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NINISTIÕRIO DO INTERIOR 

Territó r io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 006 7 de 25 de janeiro de 1988 

O Governador do Território Federal do Amapi ,usando das 
atribuições que lhe são confer i das pelo artigo 18 , item II, 
do Decre t o- lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 , 

R~: SOLVE : 

Des igna r JOÃO FERREIRA DOS SANTOS , Secretário de Segu
rança P~blica do Governo deste Terr i t6rio, para viajar de 
Nacapi, sede de suas atr ibuiçÕes, atê os Nunicípios de Ca.!_ 
çocnc e Oiapoque, no per todo de 25 à 27 de janeiro do flu
ente ano , a fim de tratar de assuntos do 6rgão que dirige . 

Nacapi- AP, 25 de janeiro de 1988 , 1009 da Rep~blica e 
459 da Criação do Território Federa l do Amapi . 

NESTLI::RINO DOS SANTOS VALENTE 
Governador Subs t i tuto 

mNISTf:RIO DO INTERIOk 

Terri t ório Federal do Amapi 

DECRETO (P) N9 0093 de 27 de j aneiro de 1988 

O Governador do Território Federal do Amapi ,u sando das 
atribuições que lhe são conferidas pel o artigo 18, i t em 11 , 
do Decre to-lei N9 4 11, de 08 de jane i ro de 1969 e tendo em 
vis ta o que consta do Processo n9 28790.000104/88- SEAD , 

RESOLVE : 

Dec l arar aposentada , compulsoriamente , de acordo com 
os artigos 176, i t em I , 178 , item ·II e 187, da Le i n9 
1.71 1, de 28 de ou tubro de 1952 , com a r edação dada pela 
Lei n9 6 .481, de 25 de dezembro de 1977, a contar de 08 de 
j ul ho de 1987 , BÁRBARA DE JESUS NONTEIRO , matrícula n9 
2 . 260 .1 36 , no cargo de Auxi l iar Operac ional de Serviços Di 
versos , código Nl'f-8 12, classe "S", r efer ência N:1-26 , do 
Quadro Permanent e do Governo des t e Territ6r i o . 

Dr . 
Xud iL or do Governo do Ter r i LÓr i c.' 
JOSIÕ VER [ SS L>10 TAVARES 

Sec retirio de Educ~ç5o ~Cu ltura 
Pro f . PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 

Dr . 
SPcreL~ riu de Agricullurn 
PAULO LEITE DE }ffiNDONÇA 

Dr. 
Sec ret~ri u J~ S cgtJ rn,~;zt P~blica 
JO}iQ FERRElRA DOS SANTOS 

Dr . 
Sccr~t~rio d~ Sa~de 

JOSe BESERRA PEDROSA 

Nacapi-AP, em 27 de janeiro de 1988 , 1009 da Rep~b lica 
c 4SQ da Criação do Tcrri t6rio Federa l do Am~r~ 

NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 
Governador Subst ituto 

~IINISTf:RIO DO INTERIO'l. 

Terr i tório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0094 de 27 de janeiro de 1988 

O Governador do Terr itório Federal do Amapá , usando das 
atribuições que l he são confer idas pelo artigo 1B, item II, 
do Decreto-lei n9 .4 11, de 08 de j aneiro de 1969 e tendo em 
vista o que cons t a do Pr ocesso n9 28760 .004020/8 7- GABI , 

RESOLVE : 

Ar t. 19 - Colocar à disposição da Prefeitura Hunicipal 
de ~illzagão , atê ulterior del i beração , o servidor ORIVALDO 
SANTARJ!H COH1BRA, ocupante do emprego de Agente de Ativi da 
des Agropecuirias , cóél i g-Õ LT-NN-80 1, classe "C" , teferên -:
c ia NN- 18 , da Tabe l a Permanen t e do Governo de ste Ter ritó -
rio , l otado na Secretar ia de Agricu l tura- SEAG , sem prejuí
zo de seus venc imen tos mensais e demais vantagens do ·refe
rido emprego. 

Ar t . 29 - O Servidor ficari l ot ado no Gabinete do 
vernador, confor me orientação da Ordem de Serviço n9 
86-GABI . 

Art. 39 - Revogam- se as disposiç Ões em cont r á r i o . 

Go-
002/ 

Macapá-AP, em 27 de janeiro de 1988 , 1009 da Rep~blica 
e 459 da Criação do Território Federal do Amapi . 

NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 
Governador Subst itu to 

m NI STf:RIO DO I NTERIOR 

Terr it6ri o Federal do Ama pi 

DECRETO (P) N9 0095 de 27 de janeiro de 1988 

O Governador do Terri t6rio Federal do Amapi ,usando das 
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atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo_ 18,item li, 
do Decreto- lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista os t ermos do Of. 0467/88- GAB/SEEC, 

RESOLVE: 

Art. ·19 - Designar PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA,Secre 
tário de Educação e Cultura , para viajar até a Cidade de 
BRAS!LIA-DF, no perí~do de 27 a 30 de janeiro do corrente 
ano, com a finalidade de discutir PTA/88, bem como. art icu
lar ·com demais órgãos do MEC. 

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

Macapá-AP, em 27 de janeiro de 1988 , !OOQ. da RepÚblica 
e ~59 da Criação do Território Federa l do Am~pá. 

NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 
Governador Sub~tituto 

MINISTgRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0096 de -27 de j aneiro de 1988 

O Governa~or do Território Federa l do Amapá,usando das 
atribuiçÕes que l he são conferidas pelo artigo 18,item H, 
do Decreto- lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 · e tendo em 
vist~ os termos do Of. 0467/88-GAB/SEEC, 

RESOLVE: 

Art . 19- Designar F~~CISCO QUINTELA DO CARMO, Técni
co em Assuntos Educacionais e Assessor Especial ·do GAB/ 
SEEC, para responder em substitu ição o Cargo de Secretário 
de Educação e Cultura, nÓ período de 27 a 30 de janeiro do 
corrente ano. 

Art . 29 - Revogam-a~ as disposiçÕes em contrário. 

Macapá-AP, em 27 de janeiro de 1988, 1009 da Repúbl ica 
e 459 da Criação do Território Federal do Amapá. 

NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 
Governador Substituto 

MINISrgRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0097 de 27 de janeiro de 1988 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18,item li, 
do Decreto-lei n9 411, da~08 de janeiro de 1969 e t endo em 
vista o que consta do Processo n9 28790.000306!88-SEAD, 

RESOLVE: 

Art, 19- Suspender no período de 01.02.88 à 01 .02 .89 ,o con
trato de trabalho firmado entre o Governo deste Território e a 
servidora ANA MARIA DE SOUZA RUI SECO, ocupante do emprego 

de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, código LT-IDI 
812, classe "Especia l", referência ID!- 26, da Tabe la Perma
nente do Governo deste Território, lotada na Secretaria de 
Administração/SEAD. 

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

Macapá-AP , em 27 de janeiro de 1988, 1009 da República 
e 459 da Criação do Território Federal do ~apá. 

NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 
Governador Substitut o 

HINiSTSRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0098 de 28 de janeiro de 1988 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
atribuições que lhe são conferidas pe'lo artigo 18,item li, 
do Decreto- lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do ~recesso n9 28800.002662/87-SOSP, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Remover ,. o servidor ·~nRAELSON NAZARIO RIGOR, 
ocupante do emprego de Agente de Portaria , código LT-PL 
11 01, classe ''A", referência ID!- 05 , da Tabela Permanent e do 
Governo deste Território, lotado na Secretaria de Adminis
tração, para a Secretar ia de Obras ehServiços PÚblicos. 

Art . 29 - Revogam-se as disposiçÕes em contrár i o. 

Macapá-AP, em 28 de janeiro de 1988 , 1009 da RepÚblica 
e 459 da Criação do Te r ritório Federal do Amapá . 

NESTLERINO DOS SANTOS VALENTE 
Governado r Sub stituto 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AHAPÁ 
SECRETARIA DE AD'IINISTRAÇÃO 

DEPARTAHENTO DE PESSOAL 

APROVO : 

C~ZAR NAZAR~ BEZERRA DA ROCHA 
Secretário de Administração 

em Exer cício 

~ORTARIA (P) NQ 006/88-DP/SEAD. 

O DIRETOR DO DEPARTAHENTO DE PESSOAL , usando das atri
buiçÕes que lhe são conferidas por de legação de competên -
cia , através do Decreto (E) n9 04 1, de 14 de outubro de 
1976, do Exm9. Sr . Governador deste Terri tór io. 

RESOLVE : 

Com base no art igo 180, da Lei n9 1.711, de 28 de ou 
tubro de 1952, com a nova redação dada pela Lei n9 6 . 732 
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de 04 de dezemb ro de 1979, alterada pe l os Decretos -Leis 
n9s . 1. 746 , de 27 de dezembr o de 1979 e 2.1 53 , de 24 de ju
lho de 1984 , combinados com a Inst rução Normativa n9 163 -
DASP, de 25 de ju l ho de 1984 e tendo em vista o exerc1c1o 
du rant e s~ i s (06) anos completos em função de confiança do 
erupo J i reção e Ass i stincia Intermediár ias, declaro que o 
servidor WILSON DOS SANTOS LOUREIRO , ocupante do cargo de 
:·lotorista de Veículos Terrestres, cód igo T0-902 , classe "C" 
referência NH-29, do Quadro Permanente do Gove rno deste Ter 
ri t ório , l otado na Secretaria de Se~urança P~blica-SEGUP : 
faz jus a contar de 30 . 12.87, a ter adicionado ao venc imen 
to do respect ivo car go efetivo a importãncia equivalente i 
fração de um quint o ( 1/5) da função de confiança de Secre
tá rio Administrativo da Divisão de Po l ícia Especializada I 
DGP, código DAI-201 . 1, do Gru po Direção e Assistincia l o
termediár i a . 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTA}IE'HO DE PESSOAL , em ~la

ca pá , 20 de janeiro de 1988 . 

