é a locação de um imÓvel l ocaliwdo ncsla ci dade, 

PORTAR!/\ (P) N2 002/07-SEAG à Av . Euclides da Cunh:.1 , 772 , medindo 15 x 11m , que servi 
r~ de depÓsito p3ra .guard3r material per tencenle a SEEC . 

O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DO GOVERNO DO TERRITÓRIO 
íFDERAL DO Alil.f\PÁ, no uso do suas atribui.çÕet. e por del eaa- CU~USULA rÊRCEIR/1 - 0·'\ V [GtNCI A: O presen Le Con Lm t o te-
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rá a duração de 12 (doze) meses a contar de lQ de novem
bro/86 a 12 de novembro de 1987. 

CLÁUSULA QUARTA - DA REVOGAÇ~O OU PRORROGAÇÃO : Fi ndo o 
pr azo de locação, poderá este Contrato ser renovado ou p~o;:: 
rogado , medi ante Termo Aditivo, se assim convier a s partes 
contratantes; podendo inclusive, modificá-l o no todo ou em 
parte, de acordo com a l egislação vigente . 

CLÁUSULA QUINTA - 00 ALUGUEL: O aluguel será de Cz$ 
25. 000, 00 (Vinte e Cinco Mil Cruzados), pago mediante re
messa de r eci bos do LOCADOR , através da Secreta ria de Edu
cação e Cultura , ao Oe~artamento de Despesa da Secretari a 
de Finanças-SEFIN , em 02 (duas) parcelas , nos meses de no
vembro e dezembro do corrente ano e, as dez parcelas , de 
janeiro a outubro a vercer em 1987, serão pagas posterior
mente . 

CLÁUSULA SEXTA - OA LOCAÇÃO DE RECURSOS : A despesa deco;:: 
ren t e can o pagamento co presen te Contra to , cor r erá por con 
ta do DIV/ Q.S.E - Manutenção administrativa da SEEC, Pro :: 
grama de Trabal ho 08421885.292, El emento de Despesa 4 .1. 3 . 
0. 07, consoante Nota de Empenho n2 14255, emitida em 
20 . 11 . 86 no valor de Cz$ 50 . OCO, 00 ( Cinquen ta Mil Cruza -
dos) , o restante de CzS 250 . 000, 00 (Duzentos e Cinquenta 
Mil Cruzados), será empenhado pos teriormen te no todo ou em 
pa rte . 

~LÁUSULA S~TIMA - DA LOCAÇ~O : O LOCATÁRIO não poder á l o
car, ceder, t r ansferir ou sublocar no todo !iiU em part~ gra 
tuita ou temporariamente o imÓvel ora locado sem que ha j; 
consentimento expresso e anteci pado do LDCl\DDR. O LDCATÁ -
RIO através da SEEC se obriga a pintar o ImÓvel, antes de 
sua entrega definitiva , findo ou rescindido o Con tratq bem 
como a zela r por sua co'l ta todas as reparações que se fize 
rem necessárias ou aquelas que forem exigida~ pelas autori 
dades competentes . Bem como i ncorrerá, as partes que in:: 
frigirem qual quer cláus~la do Con trato na mul ta equi valen
te a três aluguéi s vigen tes a data da infração contratual . 

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO IMÓVEL : O LOCATÁRIO 
declara haver recebido o i mÓvel em perfei tas condi ções de 
conservação e limpeza , com t oda s as ins talações necessá 
rias a o a tendimen to da presente locação , obrigando- se a de 
volver o imÓvel em iguais condições , quando do termo final 
da locação , previsto na cláusul a terceira . 

CLÁUSULA NONA - DA AL lERAÇlíO NA ES TRUTURA 00 I MÓVEL: O 
LOCATÁRIO não poderá alterar a estrutura do prédi o ora lo
cado sobre pretexto algum , sem o consentimento prévio do 
LOCADOR , ficando cer to ce que toda e qualquer benfeitoria 
introduzida no imóvel, seja necessária ou não , passará a 
pertencer ao mesmo sem que por i sso tenha o LOCADOR de in
denizar o LOCATÁRIO . 

CLÁUSULA D~CIMA - DO CUS rEI O DE DESPESA : Correrão por con 
ta exclusi va do LOCA TÁRIO, através da SEEC, as despesas d; 
todos os impostos e taxas que incidirem ou venham a inci -
dir sobre o i móvel , bem como a s despesas de fornecimento de 
água, luz e serviços semelhantes . 

CLÁUSULA O~ CIMA PfUMEI RA - DA DESAPROPRIAÇÃO : No caso de 
desapropriação do imÓvel , obje to des te' I nstrumento o LOCA
DOR , fica desobrigado de t oda e qualquer responsabi l idade 
decorrente deste Contrato . 

CLÁUSULA D~Cit.11\ SEGUNQ;\ - DA INSPEÇÃO : O LDCAOCR- PROPRIE 
TÁRI D, poderá inspecionar o i mÓvel locado semp re que jul :: 
gar necessário . 

CLÁUSULA D~CIMA TERCEIRA - DA RESCIS~O : O não cumprimen
to das obrigações definidas nes te Instrument o implicará em 
sua renúnci a e consequente r escisão , e , a parte que der cau 
sa ao r ompimento deste Contrato , no seu tempo normal aqui 
estabelecido incidirá nas sanções previstas na legisla~ão 
ern vigor à época . 

