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Ter r i tÓri o Feder al do Amapá 

DECRETO ( P) NQ 016E; de 18 de Março de 1987 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá , usando das 
a tri buições que l he são con feridas pelo artigo 18 , i .tem II , 
do Decre to- l ei nQ 411 , de 08 de j aneiro de 1959 , e tendo em 
vista os te r mos do OfÍcio nQ 037/87- SUNAB e Processo nQ 
28760 . 000165/87-GABI, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Colocar à disposi ção da Delegaci a Regional da 
SUN~3 , para exercício no âmbito do Terr i tório, os servido
res REGINA LÚCIA S . PINHEIRO , Agente Fiscal II , ANTONIO 
FONSECA DE SOUZA , Agente Fiscal li e OZELINA DE JESUS MA
FRA, Agen te Administrativo , SA- 701, classe "Especial", r e
ferência NM-31 , lo tados na SEFIN , JORGE J OSt ANAICE DA SIL 
VA , Agente Administr a tivo , LT-SA- 701, c l asse "A" , referên::: 
ci a NM-17 , lotado na Procuradoria Geral , CREUZA GOIS DE 
OLIVEIRA, ~gente Administrativo , LT- SA-701 , cl asse ' ~A"; re 
ferência NM-17, l otada na SEAD , I'IASHHIGTON LUIZ ARAÚJO DE 
BRITO , Agente Adminis trativo , SA-701 , cl asse "Especial",re 
ferência NM-22 , AD/\LBERTO MONTEIRO ALBERTO , Agente de Por~ 
t ar i a , PL-1101 , Classe "Especial" , referência NM- 25, lo ta
dos no Gabinete do Governador , CARLOS ALBERTO MENDES FA
RIAS , Motor i s ta de Veículos T('lrrestr es , LT- TD-902 , classe 
"A", re ferência· NM-8, JOSt MARIA DE SOUZA NUNES, Motoristã 
de VeÍculos Terrestr es , LT-T0-902 , cl asse "A" , referênci a 
NM-8 , lotados na SF.S/\ e JO~ DE ARIMI\ rfA MEDEIROS , Motoris 
ta de Veículos Terrestres, LT-T0-902, classe "/\", referên::: 
cia Nl·}~8 , l ot ado na SEEC, pertencentes do Quadro, Tabela 
Permanentes e Especial do Governo des t B Ter ritÓrio , sem 
prej uÍzo dos s eus venci ment os mensais e demais vant;agens 
dos r ef eridos empregos e cargos , 

Ar t . 2º - Os servidores ficar~o lotados no Gabine t e do 

Dr. 
Audi tor do Governo do Territór i o 
JOSÉ VERfSSU!O TAVARES 

Secre t ário de Educação e Cultura 
Prof . JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Dr. 

Dr . 

Dr . 

Secretá= i o de Agricu l tura 
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Secretário de Segurança Pública 
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 

Secretár i o de SaÚde 
ANTONIO CARNEIRO juNIOR 

Governador, conforme orientação da Ordem de Serviço o~ 002/ 
ffi-GABI . 

Macapá-AP, em 18 de Março de 1987 , 99º da RepÚblica 
44º da Criação do Ter ritÓrio Federal do Amapá . 

J ORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTtRIO DO INTERIOR 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) Nº 0167 de 23 de Março de.l987 

e 

O Governador. do Território Federal do Amapá , usando da~ 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , item li , 
do Decreto- l ei nº 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo nº 28790.001776/87-SEAD , 

RESOLVE: 

Remover a pedido o servidor ATANAEL CONCEI ÇAO DE SOUZA • 
ocupante do emprego de Agente Administrati vo , cÓdigo LT -
SA-701, cl asse "A" , referência NM-19 , da Tabel a Permanente 
do Governo dest e Terri t Ório, lotado na SEAD , para a Secre
t ari a de Educação e" Cultura-SEEC . 

Macapá-AP, 23 de Março de 1987 , 99º da RepÚblica e 44º 
da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá . 

ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 
Governador Substituto 

:tlNISTlCRIO DO INTERIOR 

Terr itório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0168 de 23 de março de !987. 

O Governador do Território· Federal do Amapá, usando das 
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ãti:ibuic;Ões que l he são conferidas pelo a r tigo 18, item II , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE : 

De signar JOSf: ANDP.E SILVA, Diretor de Engenharia, para 
exercer acumulativamente , em substitui ção , o cargo de Supe
rintendente de Navegação do Amapá- SENAVA, durante o impe -
dimento do respectivo ti t ular , no peri:odo de 23 J 31 de :nar 
ço do corrente ano. 

Hacapá-Ap, em 23 de março de 198 7, 99{1 da República e 
44{1 da Criação do Território f-ederal do Amapá . 

ALFREDO AUGUSTO RA:IALHO DE OLIVEIRA 
Governador Substituto 

GOVERNO DO TERRI TORIO FEDERAL DO AMAPA 

SECRETARIA DE AD.'v!INISTRAÇÃO 

DEPARTM~ENTD DE PESSOAL 

A P R O V 0 : 
DomÍcio Campos de Magall1ães 
Secretário de Admi ni stração 

PORTARIA (P) N~ 030/87-DP/SEAD 

O DIRETOR 00 DEPART~'vi~JTO DE PESSOAL do Governo do Terri 
tório Federal do Amapá , usando,das atri buiçÕes que lhe são 
conferidas "por delegação de competência através do Decreto· 
(P) nº 041 , de 14 de outubro de 1976 , do Exmº Sr . Governa
dor e tendo em vist a o que consta do Processo nº 28790 , 003 
141/86- SEAD , 

RESOLVE : 

Art . 12 - Conceder Progressão Funcional Vertical, de 
acordo com o artigo 2º , do Decreto n2 85 .712 , de 16/02/81, 
combinado com o item 3.1.3 , alínea "a", da Portaria n2 
330/MEC, · ao servidor OMAR VIANA HADAD , ocupante do emprego 
de Professor de Ensino de 2º Grau , cÓdigo LT-M-601 , classe 
"C", referência 1, da Tabela Permanente do Governo deste 
Terrftória, l otado na SEEC , para classe "D" , referência.l, 
em face do servidor haver apresen tado diploma , de Curso de 
Especiali zação de Didática do Ensino Superior, expedida p~ 
la Faculdade de Educação, Ciências e Le tras Ol avo Bilac, do 
Estado do Rio de J aneiro, com efeito fi nancei ro a coQ t ar 
do dia Ol de janeiro de 1986 . 