EDUARDO SEABR.A DA COSTA 
Direto r do DP/GTFA 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AHAPÁ 
SECRETARIA DE Am!INISTRAÇÃO 

T)EPARTA.'IE:NTO DE PESSOAL 

APROVO : 
CEZÁR NAZARI' BEZERRA DA ROCHA 

Secre t ár io de Administração 
em Exerc í: c io 

PORTAR lA (P) N'J 007 /88- DP / SEAD . 

O DIRETOR DO DEPARTA:·IENTO TlE PESSOAL, usando das atri
huiç~es que l he são conferidas por delegação de competin -
cia, atravis do Decreto (E) n9 041 , de 14 de outubro Je 
1976 , do Exm9. Sr . Governador deste Ter r itório . 

RESOLVE : 

Com base no ar tigo 180, da Le i n9 1. 7 11, de 28 de out t: 
bro de 1952, com a nova redação dada pela Lei n<? 6.732, de 
04 de dezembro de 1979 , a lterada pelos De c retos - Leis n9s 
1. 7L,6, de 27 de dezembro de 1979 e .2 .15 3, de 24 de julho 
de 1984 , combinad os com a I nstruçio Normat iva n9 163-DASP, 
de 25 de ju l ho de 1984 e tendo em vista o exercício duran
te se i s (06) anos complet os em f unção de conf i ança do Gru
po Direção e Assistência Intermediárias, dec laro que o ser
vido r Af.'O\ISO CAVALCANTE ' IACIEL, oc upante do cargo de artÍ
f ice de Ca r pintaria e 'larcenaria, códi go ART-1004 , classe 
"Especial", referência NL-1- 30, do Quadro Permanente do Go
verno de s te Território , lotado na Secreta r ia de Segurança 
P~blica-SEGUP , faz j~s a contar de 30 . 12.87 , a ter adicio
nado ao vencimento do respect ivo car3o efetivo a importân
cia equivalente a fraçã o de um quinto ( 1/5 ) da fu nção de 
Secretário Admini strativo do Depar t amen to de Polícia Técni 
ca , código DAI-20 1. 2, do Grupo Direç ão e Assistênci a I nter 
med iárias. 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTMIENTO DE PESSOAL, e1•1 ~la

capá, 20 de janeiro de 1988 . 

EDUARDO SEABRA DA COSTA 
Diretor do DP/GTFA 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AHAPÁ 
SECRETARIA DE ADmNISTRAÇÃO 

DEPARTfu'ffiNTO DE PESSOA.L 

APROVO : 
C~ZAR NAZAR~ BEZERRA DA ROCHA 
Secre~irio de Adminis tração 

Em Exercício 

PORTARIA (P) N<? 008/88-DP/SEAD. 

O DIRETOR DO DEPARTA'lENTO DE PESSOAL , usando das a tri
buiç~es que , lhe são conferidas por de l egação de ·competên -
cia , através do Decre t o (E) n9 04 1, de 14 de butubro de 
19 76, do Exm9. Sr . Governador do Território , 

RESOLVE : 

Com base no artigo 180, d~ Lei n9 1. 711 , de 28 de· out~ 
bro de 1952, com a nova redaçao dada pe l a Lei n9 6. 732, de 
04 de dezembr~ de 1979, a lterada pelos Decret os- Leis n<?s 

1'746, de 27 de dezembro de 1979 e 2. 1§3 , de 24 de j ulho 
de 1984 , combinados com a Instrução No rmat i va n9 163-DASP , 
de 25 de julho de 1984 e tendo em vista o exercício duran
te seis (06) anos completos em função de ~onfiança do Gru
po Direção e Assistência Intermediárias, declaro que o ser
vidor DANIEL ALVES FRANCA, ocupante do cargo de AlOente d~ 

Polícia, código PC- 40 5, classe PRIMEIRA, re fe r ência NL-1-31 , 
do Quadr o Permanente do f.oyerno deste Terri tório , l ot ado 
na Secretaria de Segurança PÚblica- SEGUP , faz j ~s a contar 
de 31 . 12 .87 , a ter adicionado ao vencimento do respectiv~ 

cargo efet i vo a importância equivalente a fração de um 
quinto ( 1/5) da função de confiança de Delegado- Chefe da 
Delegacia de Polícia de Mazagão , da Divisão de Políc i a do 
Inter i or , código DAI - 20 1. 3 , do Grupo Direção e Assistência 
Intermediária. 