CLÁUSULA O~CIW~ QUARTA - DO FORO : Para dirimir quaisquer 
dÚvidas suscitadas duran te a vigência deste Contrato fica 
eleito o Foro da Circunscri ção Judiciária de Macapá , Terr~ 
tÓrio Federal do Amapá , com exclusão de qualquer ou tro por 
mais pr ivi l egi ado que seja . 

E, por es tarem de acordo LOCATÁRIO e LOCADOR, rati ficam 
o presente Instrumento legal , assirando-o em05 (cinco)vias 
de igua l teor e forma para o mesmo fim de direi t o, na pre
sença de 02 (duas) Leslemunhas abaixo assinadas . 

Macapá( Ap) , 12 de dezembro de 1906 

JOÃO OOSCD ROSA FERREIRA 
LOCATÁRIO 

WILSON TAVARES EA TIS TA 
LDCADffi 

TES TEMUNHI\S : Ilegi veis 

GOVERNO 00 TER RI TÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ECUC."'ÇÃC E CULTURA 

COORDENADORIA SETOniAL DE PLANEJAI/.ENTO 
EQUIPE DE DHÇAMENTD E Fli\'ANÇAS 

APROVO 
JOÃO EOSCO ROSA FERREIRA 

Secretário de Educação e Cult~rd 

PLANO DE APLICAÇi'ID 

PLANO DE APLICAÇ~D para lavr atura de um Contrato que se
rá Celebrado enlre a Secretaria de Educação e Cultur~ e o 
Sr . WILSON TAVARES BATISTA , obje tivando a locação de um 
ImÓvel , que servirá de DepÓsito para guardar w~at:erial per
tencente a SEEC, no periodo de 12 meses, Novembro/55 a 0~
t ubro/ 87 valor mensa l tle CzS 25 .000, 00 (Vin te e Cinco ),íil 
Cruzados), · no momento os tão sendo enpenhado CzS 50 . 000, 00 
( Cinquenta lül Cruzados) o restante será empenhado no exor 
dei o de l 987 . 

O presente PLANO DE APLICAÇÃO está respaldado na seguin
te Classi ficoção Orçamentária : 

FONTE PROG1AMA 
ELEMENTO 

PISCRIMINAÇAC 
DE DESPESA 

VALOR CzS 

orv,Q. s. E. 08421885 .292 4 . l.J .0 .07 OUTROS SERVI -
~os E ENCAf1-
GOS 300. 000 , 00 

TOTA L ...................... . .. 300 .000,00 

Importa o presente PLANO DE APLIC".'\::;ÃD na quantia de CzS 
300 .000 ,00 (Trezentos Mil Cr uzados) . 

Macap.:Í- AP , 17 de novembro de 1906 

FRANCISCO DAS DIAGAS FERREIRA FEIJÚ 
Coordenador da Equipe de Orçamento c Finanças 

SÍLVIO SOBRINHO SO.ARES CI\STILLD 
Chefe da CSP/SEEC 

MI - GDVERN:J DO TERRITÓRIO FECERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

CONTRATO N2 048/85- SEEC. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CEL.:::BRI\M 
O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AviAPÁ , II.TRAVÉS DA SECRE
TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E A FI RMA W. PRE,iTo\OOR~. DE SER
VIÇOS LTDA, PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 
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O Governo do Terri t Ório Federal do Amapá , através da 
Secretaria de Educação e Cul tur a , neste ato representada 
pelo seu titular , s·r . Prof . JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA, do -
ravante denominado simpl esmente contratante e a Firma W. 

Prestadora de Serviços LTDA, com sede nesta cidade , à Av. 
Pe . J~lio M~ Lombard nº 2 .143 , inseri ta no Cadastro Geral 
de Contribuintes do M.F. sob o nº 05. 253.50410002- 44 , nes
te ato representada pelo seu Gerente , Sr. FRANCISCO NAZARÉ 
PINTO FARIAS , casado , CIC r1º 04354282-68, car teira de Iden
t i dade n9 8570<'1-Ap, daqui em di an te denominado simplesmen
te CONTRATADA, r esolvem de comum acor do , cel ebrar o presen
te Contrato , mediante as Cláusulas e condiçÕes : 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Con -
trato encontra respaldo legal no que dispÕe o item XVII do 
art . 18 , do Decr eto-Lei nº 411, de 08 de .ianeiro de 1969 , 
combinado com o art . 126, § 2º , l etra "H" , do Decreto - Lei 
nº 200 , de fevereiro de 1967 e no art. 19 do Decreto do 
Governo do TerritÓrio Federal do Amapá , n9 (N) 019, de 20 
de maio de 1986 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO : O objetivo do presente 
Contra to é a execução de serviços de vigilância nas Pisci
nas: Semi-Ol{mpica, Chico NÓe , APAE e Colégio Polivalen:e 
Tiradentes. 