Gabinete do Diretor do Departamento de Pessoal em Macapá 
17 de Março de 1987 , 

ARNDLDO LUI Z DE LIMA REDIG 
Diretor jo DP/ SEAD 

GOVERNO DO TERRI TÚRIO FEDE~AL DO AMAPA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAI-/ENTO DE PESSOAL 

APR O VO 
Domíci6 Campos de Magalhães 
Secretário de Administr ação 

PORTARIA (P) Nº 031/87- DP/SEAD. 

O DIRETOR DO DEPARTN~ENTO DE PESSOAL do Governo do Terri 
t ório Federal do Amapá , usando das atribuiçÕes que lbe são 
conferidas por delegação de competência através do Decreto 
(P ) n2 041 , de 1~ de outub1~ de 1975 , do Exm2 . Sr. Governa 
dor e tendo em vista o que consta do Processo n2 
0031 ~1 / R.S- SF.:AD , 

RESOLVE : 

28790 . 

Art . 12 - Exclui r do rel acionamento constante da Porta -
ria (P) nº 112/86-DP/SEAD , publicada no Diário Oficial do 
TerritÓrio , de 09 de janeiro de 1987 , que concedeu Pro
gressão Funci onal Horizontal, ao servidor OMAR VIANA HADAD 

Art . 22 - Conceder Progressão Funcional Horizontal , cor
r esp9ndente ao Interstício de 01 .01. 86 à 31 ,12 .86 , ao ser 
vidor OMAR VI M!A HAOAD , ocupante do emprego de ~rofessor 

de Ensino de 2º Grau , cÓdigo L T - M-601 , classe "D", referên 
cia l , da Tabela Permanen t e do Governo deste"TerritÓr io , l ; 
tado na SEEC , pera a r eferência 2 , classe "D", com efeit; 
a contar de 01 de janeiro do corrente ano . 

Gab,inete do Diretor do Departament o de Pessoal em Macapá 
17 de Mar ço de 1987 . 

ARNOLDO LUIZ DE LIMA REDIG 
Diretor do DP/GTFA 

3DVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO AMAPA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTMENTO DE PESSOAL 

POR TARIA (P) N2 032/87- DP/SEAD . 

APR OVO 
DomÍcio Campos de Magalhães 
Secretário de Ad mi nis tração 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, usando das atr~bui 
ções que lhe são confer i das por delegação de cqmp~tência 
?través_rlp Pecre to (E) nº 041 , de 14 de Outubro de 1976 ,do 
Exmº Sr . Governador destg TerritÓrio . 

RESOLVE : 
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Alterar o texto central da portaria (P) nº 034/86 , de 12 
de Março de 1986, que passa a vigorar com a seguinte reda
ção : 

Com b~se no artigo 180, da Lei nº 1 , 711, de 28 de outu
bro de 1952, com a nova. redação

1 
dada pela Lei nº 6 , 732, de 

04 .12 . 79, alterada·pelos Decretos~Leis nºs . 1,746, de 27 . 
12 . 79 e 2 .153, de 24 .D7.84, combinados com ainstrução Nor
mativa n2 163-DASP, de 25 de Julho de 1984 , e tendo em vis 
ta o exercício durante sete (7) anos completos em Cargo e;;; 
Comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores , 
declaro que o funcionário,UBIRACY DE AZEVEDO PICANÇO, ocu
pante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, cÓdigo 
NS- 529 , cl.asse "5", referência NS-25, do Qua'O.O Permaríente 
do Governo deste TerritÓrio, lotado na SEEC, faz jÚs , a_con 
tarde 22 .02 . 87, a ter adicionado ao vencimento do respec= 
tivo cargo efetivo, a importância equivalente à fração 2/5 
(dois quintos) do Cargo em Comissão de Diretor de Estabele 
cimento de Ensino , cÓdigo lDl,l do Grupo de Direção e ~s= 
sessoramento Sup~riores e o vencimento do seu cargo efeti
vo . 

Gabinete do Diretor do Departamento de Pessoal em Macapá 
17 de Março de 1987 , 

ARNOLDO LUIZ DE LIMA REOIG 
Diretor do DP/SEAD 

TERRITÚRIO FEDERAL DO A!1Al'Á 
CONSELHO TERP.ITOP.IAL DE EDUCAÇÃO 

PORTARIA N9 08·/37-éTE 

O PRESIDENTE DO CONSELHO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI E, 

CONS IDERANDO os t ermos do Decreto n9 0096/87-GAB- Go 
vernador , que nomeia os novos membros do CTE e r eeulariza 
o número de Conselheiros para consti tuição do plenário. 

RESOLVE: 

Art. 19 - Revogar a Portaria n9 05 de 13 de fevereiro 
de 1987 deste Orgão Colegiado . 

Art . 29 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário. 

Art. 39 
publicação. 

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

Conse lho Territorial de Educação , ~!aca;>á , 13 de .. março 
de 1987. 

NILSON ~ONTORIL DE ARAÚJO 
Presidente do CTE 

TERRITÚRIO FEDERAL DO AHAPÁ 
CONSELHO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO 

CÃNAP .A DE PLANEJAI-lENTO E NOR.t'IAS 

PROCESSO N9 23012 .000003/87-61 - DE~!EC/AP 

PARECER N9 03/87-CTE 

APROVA O PROJETO "EDUCAÇÃO PARA TODOS" - 1987, DO ~IU

NIC1PIO DE OIAPOQUE, A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA DA
QUELE NUNIC!PIO , COH RECURSOS ORIUNDOS DO SALÁRIO- EDUCA 
ÇÃO/PROGRAI1AS MUNICIPAIS E I NTEJl.HUNICIPAIS DE DESENVOLVI -
;~NTO DO ENSINO DE 19 GRAU . 

I - HISTORICO: 

O processo em aná l ise procede da Prefeitura Municipal 
de Oiapoque e foi' eneami:nh,ad@ à Delegacia do Hinistiria' da 
Educação do Amapá', cuja Belegada determinou ao seu setor 
cornpet:nte que ana l isasse e emit i sse parecer ticnico, em 
consonancia com a sistemática sobre ap licação dos Recursos 
do Salário Educação . 

Após a emissão desse Parecer, que passou a fazer parte 
do processo , a Sra. Delegada do ~me encaminhou- o à Secre -
tária de Educação e Cultura ·com a so l icitação de que~ após 
exame, o projeto viesse a este Conselho , para emissão do 

Parecer que i exigido pelo Minis tirio da Educação 
peça indispensável à aprovação do projeto e liberação 
recursos. 

li - ANÁLISE: 

COI'lO 

dos 

Fazemos referência , em primeiro lugar, a alguns doeu -
mentos que acompanham o processo e que , por certo , visam 
atender aos requisitos estabel ecidos .pe l a sistemática do 
sa lário Educação . 