GABINETE !lO DI"ETOR DO DEPARTANENTO DE PESSOAL , em ~la
capá , 20 de janeiro de 1988 . 

EDUARDO SEABRA DA COSTA 
Di re tor do DP/f.TFA 

TERRITORIO FEDERAL DO tu'IAPÁ 
SECRETARIA DE ADNINISTRAÇÃO 

DEPARTN-IENTO DE PESSOAL 

APROVO : 
C~ZAR NAZARC BEZER~\ DA ROCHA 
Secretár io de Administração 

em Exercício 

PORTARIA (P) ~9 009/83-DP/ SEAD . 

O DIP.r;TOR DO DEPARTA,' !ENTO DE PESSOAL , usando das atri
buiçÕes que lhe s ão confer idas· por delegação de competên -
cia , através do Decreto (E) n<? 04 1, de 14 de outubro de 
1976 , do Exm<? . Sr . Governador deste Território, 

RESOLVE : 

Com base no artip.o 180 , da Lei n9 1. 711, de 28 de outu
bro de 1952, com a nova redação dada pela Lei n9 6. 732, de 
04 de .dezembro de 1979, alterada pelos Decretos-Leis n<?s 
1.746 , de 27 de dezemb ro de 1979 e 2 . 153 , de 2~ de julho 
de 1984 e tendo em vista o exercício durante seis(06) anos 
completos em função de confiança do Grupo Direção e Ass i s
t ência Intermediárias, declar.o que o se r vido r IDELFONSO PA.N
TDJA DA SILVA, ocupante do cargo de Agente de Polícia , có
digo PC- 405, ,cl asse PRl'IEIRA , referência NN- 31, do Quadro 
Permanente do Governo deste Território , lotado na Secreta
ria de Segurança P~b lica- SEGUP , faz j~s a con t ar de 30 . 12 . 
87 , a ter adicionado ao venc i ment o do respectivo cargo ef e 
tivo a importância equivalente a fração de um quinto ( 1/5) 
da f unção de confiança de Chefe do Comissariado de Políci a 
do Interior- Serra do Nav i o , código DAI - 201 .2, do Grupo Di
reção e Assistência Intermediárias . 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTA.'!ENTO DE PESSOAL , em Ha
capá , 20 de janeiro de 1988 . 

EDUARDO SEABRA DA COSTA 
Diretor do DP/GTFA 

TERRITÓRIO FEDERAL DO lu'!APÁ 
SECRETARIA DE ADHINISTAAÇÃO 

DEPARTN-IENTO DE PESSOAL 

APROVO: 
C~ZAR NAZAR~ BEZERRA DA ·ROCHA 

Secretário de Administração 
EPl Exercíc i o 

PORTARIA (P) N<? 010/88- DP/SEAD . 

O DIRETOR DO DEPARTA}!ENTO DE PESSOAL , usando das atri
buiç~es que lhe são conferidas por delegaçã.o de competên -
cia, a t ravés do Decreto (E) n9 041 , de 14 de. outubro de 
1976, do Exm9 . Sr . Governado r des t e Territ ório . 

RESOLVE : 

Com base no art i go 180, d~ Lei n9 1. 71'1 , de,28de outu
bro de 1952 , com~ nova r edaçao dada pela Lei n9 6. 732 , de 
04 de dezembro de 1979 , alterada pelos Decretos-Leis n9s 
1. 746 , de 27 de dezembro de 1979 e 2.153, de 24 de j ulho 
de 1984, combinados com a I nstrução Normativa n9 163- D,ASP , 
de 25 de j ulho de 1984 e tendo em vis t a o exercício duran
te seis (06) anos completos em função de confiança do Cru-
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po Direção . e Assistência Intermediárias, declaro que o ser
vidor SANDOVAL CARDOSO NOGUEIRA , ocupante do cargo de Auxi
l iar Operacional em Agropecuár ia, cód i go NM- 801 , c las se 
"D" , referência NH-27, do Quadro Permanente d"O Gove r no des
te Território, lotado na Secretaria de Segurança PÚblica -
SEGUP, faz jús a contar de 30 . 12.8 7, a ter adicionado ao 
vencimento do respectivo carga efetivo a importância equi
v~lente ·a fração de um quínto ( 1/5) da função de confiança 
de Secretário Administrativo , da Divisão de Polícia da Ca
pital/DGP , código DAÍ - 20 1. 1, do Grupo Direção e Assistên 
cia Intermediárias . 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL , em Ma
capá,. 20 de janeiro de 1988 . 