CLÁUSULA TERCEI RA - DAS OBRIGAÇÕES: 

I - DO GOVERNO : 

a) Fiscal~zar os serviços executados pela CONTRATADA 
atr avés dos secares competentes da Secretar ia de Educação 
e Cul tura . 

b) Pelos serviços prest ados , o CONTRATANTE pagara à 
CONTRATADA a quantia de Cz$ 37 . 162 ,29(trinta e sete mil 
cento e sessenta e dois cruzados e vinte centavos) ao mês 
totalizando Cz$ 111.486 ,87 (cento e onze mil , quat rocentos 
e oicenta e seis cr uzados e oitenta e sete centavos). 

II - DA CONTRATADA· 

a) Executar os serviços, objeto deste instrumento a s -
sim dis~~iminados: 

Vigi lância nas Pi scinas: Semi - OlÍmpica , Chi co Noé ,APAE 
Colégio Polivante Tiradentes . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: O valo r global do presen
te Contr ato importa na quantia de Cz5 111.486 ,87(Cento e 
onze mil , e quatrocentos e oi ten~a e seis cruzados e oi ten
ta e sete centavos) , alocados do F.P .E. Programa de Traba
lho 08421884767 . Natureza de Despesa 3 .1 .3 . 2. 00 , consoan
te Nota de Empenho nº 14637 , emi tida em 09 .12 .86 , no valor 
acima mencionado . 

CLÁUSULA QUINTA: O pagamento s~ra efetuado mensalmente 
oe acordo com a apresentação de documentação que comprove 
o execução dos serviços . 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA : O presente CONTRATO en -
trará em vigor a partir da data de sua assinatura e 
a duração de 90 dias . 

terá 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO: O presente Contrat o 
será publicado no Diário Oficial deste Terr itÓrio Federal 
do ,~apá , no prazo de 20 (VINTE) dias , a contar da data 
de sua assinatura. 

CLÁUSULA OITAVA -; MODIFICAÇÃO , PRORROGAÇÃO E RESCISÃO 
;>.:ediante a ssentimento das partes cont ratantes , o presente 
Cont rato poder á ser modi ficado ou prorroga9o mediante Ter
mo Aditivo , ou rescindido de pl eno direito , por inadimple
mento de quaisquer de suas Cláusulas e condiçÕes , por mo -
tivo de conveniência ou por mÚtuo acordo entre as partes 
contrata'ntes ind13;:1endentemente de ação , no ti fi cação ou in
terpelação judicial. 

CLÁUSULA NONA - DO FORO: Fica eleito pelas partes con
tratantes o Foro da Circunscrição Judiciária de Macapá , 
para di r i mir quaisquer d~vidas ori undas deste Instrumento, 
com exclusão de qualquer outro , por mais privilegiado que 
seja . 

E, por estar em assim justos e cont ratados , f i rmam o 
presente Instrumento de Contrato em cinco (05) vias de igual 
t eor e forma para o me smo fim de direito , na presença de 
duas (02) testemunhas abaixo arroladas. 

Macapá- Ap , 15 de dezembro de 1986 . 

J OÃO BOSCO ROSA FERREIRA 
CONTRATANTE 

FRANCISCO ~AZARÉ PINTO FARIAS 
COIJTRATADA 

TESTEMUNHAS : Ile~g{veis 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

COORDENADORIA SETORIAL DE PLANEJANENTO 
EQUIPE OE ORÇAMENTO E FINANÇAS 

APROVO: 
JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Secr etário de Educ . e Cul t ura 

PLANO OC APLICAÇÃO 

PÁano de Aplicação para lavr atura de um Contrato que 
será cel ebrado entre a Secr etari a de Educação e Cul t ura e 
a FIRMA IV . PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA , CGC . 05 .253 .604 I 
0002-44, objetivando a prestação de Serviços com Vi gilân -
cia nas Pi scinas: Semi -OlÍmpica, Chico Noé , APAE e ~ale 
gio Poli valente Tiradentes , no per:iodo de 01.11 . 85 a 30 . 01. 
87 . 

O presente PLANO DE APLICAÇÃO terá r espaldo na Classi
ficação Orçamentária , confo rme especificação abaixo: 

FPE 08421884 . 757 3132 .00 Outros . Ser v . 
e Encargos 

TOTAL 

111. 4.35. 87 

111 .426,87 

Importa o presente PLANO DE APLI CAÇÃO no valor de Gen
to e onze mil , qua t rocent os e oi tenta e seis cruzados e oi
tenta e sete centavos) . 

~acapá-Ap , 15 de dezembro de 1986 

SÍLVIO SDBRI:~HO SOARES CASTILLO 
Ç.hefe da CSP I SEEC 

FRANCJSÇO DAS CHAGAS FERREIRA FEIJÓ 
Coordenador da Equi pe de Orçamento e Finanças 

MI - GW.ERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO N>.~APÁ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

CONTRATO N2 049186- SEEC . 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAt,1 
O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ , ATRAVÉS DA SECRE
TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E O CONSELHO REGIONAL DE DES -
PORTOS DO NV.APÁ- CRDIAP, PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