O primeiro·deles i o requerimento do Exm9 Sr. Prefeito 
!!unicipal de Oiapoque dirigido ao Exrn9 Sr. Ministr~ da Edu
cação , solicitando a liberação dos recursos finaqceiros 
necessár i o à execução do projeto Educação para Todos na á
rea de sua jurisdição, baseando-se. nos t.e r rnos , do § 39,Art . 
79 , do Decreto n9 88 .374, de 06/07/83. 

Em seguida , a Prefeitura de Oiapoque apresenta uma DE
CLARAÇÃO informando que , de acordo com o Art. 59.; da Lei 
5692/71, aquel a municipalidade apl icou , no exercício de 
1985, 297. da Receita Tributária Hunicipal no ensino de 19 
9rau e_destinou_497. do Fundo d~ Participação do Município 
a funçao Educaçao e Cultura e que , no Orçamento rrunicipal 
para 1986 foi prevista a aplicação de 25% da Receita re-
sultante de Impostos na manutenção e desenv<>lvirnento db en
sino , em conformidade com o que ·determina a Emenda Consti
tucional n9 24/83. 

Consta ainda do processo uma cópia xerográfica da pri
me ira folha do Projeto de Lei n9 017/36- P!lO, 1ue dispÕe so
bre a es trutura da carreira do Magistério e sobre o qua -
dro de class ificação de cargos , na qual tarnbirn aparece um 
carimbo da Câmara de Vereadores de Oi apoq'ue informando da 
apr ovação deste Estatuto do !iagistiri o no dia 30 . 12 . 86 . 

Analisando o projet o em si , encont ramos inicialmente 
informações gerais sobre o município que , ali~ de regis 
tros .meramente cadastrais; trazem dad-os que demonstram 
c laramente as i mensas dificuldades que penalizam o prÓces
so de desenvolvimento econômico ·e social de Oiapoque e, de 
resto, da grande maioria dos municípios brasi l eiros . 

Par a urna população que em· 1980 era de 10 . 500 habitan
tes , sendo 7. 920 urbano e 2. 580 rural , e que hoje deve ter 
crescido assustadoramente em função das atividades de ga -
rirnpo de ouro que proliferam na região , o municíp io de·Oia
poque teve, em 1985 , urna Receita Tributária Hunicipal de 
Cz$ 104 . 337,19 (Cento e Quatro Hil T.rezentos e Trint a e Se
te Cruzados e Dezenove Centavos) uma dotação do Fundo de 
Participação do Nunicípio da orde~ de Cz$ 1. 283 . 540 ,40(Hum 
~li lhão Duzentos e Oitenta e Três Hil Quinhentos e Quarenta 
Cruzados e Quarenta Centavos) e uma transferência de IC~I 
no valor de Cz$ 10 .969 , 70 (Dez Hil Novecentos e Sessenta e 
Nove Mil Cruzados e Setenta Centavos) . Esses recursos po
dern ser considerados insignificantes se comparados com as 
necessidades ilimitadas que a Prefeitura tem que procurar 
atender em seus programas de ação munié ipal . 

Quanto às informações sobre a situação educacional no 
Município, deixamo,s de real izar qualquer análise sobre o 
assunto, tendo em vista a completa divergência entre os da
dos apresentados nos quadros elaborados pela Prefeitura 
Nunicipa l de Oiapoque e as informaçÕes referentes aos mes
mos i ndicadores, constantes dos quadros anexados posterior 
mente pela Secretaria de Educação e Cultura. 

Outro aspectó controvertido do projeto , apontado i n -
clusive pela aná-lise realizada na Del egacia do P:EC, foi a 
inc lusão de um grànd~ número de escolas pertencentes à re
de Territorial como benef i c i ária s do proje to rnunicipal , fa
to que se deve, segundo consta do Parecer da DEMEC à dis
po's ição do Exm9 . Sr . Secretário de Educação e Cult~ra do 
.AJ.:lapá de efetivar o processo dé ·municipal ização da educa -
çao , transferi ndo p~r a a esfera mun icipal parte das esco -
las da rede territorial , a começar pelos de acesso mais 
difíci 1. 

O fato é que , acima da diver.gência de dados e da i nter
seção das redes territorial e municipal , salta aos olhos a 
condição precária da rede física escolar do rnunicípio , con
for rne re l atórios oriundos da SEEC e da DE~mc , e a grande 
necessidade de beneficiar Oiapoque com os recursos or i un -
dos do Salário- Educação . 

As ações previstas no projeto, em número Çe nove pro
põem a amp liação de 5 escolas rura is agregando-lhes Í sa -
l~s de~ula e dependências para sanitários, coz inha e de 
pos ito de merenda; a recuperação e pintura geral de 2 es -
colas r urais ; a construção de 5 escolas , uma com 3 sala-de 
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aula, para a zona urbana e quatro com 1 sala-de-au:la, para 
a zona rural, incluindo ainda dependências administrativas 
sanitários, depósitos de merenda, cozinha e área de recrea
ção . No total, essas obras beneficiarão 553 alunos de zona 
rural e 210 Alunos da zona urbana. 

· No que diz respeito a recursos humanos, o projeto traz 
uma ação que prop(ciará treinamento a 15 professores da zo
na urbana e 31 da zona rural, oferecendo-lhes ensinamentos 
durante 102 horas/aula, com conteúdos de metodologia em 
linguagem, ciências, matématica e Integração Social , pro -
cesso de alfabetização e preenchimento de documentação es
colar. 

Está prevista ainda a aquisição de material didático bá-\ 
sicos para 12 escolas, a distribuição de 1.461 pac~tes de 
material didático basico para o aluno e o equipamento de 
5 ·escolas móveis e utensílios de· Secretaria, salas-de-aula 
e cozinha. 

Os recursos alocados no projeto destinados à execução 
dessas ações são da ordem de Oito MilhÕes, Trezentos e Sete 
Mil e Dezesseis Cruzados (Cz$ 8.307 .016,00) sendo Hum Hi -
lhão, Quatrocentos e Vinte e Oito Mil, Duzentos e Dezesseis 
Cruzados(Cz$ 1.428.216,00) em material de Consumo, Oito 
centos e Seis Mil e Oitocentos Cruzados (Cz$ 806.800,00 ) 
em óutros Serviços e Encargos, Quatro MilhÕes, f!uinhentos 
e Setenta e Dois ~il Cruzados (Cz$ 4.572.000,00) em Obras 
e Instalações e Um l1ilhão e Quinhentos Mi l Cruzados (Cz$ .. 
1.500 .000,00) em Equipamentos e Material Permanente . 

O projeto é, sem duvida, import~ntíssimo para amenizar 
a problemática educacional existente no município, exacer
bada pela explosão demográfica causada pelas atividades de 
garimpo, que fizeram surgir nal!uela região de fronteira 
uma populaÇão flutuante de cerca de 12.000 habitantes,con- · 
forme estimativas da Prefeitura de Oiapoq~e, com uma signi
ficativa participação de crianças de 7 a 14 anos. 