EDUARDO SEABRA DA COSTA 
Diretor do DP/GTFA 

TERRITÓRIO FEDERAL'DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ADNINISTRAÇÃO 

DEPARTAHENTO DE PESSOAL 

APROVO: 
C~ZAR NAZAR~ BEZERRA DA ROCHA 

Se cretário de Administração 
em Exercício 

PORTARIA (P) N9 011i88-DP/SEAD . 

O DIRETOR DO DEPARTAHENTO DE PESSOAL, usando das atri 
buiçÕes que lhe são conferidas por delegação de competên -
cia , através do Decr eto (E) n9 04 1, de 14 de outubro de 
1976, do Exm9. Sr. Governador deste Território , 

RESOLVE : 

Com base no ar tigo 180 , da Lei n9 1. 711, de 28 de outu
bro de 1952 , com a nova redação dada pela Lei n9 6. 732 , de 
04 de dezembro de 1979, alterada pelos Decretos- Leis n9s 
1.746 , de 27 de dezembro de 19 79 e 2. 153, de 24 de ju l ho 
de 1984 , combinados com a Instrução Normativa n9 163- DASP , 
de 25 de julho de 1984 e t endo em vista o exerc í cio duran
te seis (06) anos completos em função de confiança do Gru
po Direção e As si stência Inte'rmediárias , declaro que a ser
vidora ~~RIA DAS GRAÇAS FERREIRA PANTOJA, ocupante do car
go da Datiloscopista Policial, código PC- 406, classe "S" , 
referência NH-32, do Quadro Permanente do Governo deste Ter 
ritório, lotada na Secretaria de Segurança Púplica-SEGUP ~ 
faz jús a contar de 30/12/8 7, a ter adic ionado ao venci'men 
to do respect ivo cargo efetivo a importância equivalente ã 
fração de um qu into (1/5) da função de confiança de Assis
tente da Divisão de Identificação do Departament~ de Polí
cia Técnica , código DAI- 202 . 3 , do Grupo Direção e Assis 
tência Intermediárias . 

GABI NETE DO DIRETOR no DEPARTAMENTO DE PESSOAL, em Ma
capá, 20 de janeiro de 1988. 

EDUARDO SE·ABRA DA COSTA_ 
Diretor do DP/GTFA 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ADMIN I STRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

APROVO : 
C~ZAR NAZAR~ BEZERRA DA ROCHA 
Secretário de Admini s traÇão 

em Exercício 

PORTARIA (P) N9 012/88- DP/SEAD . 

O DIRETOR DO DEPARTA~NTO DE PESSOAL , usando das atri
buiçÕes que lhe são ~onferidas por delegação de comp~tên -
cia, através do Decreto (E) n9 04 1, de 14 de outubr o de 
1976, do .Exm9. Sr. Governador deste Ter ri tório, 

RESOLVE: 

Com base no artigo 180 , da Lei n9 1. 71 1, de 28 de ou 
tubro de 1952, com a nova r edação dada pela Lei n9 6.732. , 
de 04 de dezembro de 1919, alterada pelos Decretos-Leis n9s 
1: 746 , de 27 de dezembro de 1979 e 2.1 53 , de 24 de j ulho de 
1984 , combinados com a Instrução Normat~va n9 163-DASP , de 
25 de julho de 1984 e tendo em vista o exercício durante 
seis (06) anos completos em função de confiança do Grupo 
Direção e Assistênci a Intermediárias, declar o que o servi
dor JACI NTO FERREIRA·MARTINS , ocupante do cargo de Auxi 

liar Oper acional de Serv iços Diversos, código Nt-1- 812 , cl'as 
se "S", referência N}!- 26 , do Quadro Pe rmanent e do Governo 
des te Te rritório , lotado na Secretaria de Se gurança P~bli
ca-SEGUP, faz j~ s a contar de 30 .1 2.87 , a ter adic ionado 
ao vencimento do respectivo cargo efetivo a importância e
quivalente a fração de um quinto (1/5) da fu nçao de Secr e
tário,Ádministrativo dp Divisão de Atividades Especiai s de 
Trânsito, código DAI- 201 . 1, do Grupo Direção e Assistência 
Intermediárias. 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL , em ~!a
capá, 20 de janeiro de 1988. 

EDUARDO SEABRA DA COSTA 
Diret or do DP/GTL\ 

TERRITÓRIO FEDERAL DO A.:lAPÁ 
S]':CRETARIA DE ADI 1INISTRli.ÇÃO 

DEPARTA!!i::NTO DE 1JESSOAL 

APR0VO : 

C~ZAR NAZARIÕ BEZERRA DA ROC!IA 
Secretário de Adm ini stração 

em Sxercício 

PORTARIA (P) N9 013/88- DP/SEAD . 