O Governo do TerritÓri o Federal do Amapá, através da 
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Secretaria de Educação e Cultura, representada neste a t o 
pelo seu titular Senhor Professor JOÃO OOSCO ROSA FERREI RA 
doravante denominado simplesmente CONTRAT.i\NTE e o Conselho 
Regional de Desportos- CRD/ AP , com sede nesta ci dade , ins -
crita no CGC/MF sob o nQ 05 .932 .' 389/0001-73 , neste ato r e
presentado pelo Senhor MILTON DE SOUZA CORREIA, p::Jrtador dJ 
CIC n9 005060052/20, CI n9 410-SEGUP, daqui em dian te de 
nominado simpl esmente CONTRATADA resolvem de comum acordo , 
celebrar o pr·esente Cont raLo , medi ante a s cláusulas e con
diçÕes seguintes : 

CLÁUSU LA PRir.1IEI RA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O pre sente CcJn
t rato encontra respaldo l egal no que dispÕe o item XVII do 
art . 18 , do Decre t o-lei 411 , de 08 de janei ro de 1969 
combinado com o ar t . 126 , § 2Q, letr a "d", do Decre t o - Lei 
200 , de 25 de fever eiro de 1967 e no art . lQ do Decret o 
Governamenta l do GTFA (N) nQ 0019 , de 20 de maio de 1936 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO: O objetivo do presente 
Contr a to é a aquisição de mater ial de consumo par a melho -
r ia de i nfr a- es t r utura de ent idades de sportivas . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI GAÇÓES: 

I - DO CONTRATANTE : 

a) Fi scalizar os serviços pela CONTRATADA através da 
Equipe de Engenhar ia da Secretaria de Educação e Cul t ura. 

b) Pelo s serviços prestados, o CONTRATANTE pagara a 
CONTRATADA a quantia de CzS l. 8DO.ODO ,OO(hum milt1ãu e oito 
centos mil cr uzados) . 

I I - DA CONTRATADA : 

a} A prestação de serv iç:os , ooJeto deste 
sera: 

I nstr umento 

a . l ) Aquisição de mater ial de consumo para melhori a da 
i nfra-es trutura de entidade s desportivas . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO : O valor global do pre 
sent:: Cont ra t o import a na quantia de Cz$ 1. 800 .000 , 00( hum 
milhao e oitocento s mil cruzados) , a l ocados do FPE, Pro 
grama de Trabalho ·09421904. 737 c 0343l.'J8 . 293 , Natureza de 
Despesa 3 .1 .2 .0 .00 e 4.1. 3 .0 .05, consoante Nota de Empenho 
14 .689, emiti da em 12 , 12 . 86 no valor de Cz$ 500 .000 ,00(Qui 
nhent:os Mil Cruzados}, e Nota de Empenho 14. 700 , emitida 
om 12 .12 . ,96 , no valor de Cz$ l.300 .000 ,00(Hum MilhãoeTre
zentos Mi l Cr uzados) , para aquisi ção de mo ter i a l de consu
mo , respectivamente . 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGN.IoENTO: O pagamento à 
CONTRATADA , será efetuado no va l or ~ loba l de Cz$ .. . .. . ... . 
l. GOO .OOO , DO ( hum mi.lhão e oi tocentos mil cruzados} , me -
dian t e o esquema de desembol so de C:d SOD.OOO , OO (quinhen -
tos rni l cruzados ) na data da a ssinatura do Contrato e de 
CzfS 1. 300 .000 , 00 (hum mLlhão e trezentos mi l cruzados) a 
serem repassados oporlunamente . 

CLÁUSULA SEXTA - DA 
trará om vi gor a par tir 
o duração de lO. 12. '36 a 

VIGÊNCIA : O pr esente Contr ato 
da dat a d:c sua assinatura e 
10 .01. '17 . 

en -
'terá 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PIJBU ;.AÇÃO: O presente Contrato 
ser á publicado no Di ário Oficial deste. TerritÓr io Federal 
do Amélpá , no prazo de 20 (VHITE) dias , a contar da data de 
s ua a ssinatura . 

CUÍ.USULA DITAVA - ~\ODIFTCAÇÃD , PRORROGAÇÃO E RESCISÃO : 
lv1edi.ant e assent i mento das partes contratantes , o presente 
Contrato poderá ser modi f i cado ou prorrogado , mediante Ter
mo Aditivo, ou rescindido de ple no di r eito , por inadimpl e
mento de quaisquer de s uas cláusulas e condiçÕes , por moti
vo de conveniênci a ou por mC,tuo acordo entre as partes con
tratan tes independentement e de ação , notifi.caçãJ ou in _ 

ter pelação judici a l. 

CLÁUSULA NONA- DO FORO: Fica eleito pelas par tes con
t rat antes o Foro da Circunscr ição Judiciária de Macapá , 
para dirimir quai squer div idas or iundas deste Instrumento, 
com exclusão de qua lquer ou t ro , por ma i s privilegiado que 
seja . 

E, por e starem assi m j ustos e contratados , fi rmam o 
presente Inst rumento de Cont r ato em cinco(D5} vias de igual 
teor e forma para o mesmo fim de di r e i to , na pre sença de 
duas (02) testemunhas abaixo arroladas . 

Macapá-Ap , 15 de dezembro de 1986 . 