III - VOTO DA CÂMARA: 

Considerando a urgência do assunto a Câmara de Plane -
jamento e Normas aprova o voto do relator, "ad referendum" 
do plenário, de acordo com o Art . 32 do Regimento destte or
gão Colegiado. 

Macapá, sala de reuniões professor !'!á rio Quirino da Sil
va , 25 de fevereiro de 1987. 

EDUARDO SEABP.A DA COSTA 
NILSON !10NTORIL DE ARAÜJO 
ALFREDO AUGUSTO RAHALHO DE OLIVEIRA 

TERF.IT6RIO 'FEDEP.AI. DO A:lAPÁ 

CONSELHO ~ERRITORIAL DE EDUCAÇÃO 

CÃMARA DE PLANEJM!Etfl'O E NO!U-lAS 

PP,OCESSO N9 23012.000002/87-07 

PARECER N9 04/87-CTE 

APROVA O PROJETO EDUCAÇÃO PARA TODOS, DA PF.EFEITUP.A MU:: 
NICIPAL DE M!AJ'Á, SOLICITÀNOO RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 
PROGRAHAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS NO VAWR DE CZ$ .... 
3.880.000,00 

I - HISTORICO: 

Após haver tramitado na Delegacia do Ministério da E -
ducação e na Secretaria de Educação e Cultur~, onde rece -
beu a incorporação de fichas de inf~rma~Ões dos menciona -
dos órgãos, chega à Secretária de Conselho Territorial de 
Educação, para efeito de análise é emissão de Parecer, o 
Projeto Educação Para T~dos, el~borados pela Prefeitura 
Municipal de Amapá, integrando um Proce·sso que se faz a 
companhar pelos seguintes documentos: 

a) - Ofício do Sr. Prefe~to Municipal de Amapá ao Exm9 
Sr. Ministro da Educação encaminhando o Proj eto e os res -
pectivos impressos que o compoem; 

b) - Declaração do contador da Prefei tur·a Municipal de 
Amapá, direcionada à-Secretaria de Ensino de 19 e 29 Graus 
(SEPS) do Ministério da Educação dando conta de que, o ó.r -
gão pleiteante de recursos' federais aplicou em 1985, per -
centuais de 24% (vinte e qvatro por cento) e 25% (vinte e 
cinco por cento) da Receita Tributária Nunicipal e do Fun
do de Participação do Município respectivamente à funç~o 
Educação e Cultura, além de que houve previsão orç'!mentá -
ria da ordem de 26% (vinte e seis por cento) da Receita Re-

sultante de Impostos na manutenção e Desenvolviment o do 
Ensin~ (Emenda Constitucional n9 24/83) em 1986 . 

c) - Resolução n9 12/86 - Câmara de Vereadores do Amapá 
que dispõe sobr e a Aprovação do Estatuto do Pessoal do Ha
gistério Público do Hunicípio de Amapá; 

d) - Trecho da Lei que contêm o Estatuto do Pessoal do 
Magistério Público do Hunicípio de Amapá; 

e) - InformaçÕes Gerais sobre o ~1unicípio; 

f) - InformaçÕes sobre a situação Educacional do Muni
cípio (folhas 08 , 10, e 1 l - Processo 03 CTE); 

g ) - Apreciação da Delegacia do Mi nistério da Educação 
Ap, sobre o Projeto (Folha 18 - Processo 03/CTE) ; 

h) Fi da de informaçÕes da Secretaria de Educação e Cul
tura do Amapá (Folha 19 - Processo 03/CTE) . 

I! - ANÁLISE: 

O Projeto Educação Para Todos elaborado pela Prefeitu
ra Municipal de Amapá , tem como objetivos, reforma e am 
pliação de Escolas, distribuição de mater ia l escolar aos 
alunos, equipar unidades de ensino e conc l uir as obFas ini
ciadas em escola da Zona Ur bana , com o propósito de absor
ver uma c lientela de 300 alunos atualmente sem matrícula . 

A preocupação tem fundamen t o lógicos , haj a visto que 
o Hunicípio registra aumen to da população e formação de 
vários núcleos populacionais em decorrência da migração , e 
do próprio crescimento vegetativo . Com base 'de ·sua econo -
mia alicerçada no setor primár io, despontando o extrati 
vismo e a criação extensiva de gado bovino e bubalino, o 
Hunicípio do Amapá não possui uma receita capaz de atender 
suas necessidades , dependendo em altíssino percentua l de 
tranaferência do Governo Ter ritorial , sempre com destino 
certo e ~ara operacionalizar programas de alcance social 
elaborados pela comuna com assis t ência técnica da Secreta
r ia de Planejamento <lo Governo do Território . 

A área edu·cacional é a mais exigida pelos comuili tários. 
A expectativa de facultar aos filhos um futuro me l hor atra 
vês da educação, leva os amapaenses a a!Jresentarel'l aó c!u .:: 
nicípio , renovadas reivindicaçÕes quanto a construção de 
escolas, reforma , ampliação e adaptaç_áo de imóveis:. que a
brigam a lunos e professores, muitas vezes em caráter pre -
cário, em localidades de difíci l acesso e insal ubre s que 
exigem ttlU ; to do ser humano para que se leve uma vida nor -
mal . 

A cidade de Amapá esta' localizada à margem dire ita do 
rio Amap á-pequeno numa faixa de terra que não facultõa ex -
pansão para 0s flancos ou para a parte. anterior da cidade 
sede do Município . A população do Município s egundo o censo 
de 1980 é de 9 . 942 habitantes, com 3 . 687 pessoas residindo 
na Zona Urhana e 6 . 255 na Zona Rural. O segundo maior pó
lio de concetração populacional de Amapá é a Vi la do Sucu
riju, localizada no litoral, onde os habitantes encontram 
dificuldades seríssimas , a começar pelo ·abastecimento de 
água potável. ~ que as perfurações na área f i zeram jorrar 
lama, e para leste estã o oceano atlânt ico . 

As· demais localidades sofrem com a fa l ta de transporte 
e locais ~ondígnos para abrigar a professora e alunos, pois 
muitas escolas datam de meados da década de 40 quando insta
lou-sé o governo do Tenitório áo Amapá (25/01/1945) . Como 
a concentração da população do Hunicípio está no i nterior, 
o projeto em pauta, concent"ra s~a preocupaç_ãn n,qs .. Joea l :i -
dades mais carentes. 

Vale ainaa ressaltar , que a Secretaria de Educação e 
Cultura colabora de fo rma decis iva, para que haja profes -
sores atuando no Huniéi:pio, repassando recursos financei -
ros a Prefeitura, mediante convênio, destinaeos ao pag:~ 
mento de docentes , ('Onstrução e r éforma de esc~lhs. 