O DIRETOR DO DEPARTA:!ENTO DE PESSOAL , usand o das atr i
buiçÕes que lhe s ão conferidas por del egação de competên -
c ia, através do Decreto (E) n'! 041 , de 14 de ou t ubro de 
1976, do Exm9 . Sr. Governador des te Território , 

RESOLVE : 

Com base no arti :>.o 180 , d ~ Lei n9 1. 711 , de 28 de out~ 
bro d~ 1952 , com a nova redaçao dada pe l a Lei n9 6. 732, de 
04 de dezembro de 1979 , alterada pelos Decretos-Leis n9s 
1. 746 , de 27 de dezembro de 1979 e 2t153 , de 24 de ju l!lode 
1984, combinados com a Instruç ão ~lormativa n9 163-Di\SP, de 
25 de j ulho de 1984 e tendo em vista o exerc ício durante 
seis (06) anos completos em função de confiança do Gr upo 
Direção e Assist~ncia Intermed iirias , declaro qu~ o servi
dor AURINO BORGES DE OLIVEIRA Fl!.HO , ocupante . do caq;o de 
Escr ivão de Polícia , códi go PC-404 , classe PRINElRA, r efe
r~ncia NH-31, do Quadro Permanent e do Governo deste Terr i
tório, lo tad'o na Secretar.i<l de Segurança PÜblica-SF.CU\' faz 
jüs a contar de 31.1 2. 37, a ter adicionado ao vencimento 
do respectivo cargo efet ivo a impor tância equivalente a 
fração de um quinto ( 1/5) da f unçio de con f iança de Dele -
rado- Chcf e da Delegacia de Se~urança PÜblica e Proteçio ao 
~~nor, códiRo DAl-20 1 .3, do Grupo Direçio e Assistincia In 
termediárias . 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTA.'lE;no DE PESSOAL, em Ha
capá , 20 de janeiro de 1988 . 

EDUARDO SEABRA DA COSTA 
Diretor do DI'/GTFA 

TERRITÓRIO FEDERAL DO Al!APÁ 
SECRETARIA DE ADHINISBAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

A!"RO\iO : 

Cf'.ZAR NAZA~ BEZERRA ílA ROCEA 
Secre tár io de Administração 

em Exercício 

PORTARI A (1') N9 014/88- DP/SEAD . 

O DIRETOR DO DEPARTA!!ENTO DE PESSOAL, usando das atri
b~i~Õçs que lhe sio confe ridas por Jelegaçio de competin -
cia , através do Decreto (E) n9 041 , de 14 de outubro de 
1976, do Exm9 . Sr . Governador deste Terr itório , 

RESOLVE : 

Com base no art i go 180 , da Lei n'? 1. 7 11, de 28 de outu
bro d~ 1952, com a nova redação dada pela Lei n9 6.732, de 
04 de dezembro de 19 79, alterada pelos Decretos- Leis n9s 
1.746 , de 27 de dezembro de 1n9 e 2. 153 , de 21, de julho de 
1984, combinados com a Instrução Normativa n9 163-0ASP, de 
25 de julho de 1984 e tendo em vista o exercício durante 
seis (06) anos completos em funçio de confiança do Grupo 
Direção e Assistência Intermediárias, declaro que o serv i -. 
dor ÃNGELO ARAÚJO EI Rú, ocupante do carRo de Dele sado de 
::'olícia , código PC-401., classe PRic!EIRA, re ferência ~S-25, 
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do Quadro Permanente do Coverno deste Território, l o tado 
na Sec r etar i a de Segurança P~bli ca-SECUP , faz j~ s a contar 
de 30 . 12 . 87 , a ter adicionado ao v·encimento do respect i vo 
cargo efetivo a importância equivalente a fração de umouin 
to (1/ 5) da função de confiança de Chefe da De legacia . qe 
Pol ícia da Capi t::ll - I·? De legacia de !'oi i:cia , códi?,o DAI -
20 1. 3, do Grupo Direção e A s sist~ncia Intermediária s . 

GABINET E DO DI RETOR DO DEPARTN!E'ITO DE PESSOAL , em ~13-

capá, 20 de janeiro de 1988 . 

EDUARDO SEABRA DA COSTA 
Diretor do DP/SEAD 

TERRITÓRIO Fl:DERAL 90 Al·L\l',\ 
SEC RETARIA DE AD:'!I Nl STRAÇi\0 

DEPARTANI.NTO DE PESSOAl. 

Ac'ROVO : 
CIÕ ZAR NAZAI:Jc BEZERRA DA ROCHA 
Secretár io de Admini s tração 

em Exerc l.c i o 

PORTA!ÜA (P) N9 0 15/88- D!'/SF.AD . 