J OÃO BOSCO ROSA FERREIRA 
CONTRATANTE 

MILTON DE SOUZA CORREIA 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS : IlegÍ:veis 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

COORDENADORIA SETORIAL DE PLANEJAMENTO 
EQUIPE DE ORÇA:,1ENTO E FINANÇAS 

APROVO : 
JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Secretári o de Educ . e Cultura 

PLANO DE APLICAÇÃO 

PLANO DE APLICAÇÃO para lavrat ura de um contrato que 
será cel ebrado entr e a Secre taria de Educação e Cultura e o 
Conselho Regional de De spor tos do Amapá-CRD , CGC: 05 .984 . 
889/0001- 73 , objetivando a aqui si ção de mater ial de consu
mo para a melhori a da infra- estrutura de entidades despor
tivas, no periodo de 10 . 12 . 86 a 10 . 03 .87 . 

O pre sente PLANO DE APLICAÇÃO está respaldado na se
guinte classifi cação orçamentária: 

-----------------------ELEMENTO---------------------------
FONTE PROGRAMA 

FPE 08421884 .767 

08431885 .293 

DE 
DESPESA 

3120.00 

DISCAI . 

Ma terial de 
Consumo 

Material de 
4130 .07 Consumo 

VALOR Cz$ 

500 .000 ,00 

l. JQ[J . 000 ' 00 

------------------------~~~~~-----------------~:~~~:~00~00 

Impor ta o presente PLANO DE APLICAÇÃO no valor de Cz$-
1 . 800 .000 ,00 (hum milhão e oi t ocento s mi l cruzados) . 

Macapá-Ap, 12 de dezembro de 1986 . 

SILVI O SOBRINHO SOARES CASTILLD 
Chefe da CSP / SEEC 

FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA FEIJO 
Coordenador da Equipe de Orçamento e Finanças 

SECRETARIA DE AGRICULTURA 

TERMO ADITIVO 

PRIMEIRO (19} TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/96-SEAG , 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL 00 
AMAPÁ , ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE AGR ICULTURA E A COM -
PANHIA DE DESENVOLVHI.ENTO DO AMAPÁ-CODEPA, PARA OS F·INS 
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NELE DECLARADOS . 

O Governo do TerritÓrio Federal do Amapá , atr avés da 
sua Secretaria de Agricultura, representada neste ato pelo 
seu Ti tu lar ,. Senhor JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE , :d"J
ravante denominada simplesmente CONTRATANTE e a Companhia 
de Desenvol vimento do Amapá-CODEASA, inscr ita no Cadastro 
Geral do Contr ibuinte do Ministér io da Fazenda sob o nº 
04 .176 .952/0001-57, represertada pelo seu Diretor-Pres i. 
dente , Senhor ROSIVAL GONÇALVES DE ALBUQUERQUE, doravante 
denominada COW1'RATADA, resolvem de c."Jmum acordo firmar o 
presente Con t rato , consoante as cláusulas e condiçÕes se
guintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: F Lca alterada a Cláusula Quarta - DA 
DOTAÇÃO, do Contrato ora adltado, que passa a ter a se
guinte redação : 

"CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: A despesas decor rente 
da assinatura deste contrato n> valor de Cz$ 1 .050 .000,00 
(Hum Milhão e Cincoenta Mil Cruzad-;s ), correrá à conta do 
Recu rsos da União , Programa de Trabalho 04150881 ,648 , . Ele
mento de Despesa 4.1.1.0.00 , Obras e Instalação , c,nf1rme 
Nota de Empenho nº 1223í , em i tida em 11 de novembro de 1985". 

CLÁUSULA SEGUNDA : A publicação-do presente Termo Adi -
tivo no Diário Oficial deste TerritÓrio , ·deverá ser feito 
dent ro do pr azo de 20 (VINTE) dias, contados da data da 
sua assinatura. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam mantidas as demais Cl áusulas 
e condiçÕes do Contrato original não atingldas por este 
Aditivo . 

E, por estarem de comum acordo firmam o presente Termo 
Aditivo em cinco (os) vias de igual teor e f.:Jrma para um 
sÓ efe ito , na presença de (02) testemunhas abalxo nomeadas 

Macapá-Ap , 22 de dezembro de 1995 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
CONTRATANTE 

ROSIVAL GONÇALVES DE ALBUQUERQUE 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: Ileg[veis 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO"TRABALHO DA 8ªREGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAPÁ 

EDITAL DE PRAÇA , COM PRAZO DE 20 DIAS . 

O Doutor Juiz do Trabalho , Presidente da Jun ta de Con
ciliação e Julgamento ~e Macapá . 