Decorrente dos ob jetivos definidos no Pr?jeto , as pro 
posição estão di scriminadas nas seguintes açoes : 

Ação n9 01 - Reforma I recuperação de 3(três) escolas 
de uma sala de aula cada em madeira, banheiros , sanitários 
e cozinha em alvenar ia , 300 m'. 

. As 3(três) escolas congregam 92 alunos, e estão edi
ficadas nas l ocalidades de Ramudo, Santo Antonio e Piquiá. 

Ação n9 02 - Fornecimento de material didát i co básico 
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para 4 (quatro) Unidades Escolares da Zona Rural todas com 
uma sala de aul a e (uma) Unidade Escolar na Zona Urbana 
esta com 6 sala e uma clientela de 300 alunos . 

. ~materia l em questão ser á acondicionado em pacotes , 
sendo : 

- Pacote do Professor: Car tolina , pincel atômico , papel 
para mimeografo , papel almaço pautado , etc. 

- Pacote do Aluno : Lápis n9 01 e 02, l ápis de cor, ca
derno escolar e de desenho, borracha , régua, etc. 

As escolas da Zona Rural, com 103 alunos estão nas 
localidades de Ramudo, Santo Antônio , Piquiá e Santa Nari<l 
do Lago Duas Bocas . 

Ação n9 03 - Equipamento de 5 Unidades Escol a r. e s : 1 
(Uma) na sede do Nunicípio com 300 alunos e 4(Quatro) nas 
Vi l as de Ramudo , Santo Antônio , Piquiá, Santa Na ria do La
go Duas Bocas, congregando 103 alunos . No geral serão equi
padas 10 salas de aula, sendo 6(Seis) delas na Unidade Es
colar da sede do Município e uma em cada Escola da Zona Ru
ral (4). O equipamento a que se r efere esta ação compreen
de : 

. Conjunto indivi dual para o aluno e professor , armá -
rio de aço tipo arquivo , armário de madeira , estantes , be
bedouros, filtros e fogÕes etc . 

Ação n9 4 - Obras complementares de construção em uma 
Unidade Escolar da Sede do Município , constando de 06 sa -
las de aula, banheiros , dependências administrat ivas e área 
de recreação , muro. Total da área a ser construída é de 
330m2. 

. A complementàção da obra permitirá matrícula de mais 
300 a lunos . 

Ação n9 5 - Ampliação de Unidades Escolares com 1 sa l a 
de aula, ~rca de r ec reação , banheiros, cozinha, dependên -
cias administrativa s em a l venaria no total de 120 m2 na 
Vila de Uapczal , beneficiando 74 alunos . ' 

O Projeto está orçado em Cz$ 3:880 .000,00(Três HilhÕes 
Oitocentos e Oi t~nta Mil Cr uzados) assim discriminados por 
AçÕes , categor i as Econômicas e elementos de des pesa : 

DESPESAS CORRENTES 

Ação 01 - Outros Serv . e Encargos (3.1 . 3. 2) Cz$ 
Ação 02- ~1aterial de Consumo (3.1.2.0) Cz$ 

690 . 000,00 
800.000 ,00 

Sub Total (1) Cz$ 1. 490 .000 ,00 

DESPESAS DE CAPITAL 

Ação 03 - Equipamento e material 

Permanente (4. 1. 2. O) Cz$ 

Ação 04- Obras e InstalaçÕes (4 . I. 1.0) Cz$ 

Ação OS - Obras e Instalações (4. 1. 1. O) C?.$ 

Sub Total (2) Cz$ 

I . 000 . 000 , 00 

1 o 000 o 000 ' 00 

390 . 000 , 00 

2 . 390 .000 , 00 

Total do Projeto Cz$ 3.800 . 000 , 60 

A concepção do Proje to seguiu f i elmente o que determi
na a Sistemática sobre Aplicação dos recursos do salário -
educação, inclus i ve com discriminação detalhado do contêu
do de cada ação e obediência de programar-se reforma/recu
peraçio a ampliaçio de csc~l ~H em pr édios que reaJmente 
pencncem ao Município . Ta:nbêm a ação de Recuperação/Re 
flrma tem seus custos classi ficados em despesas correntes . 

O Projeto fo i anali sado oela Delegacia do ~inistêrio 
dá Educação e pela Secretari~ de Educação ~ Cultura e ha -
ve~~o.da parte dos ci ta~os órgãos concordância quanto aos 
obJe~1vos a serem alcançados pela Prefe itura Hunicipal de 
APlapa. 

Ill - VOT:.> DO RELATOR: 

Conside rando que o Projelo esti atendendo necessidades 
compt·ovados do Hunicípio, t em açoes compatíveis com os pro-

blemas detect ados e a l egislação pertinente à apl icação da 
Rece ita Tributária do Hunicípio e do Fundo de Participação 
dos Municípios quanto ao míni mo de aplicação em Educação 
foi cumpr ida, o Relator e favorável à aprovação do mesmo . 

Macapá, 24 de fevereiro de 1987. 

IV - VOTO DA CÃ}~; 

NILSON ~10NTORIL DE ARAOJO 
Rel ator 

Cons iderando a urgência do assunto a Cãmara de Plane -
jamento e Normas aprova o voto do relator , "ad referendum" 
do Plenário, de acordo com o Art. 32 do Regimento deste Ór
gão Colegiado . 

Maca pá, sala de reuniões Professor }1ário Quirino da Sil
va , 25 de fevereiro de 1987 . 

Eduardo Seabra da Costa - Presidente 
Nilson Hontori l de Araújo 
Alf redo Augusto Ramalho de Olive i ra 

TELECOHUNICAÇÕES DO Al1APÁ S/ A - TELEAHAPÁ 

EHPRESA DO SISTE:!A TELEBRÁS 

CGC-~W N9 05 . 965 . 421/0001 - 70 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária 

Ficam convocados , os senhores acionistas da Telecomu -
nicação do Amapá S/A - TELEAMAPÁ, para se reunirem em As -
semb~êia Geral Ordinária e Ext raordinária, a ser realizar, 
cumulativamente , em sua sede social , na Av . Duque de Ca 
xias, 106 , 19 andar, nes t a capital, às 16:00 horas do dia 
15 de abril de 1987, a fim de : 

A) Tomar as contas do~ Administ r adores , examinar , dis
cutir e votas as demonstrações financeiras ; 

B) Deliberar sobre a destinação do l ucro e distribui -
çao de devidendos; 

C) Eleger os membros do Conselho Fiscal; 

D) Fixar a remuneração dos membros da Diretoria 
Conselho Fiscal; 

e do 

E) Aprovar a correção da expressao monetária do Capi
tal Social (artigo 167 da Lei n9 6.404/76) t endo como con
sequência o aumento do Capital Social de Cz$ 39.975 . 0~2,84 
para Cz$ 66.373 .672 , 64; 

F) Alterar o Artieo 59 do Estatuto Social em decorrên
cia da cap italização da correção monétaria do cap ital rea-
l izado ; · 

C) Alterar o parágrafo 29 do Artigo 19 do Es t atuto So
cial para adaptá-lo à exigência d~ artigo 19 do Decreto 
Lei 1. 376/74 com a nova redação que lhe fo i dada pe l o art. 
19 do Decreto-Le i n9 2.304/86; 

H) Alterar os Artigos competentes do Es t a tuto Social 
no sentido de disdplinar as aqu isiçÕes , pela sociedade 
de equ i pamentos de comu t ação de serviços de·telecomunica
çoes . 