O DIRETOR DO DEPARTA'!ENTO DE PESS0AL, usando das a tri
buiçÕes que lhe são conferidas po r dele~açào de competênc i a 
atravês do Decreto (E) n9 04 1, de 14 de outubro de )976 
do Exm9. Sr. Governador deste Território . 

RE SOLVE : 

Com base no artigo 180, da Lei n9 I. 711, de 28 de outu
bro de 1952 , com a nova redação dada pela Lei n9 6 . 732 , de 
04 de dezembro de 1979 , a lterada pelos Dec retos- Leis n9s 
1. 746 , de 27 de dezembro de 1979 e 2 .153 , de 24 dejulhode 
1934 , comb inados com a Instruçio Normativa n9 163-DASP , ~e 
25 de j ul ho de 1934 e tendo em vista o exercicio d urante 
seis (06) anos completos em funçio de confiança do ~rupo 
Di r eçio e Assist~ncia I ntermed i irias , decl aro que a servi
dora JOVI NA !'ANTOJA rlo\RI , ocupante do carcco de Escrivão de 
Poli:cia , cód i go PC- 404, classe " Especial~' , re ferência NH-
32, do Quadro Permanent e do Governo 'deste Território , lo ta 
da na Secretaria de Sepurança P~bl ica-SEGUl' , faz j~s a con-: 
ta r de 31 . 12 . 87, a te r adici onado ao vencimento do respec
tivo ca rgo efetivo a importincia equivalente a f ração de 
um qu into (1/5) da função de confi ança de Dele~ado - Chefe 
da De l egac i a de Costumes e Dive rsões P~blicas , códi~o DAI-
201 .3 , do Gr upo Direção e Assi s tência lntermed iiri a . 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPAllTN!ENTO DE PESSOAL, em 'la
capi, 20 de jane iro de 1988 . 

EDUARDO SEARRA DA COSTA 
Diretor do DP/GTFA 

TERRITÓRIO FEDERAL DO A'L\P.'Í. 
SECRETARIA DE AD~HNISTP.AÇÃO 

DEJ>ARTA'!ENTO DE PESSOAL 

APROVO : 
Ct: ZAR \1AZARÉ BEZERRA DA ROCHA 

Secr e tário de Administração 
em Exercício 

PORTARI A (P) ~9 016/88- DP/SEAD . 

O CJ IRETOR DO DEPARTA~!ENTO DE PESSOAL , u!;ando das atri
buiçÕes que l he são conferidas por de legação de competência , 
atravis do Decreto (E) n9 041 , de 14 de outubro de 1976 
do Exm9 . Sr. Governador deste Terri t ório , 

RESOLVE: 

Com base no artigo 180 , da Le i n9 I. 7 11, de 28 de outu
bro de 1952, com a nova redação dada pela Lei n9 6 . 732 , de 
04 de dezembro de 1979, alt e rada pelos Decretos- Le is n9s 
1. 746, de 27 de dezembro de 1979 e 2 .1 53 , de 24 de julho de 
1984, combinados com a Instrução No m a tiva n9 163- DASP , de 
25 de j ulho de 1984 e tendo em vista o exercício durante 
seis(06) anos compl e tos em funç ão de confianq1 do grupo Di
reção e Assistência Intermediárias , dec laro que o servidor 
,V!Ti'i'IIO DN·IASC!'.NO CA!WOSO AC!ORnt , ocupante do cargo de Agen 
te de Polícia , código PC-405 , classe PRHIEIRA , r eferência
N'!- 31 , do Quadro Pe~manente do Governo deste Terr itór i o , 
lo tado na Secretaria de Segurança P~blica-SEGUP , faz j~s a 
contar de 31 . 12. 87. a ter adicionado ao vencimento dores
pect i vo car~o efetivo a importânc i a equivalen te a fração de 
um q~in t o (1/5) da função de conf i ança de Delegado- Chefe 

da 4~ De l egacia da Capital , da Divisão de Polícia da Capi
tal/Der , códi~o DAI- 20 1. 3, do Grupo Direção e Assistência 
Intermediárias . 

GABINET~ DO DIRETOR DO DEPARTANENTO DE PESSOAL , em Na
capá, 20 de janei r o de 1988 . 

EDUARDO SEABRA DA COSTA 
Diretor do DP/GTFA 

TERRITÓRIO FEDERAL DO A!:!APA 
SECP.ETARI A DE AD~HNISTRAÇÃO 

DEPARTA:!E NTO DE PESSOAL 

APROVO : 
CÉZAR NAZARÉ BEZERRA DA ROCHA 
Secretârio de Adminis tração 

em Exerc í cio 

PORTARIA (P) N9 018/88- DP/SEAD. 