Faz saber a todos quantos o presente Edital virem , ou 
del e noticia t iverem que ,. no dia 12 de fevereiro de 1987 , 
às 12 horas , na sede desta Junta, à Av . Duque de Caxias 
116 , serão l evados a pCrb 1 i r. o pregiio de venda e arrematação 
a quem oferecer o maior l ance s/avaliação os bens penhora
dos na execução movida por RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA, co~ 
tra ANTONIO CLDACI lAVARES PIMENTEL, bens esses encontra
dos à Av. Tupiniquins , 757 , bairro do Buritizal , e que são 
os seguintes: Uma casa residencial , construÍda em madeira 
de l ei , localizada na Av . Tupiniquins , nº 757 , bairro do 
Buritizal, no terreno da quadra 06 , setor 10, lote 86 , me
dindo 44 metros de frente por 30 de rundo . o imÓvel possui 
as seguintes dimensÕes: 07 metros de largura por 8, 40 de 
compri mento , composto de dois pavimentos com as seguintes 
caracteristicas : lº pavimento - compos to de um piso ,, ,- ina 
cabado ; 2º pavimento : compos to de um pátio, uma sal a , um 
quarto, uma cozin~a e um WC, possuindo a cobertura de _te
lhas de barro , com instalação elétrica embutida . O imovel 
se encontra em regular estado de conservação e foi aval ia 
do em Cz$ 90 .000,00 (noventa mil cruzados) . 

Quem pretender arrematar ditos bens deverá comparecer 
no dia , hora e l ocal acima mencionados , ficando ciente de 
que deverá garantir o lance com o sinal correspondente a 
2~ (vint e por cento) de seu valor . E, para que chegue ao 
conhecimento dos interessados, é passado o presente Edital , 
que será publicado no "Di ário da Justiça" e afixado no lu
gar de costume , na sede desta Junta . Macapá , 17 de dezem
bro de 1986 , Eu, (Manoel Vi eira Façanha) Secretário de au
diências datilografei. E eu , (Jaime Heitor Silva dos Anjos) 
Diretor de Secretaria , subscrevo . 

GEORGENOR DE SOUSA FRANCO FILHO 
Juiz do Trabalho 

PODER JUDICI ÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8~ REGIAD 

J UNTA DE CQ~CILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAPÁ 

EDI TAL DE PRAÇA, COM PRAZO DE 20 DIAS . 

O Doutor J uiz do Trabalho, Presidente da Junta de Con
ciliação e Julgamento de Macapá . 

Faz Saber a todos quantos o presente Edital virem , ou 
dele notÍcia tiverem que , no dia 16 de fev . de 1987 , às 12 
horas , na sede deste Junta , à Av . Duque de Caxias, ll6 ,se
rão levados a pÚblico pregão de venda e arrematação ,a quem 
oferecer o maior l ance s / avaliação os bens penhorados na 
execução movida por RUI SANTANA O. SABAA SRUR e outros con 
tra SCNIA MARIA LOBATO, Pr . 776/778/86, bens esses encon: 
trados à Av . Duque de Caxias , 116, JCJ/Macapá . E que são os 
seguintes : 01 , 30 (trinta) cadeiras, construÍdas de madeira 
de lei, em perfeito estado de conservação, avaliadas em Cz$ 
ioo,oo (cem cr uzadas} cada; 02 ,30 (tr inta) carte i ras, c0n~ 
t ruidas em madeira de Lei , em perfeito estado de conserva-

I · d C z $ 100 , DO ( cem cruzad"Js ) çao , ava ca as em 
cada 03 . 10 (dez) cartei r as s i mples , 
, r • .... 

em madeira de l ei , em perfeito estado de conservaçao , ava-
liadas em Cz$ 100,00 (cem cruzados) cada ; 04 . 07 (se te) ca
deiras com armação de tubo de ferro , revestidas em plásti
co, em perfeito estado de conservação avaliadas em CzS 
120.00 (cento e vinte cruzados) cada; 05 ,03 (três) mesas , 
construidas em madeira de l ei , contendo três gavetas cada, 
em perfeito estado de conservação , avaliadas em Cz$ 200 , 00 
(duzentos cruzados ) cada ; 06 . 02 (dois) quadros escolares , 
tamanho médio, em perfeito estado de conservação,avaliados 
em Cz$ 250 , 00 (duzentos e cinquenta cruzados) cada ; 07 .01 
(hum) bebedouro el étrico , marca el egê, fabricação nº 0351, 
acompanhado de dois (2) garrafÕes plásticos de água mine
ral de 20 l itros cada, em per feito estado de conservação e 
funciona mento, avaliado erri CzS l . 500 , DO (hum mil e quinhen
tos cruzados) ; 08 . 01 (hum) video de computador , marca SYS
DATA , modelo JR-16 KG , série 6045400 , de 110/220 VOLTS , em 
perfeito estado de conservação e funcionamento,avaliado em 
Cz$ 1 .200 , 00 (hum mil e duzentos cruzados) ; 09 .13 (treze) 
microcomputadores , marca SYSDATA , modelo JR4El6K, série 
62716602, completos com teclados e video , modelo SYSMV , 
série 60408605 , ambos funcionando a energia de 110/220 
VOLTS, sendo que dois teclados encontram-se com defeito . 
Os demais em perfeito estadn rlP. r.onservação e funcionamen
to, sendo o conjunto avaliado em Cz$ 71 .500 , 00 (setenta e 
hum mil e quinhentos cruzados) . 

Quem pretender arrematar ditos bens deverá comparecer 
no dia , hora e local acima mencionados , ficando ciente de 
que deverá garantir o lance com o sinal correspondente a 
2~ (vinte por cento) de seu valor. E, para que chegue ao 
conhecimento dos interessados , é passado o presente Edi tal 
que será publicado no "Diário da Justiça" e a fixado no lu
gar de costume , na sede des ta Junta . Macapá , 18 de dezem
bro de 1986 . Eu , (Manoel Vi eira Façanha ) Secretário de au
diências da ti l ografei, E eu , Jaime Heitor Silva dos Anjos , 
Diretor de Secretaria, subscrevo . 