1-\acapá-Ap, 16 de março de 198 7. 

A DIRETORIA 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS I NDÚSTRIAS EXTRATIVAS . _DO 
TERRTTÚRIO FEDERAL DO AMAPÁ E ESTAOO DO PARA 

EDITAL DE CO~VOCAÇ~O -

Com base no Art . 612 da CLT e Estatuto do Sindicato 
convocamos t odos os empr egados da Empresa INDÚSTRIAS E c~ 
MtRCIO DE MINtRIOS S. A.- ICOMI, i ntegrante da. categoria e
cor.Ômica e que são representados pelo Sindicato dos Traba
lhado~es .nas I ndÚstrias Extrativas do Terri t Ório Feder.al 
do Amapá e Estado do Pará , interessados no Reajuste .saia-

L---------------------------------------------------------------------~~----~ 
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rial com vigência a partir de 1º de maio de 1987 , para to
marem parte na Assembléia Geral Extraordinária , a realizaz:
se em Serra do Navio, no Gi násio de Esporte, no dia 25.03. 
87, às 20:00 horas em primeira convocação ou às 20:15 ho
ras, em segunda e Última convocação e no dia 30 . 03,87, em 
Santana, no Santana Esporte Clube, às 18:10 horas em pr~ 
meira convocação ciu às 18:20 em segunda e Última convoca ,
ção, par a tratarem da seguinte : 

ORDEM DO DIA: 

.a) Leitura do Edital de Convocação ; 

b) Exame , discussão e votação por escrutÍnio secreto . , 
~onforme disposições estat utárias de sugestões ofe
recidas pelos ess9ciados,· objetivando a . prepar~ção 
da pauta de reinv·idicações, e , autorização para o 
Sindicato fazer negoci ações com vista .a celebração 
do Acordo Coletivo de Trabalho, junto a Empresa I N
DÚSTRIA E CDMtFCIO .DE MIN~RIDS S.A - ICDMI ou susci 
tar DissÍdio Coletivo . 

Macapá-AP, 18 de ·março de 1987. 

JOS~ JACY RIBEIRO AIRES 
Presidente 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS EXTRATIVAS DO 
TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPA E ESTADO DO PARÁ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Com base no Art. 612 da CLT e Estat uto do Sindicato , 
convocamos todos os empregados da Empresa CAULIM DA AMAZO
NIA S.A - CAOAM , integrante da categoria econÔmica e que 
são representados pelo Si ndicato dos Trabalhadores·nas In
dÚstrias· Extrativas do TerritÓrio Federal do Amapá e Esta
do do Pará , interessados no Reajuste Salarial com vigência 
a partir de 1º de maio de 1987 , para tomarem parte na As
sembléia Geral Extraordinária, a realizar-se em Jary-Monte 
Oourado-Almerim-Pará, no dia 07 de abril de 1987, às 20:00 
horas, em primeira convocação ou às 20 :30 horas, em segun
da e Última convocação , para tratarem da seguinte : 

ORDEM DO DIA: 

a) Leitura do Edital de Convo~ão; 

b) Exame , discussão e votação por escrutÍnio secreto , 
conforme disposiçÕes estatutárias de sugestões ofe
recidas pelos associados , objetivando a preparação 
de pauta de reinvidicaçqes , e, autorização para o 
Sindicato fazer negociaçÕes com vista a celebração 
do Acordo do Coletivo de Trabalho, junto a Empresa 
CAllJLIM DA AMAZ0NIA.S;A- CADAM ou suscitar DissÍdio 
Coletivo , 

Macapá-.O.P, 18 de março de 1987 , 

JOS~ JACY RIBEIRO AIRES 
Presidente 

MI - GOVERNO 00 TERRI TÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARI.O. DE ECXJCAÇIIO E CULTURA 

CONTRATO Nº 006/87 .- SEEC 

CDNTRA.TD Dt .PRESTAÇII.J DE' SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELE'3RAM 
O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ , ATRAV~S DA SE
CRETARIA DE EDUCAÇII.o E CULTURA E A FIRMA STILLUS ENGENHA -
RIA CONSTRUÇnES E COMtRCI O LTDA, PARA OS FINS NELE DECLA -
RADOS . 

O Governo do TerritÓrio Federal do Amapá, atreves da Se
cretaria de Educação ~ Cul t ura , neste ato representada pe
lo seu ti tular~ Senhor Pr ofe ssor JOII.O BOSCO ROSA FERREIRA , 
doravante denooiinado simplesmente-Contratant e a a Firma 
STILLUS ENGENHARIA CONSTRUÇLlES E CDMt RCIO LTO'\, com sede 
nesta cidade, à Av. Anhaguera nº 18 , irscrita no Con trato 
Geral de Con tribuinte do M.F. , sob o nº 10.22d . l9d/0001-62 
Reg. CREA nº 2 . 084-F , Sr neste ato repre~entada pelo seu 
sÓcio propriet~ri o, Sr . AGOSTINHO ALVES OC OLIVEIRA J ÚNIOR 
brasileiro , ca sado , Eng2 Civi l- CREA 56.17 ~O- 1ª Regi
ão, CIC nº 086 033 672/7? , Carteira de I dent i dade nº . .... 
184010/PA daqui em diante denomi nado s implesmente CONTRA -
TADA, resolvem de comum acor do, cel ebrar o presente Contra 
t o, mediante as Cláusul as e condiçÕes segui ntes : 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNO'\MENTO LEGAL: O present e Con
trato tem respaldo legal no item :<VII , do Art . 18 do Decre 
to-Lei 411, tie 08 de janeiro de 1999 , combinado com o Ar t . 
22 , i nci so I V do Decreto-Lei 2 .300 , de 21 de novembro de 
1986, e com o Art . 12 do Decr eto Nº (N) 0019, ::le 20demaio 
de 1986 , .do Governo do TerritÓrio Federal do Amapá . 