O !HRETOR DO DEPARTAHENTO DE PESSOAL, usando das atri 
buiçÕes que lhe são confertdas por delegação de competência , 
atravês do Decreto (E) n9 04 1, de 14 de ou tubro de 1976 , 
do Exm9 . Sr. Covernador deste Território , 

RESOLVE : 

Com base no arti go 180, da Lei n9 1. 71 I , de 28 de outu
bro de 1952, com a nova r edação dada pe l a Lei n9 6. 732 , de 
04 de dezemb r o de 1979, alterada pelos Decretos- Leis n<?s 
1. 746, de 27 de dezemb r o de 1979 e 2. 153 , de 24 de julho de 
1934, combinados com a Instrução Normativa n9 163 -DASP, de 
25 de julho de 1984, e tendo em vista o exerc í cio durant e 
se i s (06) anos completos em f~nção de confiança, declar o 
que o servidor ORIVALDO Ri\INUNDO PEP.EIRA , ocupante do car 
?O de Agente Administrat ivo, códip,o SA-70 1, classe "Espe
cia l" , referência NH-32 , do Quadro Permanent e do Gove rno 
deste Território , lotado na Secr etaria de Sa~de-SESA , f az 
jús a contar de 30 . 12. 87 , a ter adicionado ao vencimento 
do respectivo cargo efetivo , a importincia equivalente a 
fração de um quin to ( 1/5) da função de confiança de Secre
tário Administrativo do Laboratór i o de Saúde P~blica , có -
digo DAI-201 . 3 , do Grupo Direção e Assistência Intermediá
r ias . 

r.A!ll~ETE DO DIRETOR DO DEPARTA'!ENTO DE PESSOAL , em ~!a

capá , 21 de janeiro de 1988 . 

EDUARDO SEABRA DA COSTA 
Diretor do DP/GTFA 

TERRITÓRIO FEDERAL DO Al~PÁ 
SECRETARIA DE AD:!INI STRAÇÃO 

DEPARTM1ENTO DE PESSOAL 

APROVO : 
CÉZAR NAZARÉ BEZERRA_DA ROCHA 

Secre t ârio Subst i tu to 
em Exercício 

PORTARIA (P) N9 019/87-DP/SEAD . 

O DIRETOR DO DEPARTAJo!ENTO DE PESSOAL , usando das atri 
buiçÕes que lhe são conferidas por delegação de competência , 
atravês do Decreto (E) n9 04 1, de 14 de outubro de 1976 , 
do Exm9 . Sr . Governador deste Território, 

RESOLVE: 

Com base no art igo 180', da Lei n9 1. 711, de 28 de outu
bro de 1952 , com;:~ nova redação dada pela Le i n9 6 . 732, de 
04 de dezembro de 1979, alterada pelos Decre tos - Leis n<?s. 
1. 745 , de 27 de dezembr o de 19 79 e 2. 153 , de 24 de julho de 
1984 , comBinados com a Instrução Normativa n9 !63-DASP , de 
25 de julho de 1984 e tendo em vista o exer cício durante 
seis (06) anos completos em função de confiança do grupo 
Di reção e Assistência Intermediárias, declaro que a servi
dora ~IARIA RUTH VALES GONÇALV ES , ocupante do cargo de Auxi
l iar de Enfermagem, código NM-8 1 I, c lasse "Especial", re
ferência NH- 32, do Quadr o Permanente do Governo deste Ter·
rit óri o, lo tada na Secretaria de Sa~de-SESA , faz j ~s a 
contar de 26. 12.87, a te r adicionado ao vencimento dores -
pect i vo car go efetivo a importincia equivalente a fração 
de hum quinto ( 1/5) da Função de Confi ança de Chefe do Pos
to de Sa~de de ltaubal dei Piririm, cód i go DAI-20 1. 3 , do Gru 
po Direção e Assistênci a I ntermediárias . 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTNIENTO DE PESSOAL, em Ma-
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capá , 21 de janeiro de 1988, 

EDUARDO SEABRA DA COSTA 
Diretor do DP/GTFA 

TERRITÓRIC FEDERAL DO fu~PÁ 
SECRETARIA DE AD'!INISTRAÇÃO 

DEPI\RTA'lENTO DE PESSOAL 

APROVO: 
C~ZAR NAZAR~ BEZERRA DA ROCHA 
Secretário Substituto 

em Exercício 

PORTARIA (P) N9 020/88- DP/SEAD . 

O DIRETOR DO DEPART#!ENTO DE PESSOAL , usando das atri
buiçÕes que lhe são conferidas por delegação de Competência , 
atr·avés do Decreto (E) n9 04 1, de'14 de outubr o de 1976 
do Exm9. Sr. Governador deste Território , 

RESOLVE: 

Com base no artigo 180,. da Lei n9 1. 711, de 28 de out u
bro de 1952, com a nova redação dada pela