GEORGENOR DE SOUSA FRANCO FILHO 
Juiz do Trabalho 
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PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - AMAPA 

Comissão Executiva Regional 

C O N V O C A Ç ~ O 
= = = = = = = = = = 

O Presidente em Exerdcio da Execut i va do Part ido olda 

Frente Libera l convoca t odos os membros da Executiva e De

putados eleitos pelo Partido, para participarem da Reunião 

Extraordinária que se realizará no dia 15 do corrente{qui~ 

ta - Feira), na Sede do Partido, sito à Av. Coaraci Nu

nes, s/n - ao lado do Basa + Altos, em primeira convocação 

às 19 :00 hs { HBV ) e em segunda convocação às 19:30 hs 

( HBV ) , para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 

1 - Posição do PFL diante do atual quadro Pôlftico 

do Amapá. 

2 - Plano de Trabalho para o Biênio 198?/88 . 

3 - O que ocorrer. 

Macapá , 12 de janeiro de 198?. 

LA~RCIO AIRES DOS SANTOS 
Presidente em Exercfcio 

CA9TÓRIO DO REGISTRO CIVIL 
PRO:;LA\lAS DF ::ASAMENl OS 

O Oficial do Regi. stro Civi 1 de Vila 'iaj a , Sanlana , Co
ma r·ca de ;,:acapá T .F . do Amapá , Rep~blica Fede rativa doBra
sil , faz saber que pretendem se casar : ROBERTO CARLOS Pl -
CANÇO e flOSIANE PIMENTEL DE \lATOS . 

Ele c Filho de Maria Eduvirgcns Picanço Carmo 

Ela e filha de Bento Balieiro de 'latos e Raimunda Pi-

Quem souber de qualquer impedimento que os iniba 
casar um com o outro , acuse- o na Forma da Lei . 

Vila Maia , Santana , 15 de dezembro de 1985 . 

JrSUINA CHAGAS DE OLIVEIRA 
Oficial de Regsitr o Civil 

CARTÓRIO JUr.Á 

PflUCL/\MAS DE CASAMENlO 

de 

O Ofi cial do carlÓrio civil desta cidade de Macapá- TFA 
RepÚbli ca ~ederativa do ~rasil , faz saber que pretendem se 
casar: JOSE EDUARDO FERREIRA DOS Sl\\llOS com JOELMI\ MARIA DA 
SILVA SOUZA. 

Ele é Filho de J osé Pinheiro dos Santos e de Maria Cé
lia Ferreira dos Sanlos . 

El a é f jlha de JosÓ Maria Alves do Souza e de Adma Ma
ria da Silva Sou~a. 

Quem souber de qua 1 ouer i.mpedimen to legal que os iniba 
de casar um com o outro, acuse-os na forma da Lei . 

Maca pá , 12 dl! janei.ro de 1907 

DTRCE SENA DE ALMEIDA 
fabeliã Subs titu ta 

CAilTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O OFlcial do Car t Ório Civil desta Cidade de Macapá, TFA 
flep~blica Foder aciva do Brasil , faz saber que pretendem se 
casar: JOSÉ JESUS SILVA PINHEIRO com SILA FERREIRA CHAGAS. 

Ele é filho de naimundo de Souza Pinheir o e de Concei
çao Silva Pinheiro. 

Ela é Fi l ha de Alda Fer reir·a Chagas . 

Quem souber de qualquer i mpedimento legal que os i niba 
de casar um com o ouLro , acuse- os na forma da lei . 

Macapá , 12 de janeiro de 1987. 

mentel de Matos . REGINA LÚCIA SENA DE ALMEIDA 

Quem souber do qualquer imped imento l egal que os iniba 
de casar urn com outro acuse- os na fonna da Lei . 

Vila Maia , Santana, 07 de Janeiro de 198?. 

JCSUINA C;-lAGAS DE OLIVEIRA 
Oficial de Rey:st ro Civi l 

CARTÓRIO 00 REGiSTRO CIVI L 
Pi10CLAN1AS DE CASA'!EN I (1 

:J Jf~c ~al do fleqi st ro Civil de Vila IJaia , Santana, Co
marca de "aC<:lp::Í , TerritÓrio rP.deral do An1apá , RepÚblica 
reder aLi v a do Br asil , fa7 sater que pretendem casar: PEDRO 
:-;ATlAS DE '.'OflAES e MI\8IA DO SDC0'1RC nAflBOSA DOS SANTOS . 

Ele é t'ilho de Durval da SUva r.,1urae s e 1\n tonia Matiss 
de ~l.'íoracs . 

El a é fUha ue rol entir;o ;:-:.~rlatlo dos Santos e Raimunde 
Barbosa do s Santos . 

Escrevente Juramentada 

PROCLNAAS DE CASM~ENTO 

O Oficial do cartório civil desta cidade de Macapá- Tl='A
RepÚblica Federativa do Brasil, Faz saber que pretendem se 
casar : JOSt JACKSO~ PEREIRA DA SILVA com MARILENE DA SILVA 
PICANÇO . 