CL~USULA SEGUNDA - DO OBJETIVO : O obje tivo do presente 
Con tr ato é a execução de Serviços de Reforma , Ampliação e 
Adaptações no Prédio do Conselho de Educação . 

CLÁUSULA TERCEI RA - DAS OBRIGAÇOES : 

I - DO CONTRATANTE : 

a) Fiscal izar os serviços executados pela CONTRATADA a
través de Equipe de Engenharia da Secretaria de Educação e 
Cul tura . 

b) Pelos serviços prestados, o CONTRATANTE pagará s CO~I
TRATADA a quant i a de Cz$ l, d88 ,095 ,66 ·( Hum Milhão, Quatro
centos e Oi tenta e Oi to Mil , Noventa e Cinco Cruzados e 
Sessenta e Seis Cen tavos) . 

II - DA CONTRATADA : 

a) A prestação de Serviços , objeto deste Instrumento se
ra : 

a .l) Ref orma , Ampl iação e Adaptações no Prédio do Conse
lho de Educação, serviços estes, assim discrimina dos: 

- Ser~iços preli minares 
- Movimen t o de Terra 
- Fundação 
- Concreto armado 
- Paredes 

Cobertura 
- Revestimentos 
- Pavimen t<;Ição 
- Esquadrias e/Ferragens 
- Instalações 
- Diversos 
- Pin t ura 
- Encerramento 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: As despesas decorren tes da 
a ssinatura do presen te I nstr rmentD no valor global de rz.~ 

1. d88 . 095 , 66 ( Hum Milhão , QL J trocen tos e Oitenta e Oi t o 
Mil, Noventa e Cinco Cruzados e Sessenta e Seis Cen tavos) , 
correção à conta de r ecur sos do F. P. E, programa 08431881 . 330-0~ 
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SENVOLVDiENTO DO ENSINO DE 29 ()R,~U/COf\'S T8UÇi'iO , AVPLIACií. O E 
REFORMI\ DE UNIDA.DES ESCOLARES , Elemen to de Despesa a. l . l . 
0 .00 - Obras e I ns:alações , no valor de Cz~ 1 .088 .095,66 , 
(Hum \lilh2o , Oitent'l e Oi to Vi l, Noventa e Cinco Cruzados 
e SessEnta e Sei : Centavos), confonne ~ata de Empenho nº 
87 NE 00876, emitida em 25 de feverei ro de 1987, e a conta 
de recursos do F. 0 . E, programa 08Ll2128l. 330 - DESENVCLVI -
MENTO DO ENSINO C<:: 29 GSAU/ PA 0027/00 - Conselho Terri t o -
rial de Educação , Elemento de Despesa 4 . 1. 3.0 .31- Obras e 
I ns talações, no valor de CzS 400 .0'10 , 00 (Quatrocentos l·ül 
Cruzados), conforme Nota de Empenho nº 87 NE 00875 , emiti
da em 25 de f evereiro de 1987 . 

CU~USUL.n. QUINTA - DA FOR:·.~A DE Pi\GA.MENTO ; O pagamen t o à 
CONT9ATAD.A., será efetuado de 4ff'h apÓs a a ssinatura do pre
sente Contrato e o restante à es tabelecer, de acordo com o 
andamento dos ser viços , a través da apresentação de documen 
to que comprovem a aplicação desses recur sos no prazo d~ 
30 dia s apÓs justificada , e à medi da que a firma for execu 
ta")do os serviços . 

CLÁUSULA SEXTA - O.A. VIGt NCIA : O presente Con t ra t o ter~ 
a duração de 120 di as a contar da data de sua assinatura . 

CL•~USUU'. St TP/in, - OA, PUBLICAÇi'iO : O presente Contrato se
rá publicado no Diário Ofi ci a l deste TerritÓrio Federa l do 
Amapá , no prazo de 20 (vinte) di as , a con tar da data de sua 
assinatura . 

CLÁUSULA OFAVA - ·'•AODIFICI\Çi'iO , ffiffiROGAÇí'ío E RESCISÃO 
•V.ediante assentim;en to das par tes contrntantes, o presente 
Contra to poderá ser modificado ou prorrogado, mediante Te~ 
mo Aditivo , ou rescindido de pleno direito, por inadimple
mento de quai squer de suas cláusulas e condições, por mo
tivo de conveniência ou por mútuo acordo entre as partes 
contratantes i ndependen temen t e de ãção , modificação ou in
terpelação judicial . 

CLÁUSU~A. NO~A- DO FORO : Fi ca eleito pelas partes con
tra t an tes o Foro da Circunscrição Judiciári a de Macapá, P_il_ 
ra di rimir quaisquer dÚvidas oriun das deste I nstrumen t o 
com e xclusão de qual quer outro, por mais privilegiado que 
for , 

E, por estar em assim just os e con t r atados , firmam o pre
sen t e I nstr umento de Contrato em cinco ( 05) vias de iguãl 
teor e forma para o mesmo fim de direi to , na presença de 
duas (02) t estemunhas a baixo arroladas. 

Macapá- AP, 05 de Março de 1987 

JOi'iO BOSCO ROSA FERRIERA 
CONTRATANTE 

AGOSTINHO ALVES DE OLI VEI 11A JCNIOR 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS : Ileg{veis 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL 00 AMAPÁ 
SECRETARI A DE EDUCAÇ~O E CULTURA 

COORDENADORIA SETORIAL DE PL.A.NEJAMENTO 
EQUIPE DE CflÇAME~TO E FI NANÇAS 

APROVO 
Joí'íO BCBCO RCBA FERREIRA 

Secretário de Educação e Cul t ur a 

PLANO DE fi.PLICAClíO 

PLt\NO Cf: fi.PLICAÇIIO vi sando a l avratura de um Contrato a 

ser celebrado entre a Secretaria de Educação e Cultura e a 
Firma S fiLLUS ENGE~JHARIA E CO\~~RCIO LTD.A. , CGC Nº lO. 224 . 
194/0001- 62 , objetivando a execução de serviços de reforma 
empliação e a daptações no Prédio do Conselho Terri tr:irial de 
Educação , no pra zo de 120 dias . 

O presen te PLA~JO DE APLI CAÇi'iO está . respaldado na seguin
te Cl assificação Orçamentária : 

FONTE I PROG=li\MA I ELEMENTO 
DE DESPESA 

DISCRIMINAÇÃO VALOR Cz$ 

F . P . E\ 09~31881 . 3~0 4 ,1.1. 0 .00 09"1AS E I~ISTALA 
ÇDES 1. ']88 . 095,66 

F.P.E!084318Gl . 3J0 4 . 1.3 .0 .31 OBRAS E INSTALA -
I ÇIJES 400 .000 ,00 

I 
·r O T A L .. CzS 1.488 . 095,66 

Impor ta o pr esente PLANO DE APLICAÇÃO no valor de Cz6 
l. 098 . 095, 66 (Um iM l hão , Qua t rocentos e Oitenta e Oi to Mil 
:\!aventa e Ci nco C:r uzados e Sessen t a e Seis Centavos) . 

\~acapá-AP, 04 de Março de l 987 

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

SILVIO SOBRINHO SOARES CASTILLO 
Chefe da CSP/SEEC 

CARTÓRI O DE REGISTRO -CIVIL 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial de regi s tro civil de Vi l a Maia , Santana , Co
marca de Maca pá TerritÓrio Federal do Amapá , RepÚblica F e 
derativa do Br as i l , faz saber que pretendem se casar . JOSl 
RUFINO FARIAS RI BEIRO e MARIA IVANETE DA SILVA·. 

El e é fi l ho de Benedito Ri beiro de Farias e de Oeolin
da Farias·Ribei ro . 
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Ela é filna de Manoel Ferreira da Silva e de Maria de 
Lourdes da Silva. 

Quem souber de qualquer impedimento legal que os inibo 
de casar-se um com o outro acuse-os na forma da Lei, 

Santana - AP , 24 de março de 1.987 

JESUINA CHAGAS DE OLIVEIRA 
Oficial 

CARTÚRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do cartorio civil desta cidade de Macapá-TFA
RepÚblica Federativa do Brasil, faz saber que pretendem se 
casar: VICENTE DOS SANTOS SOUSA com ROSALINA FERREIRA. 

Ele é filho de Bricio de Paula Sousa e de Joana dos San 
tos Sousa . 

Ela é filho de Pedro Ferrei ra e de Dalvina Ferreira . 

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

Macapá-23 de março de 1987 

DIRCE SENA DE ALMEIDA 
Tabeliã Substituta 

CARTÚRIO J UCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do cartorio civil dest a cidade de Macapá-TFA
RepÚblica Federativa do Brasil, t·az saber que pretendem se 
casar: MARCO ANTONIO BORGES RODRIGUES com VAUAIRA PACHECO 
DA COSTA . 

Ele
1
é filho de ::dival Mendonça Rodrigues e de Ivanilda 

Borges Rodrigues . 

IMOBILIZADO 
I~Óveis Residenciais 
"Imóveis Oficinas Gráfica~ 
I móveis Escolares 
Terrenos 
~ovéis e UtensÍlios 
Material de EscritÓrio 
Veículos 
Embar caçÕes 
Máquinas , Motores e Aparelhos 

DEPRECIAÇDES ACUMULADAS 

CIRCULANTE 
OBRIGAÇDES 

TOTAL DO ATIVO 

PASSIVC• 

Contribuição a Recolher - INPS 

RESULTADO DO EXERCÍCIO FUTURO 
Fundo de Gar antia - F G T S 

PII.TRIM0NIO LÍQUIDO 
PATRI MÜNIO 

Consolidado 
C/Monetária do PatrimÔnio 

RESULTADO 
RESULTADO DO EXERCÍCIO 

TOTAL DO PASSIVO 

699.203, 51 
145.643,25 

9 .295 ,60 
14 , 823 ,85 

496 .088,61 
15 .157,19 
5 .091 , 34 
9 ,013 ,83 
3 .237 ,38 

852 ,45 

(6 .463,11) 

1.819 .579,79 
~=====-==-==== 

8 ,434 ,40 
8 .434 ,40 
8 .434,40 

95 .581 ,95 
95 .581 ,95 

1. 561.968 I 50 
533 .225 ,30 
315 .107 ,73 
218 .117,57 

1 ,182 , 338 I 14 
1".182 . 338' 14 

1 , 819 . 579 ' 79 

DOM ~UIZ SOARES VIEIRA 
Presidente 

Pe. ALESSANDRD G. PEZZDTTI 
EcÔnomo 

MARIA TADEU DE J ESUS ELIAS AGUIAR 
Tec . Cont . CRC 4496-PA 

CPF : 047 961 102-59 

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESUL TAOD DA DIOCESE DE MACA PÁ LE 
VANTADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 1985. 

RENDA BRUTA 

Doações e AuxÍlios 1.196 . 407 ' ;31 

Ela é filha de Francisco Pereira da Costa e de Teresi- CUSTOS DOS SERVIÇOS 
nha De Jesus PachecJ dq Costa . 

Quem souber de qualquer impedimento l egal que os i niba 
de casar um com o out ro, acuse- os na forma da Lei . 

Macapá-20 de fevereiro de 1987 

DIRCE 3ENA DE ALMEIDA 
Tabeliã Subs tituta 

DIDÇESE DE MACAPA 
I nsc , no C.G.C.(M.F,) nº 05.968.292/0001-74 

B~LANÇD GERAL DA DIOCESE DE MACAPÁ LEVAN TADO EM 31 DE DEZE~ 
8RD DE 1985 

CIRCULANTE 
DISPONÍVEL 

Caixa 
Banco c/ DepÓsito 

ATIVO 

REALIZÁVEL ~ ·LONGO PRAZO 
Fundo· de Garantia - F G T S 

PERMANENTE 
I NVESTIMENTOS 

Grafica São José Ltda . 

587 ,831 ,67 
587. 831 ,67 
192. 778 ,83 
395. 052 ,84 

82 .475 ,46 
82 .475 ,46 

1 •. 149.272 ,66 

4::6 . 53:!' 26 
4ffi • 532 ' 26 

Despesas Operaci onais 

RESULTADO .~PERACIDNAL 

RECEI TAS NÃO OPERACIONAib 

Venda de Bens I móvei s 
Gráf ica S. José c/Pa~ 
t i ci pação 

JunJs Diversos 

Alugueis e Arrendamen 
to 

RESULTADO LÍQUIDO 

EFEITOS INFLACIQ~ÁRIOS 

Oepreci açoes do Exer
cício 

Correção Monetária -
Credora 
Atualização Monetária 

490 ,000, 00 

oo7 .759 ,95 

28.21'? ,09 

543.771 ,27 

(2 .517 ,83) 

40 .741,09 
( 0 ,12 ) 

RESULTADO DO EXERCÍCIO 

l. 781. 042 I 62 

(584 .635, 31) 

1.728 .750 , 31 

1. 14.4 .115, 00 

38 .223,14 

1.182 . 338,14 

DOM LUIZ.SDARES VIEIRA 
Presidente 

PE . AlFSSANDnO G. PEZZOTTI 
Ecônomo 

MARIA TADE U Oi_ JESUS ELIAS AGUIAR 
Tec. Cont . CRC 4496- PA 
CPF: 047 361 102-59 


	