Ele é Filho de Guilherme Miranda da Silva e de Maria 
1\gda Pereira da Si lva . 

Ela é f ilha de Benedito Aurélio Picanço e de Maria da 
Silva Picanço . 

Quem souber de qualquer impedimento l egal que os iniba 
de Cê1sar um com o ouLro, acuse-os na forma da l ei . 

Macapá 0'7 de janeiro de 1987 

DIRCE SENA 0::: ALi/GOl\ 
Taueliã Subs ti tuta 
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SINDICATO DOS TRABALHADffiES NAS I NI)JSTRIAS URBANAS DO TER . FED . DO AMAPÁ 
EXERCÍCIO DE 1985 - PERÍODO 30/04/85 A 31/12/85 
BALANÇO FINANCEIRO 

CÓDIGO RECEI TA 

12 RENDA SOCIAL 

121 
129 

Mensalidades 
Outras Rendas Socf ais 

JANUÁRIO MARTINS JÚNIOR 
12 Tesoureiro 

CR$ 

26.705.928 
24 .B67 .B72 

51. 573.810 

jcúDIGO 

200 
210 
212 
213 
214 
219 
230 
235 
228 

3no 
3lll 
311 
312 

330 
332 

DESPESA 

DESPESAS DE CUSTEIO 
ADV.INISTRAÇM GERAL 
Departamentos 
Sel'vi ços 
Edifi cios (Conservação) 
Despesas Diversas 

ASSIST~NCIA SOCIAL 
Assistência Judiciária 
Au):Í lios Diversos 

APU:CAÇ/.18 DE CAPITAL 
INiiE5H\IENTOS 
llens ImÓveis 
Mobiliá r . e Equipamen t . 

DISPONÍVEL 
8anco c/ Movi.men to 
Saldo p/ 1986 

Macapá , 31 de Dezembro de 1986 , 
JOS~ !'.RQUILAU DA SILVA 

Presidente - STIU 

SINO!Cil, TO 000 "TRABALHADORES NAS I NruSTRI AS URBANAS DO TERRITÓRIO FEOCRAL DO AMAPÁ 
PREVIS~O ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO DE 1987 

RE\JDII. 
PRÓPni/\ 

a. 745 .171 
4,353 .661 

69 .800 
4,964 . 7l.B 

994 .000 

Pág . 'l 

TO L'\L 

GERAL 

~0. 000 17.150 .35} 

3.175.000 
5.124 .(21 B.299 .021 

26 .124.433 

25. 449 ,371 51.573 ,810 

EDIVALDO DAMASCENO RN,iOS 
Téc . em Contabi 1idar-

RECEITA D E S P E S A 

CÓDIGO ELEMENTO TOTAL ELEMENTO TOTAL 

200 DESPESAS DE CUS TEIO 
210 ADMI NISTRAÇII.o GERAL 
211 Gratificação à Diretoria 129.000 ,00 
212 Departamentos 313.000 ,00 
213 Serviços lEB . 000 , 00 
214 Edificios (Conservação) 13.000 ,00 
21.9 Diversas Despesas 74 .5J0 100 68B . 500 ,00 

100 RECEITA 220 CONTRIBUIÇOES REGULAMENTA-
RES 

110 RECEITA TRIBUTÁRIA 221 Gov. :Fed. c/ Empregos e 
Salários 50 .000 ,00 

111 Contribuição Sindical 172 .500 ,00 222 Federação 50 .000 ,00 
223 Confederação 30 .000,00 

120 RECEITA SOCIAL 224 PEBE-Prog .Esp . de Bolsas de 
Estudo 30 .000 ,00 160.000, 00 

121 Mensalidades 900.000 ,00 230 ASSIST~NCIA SOCIAL 
231 Assi stência Médica 5 .000,00 

140 RECEI TA EXTRAORDINÁRIA 235 Assistência Judi ciária 5,000 , 00 
239 AuxÍlios Diversos 1. 500,00 5 ,000 ,00 16.500 ,00 

141 Outras Rendas 49J .OOO ,OO 240 OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS 
244 Finali dades Espor tivas 6 .000, 00 
247 Proteção ao Trabalho 7 .0001 00 13.000, 00 
260 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 
262 Multas 1. 000, DO 
263 Desp. c/ a Arrecad . Cont . 

Sindical 11.0001 00 12 .000,00 

TOTAL DO CUSTEIO B90. 000, 00 

300 APLICAÇAO DE CAPITAL 
310 INVESTIMENTOS 
311 Bens ImÓveis 582 .500,00 
312 MÓveis e UtensÍ lios 50 .000, 00 632 ' 500, 00 

TOTAIS 1. 522 . 500, DO 172 . 9JO,OO 1 . 522 . 500 ' DO 

Macapá-AP , 28 de novembro de 19B6 
EDIÍIALOO DAMASCENO RAMOS JOS~ ARQUILJ\U DA SILVA JMJUÁRIO ~.11\fHII\ZS JÚNIOR 

Téc. em Contabilidade Presidente do STIU 1~ Tesoureir o 


	

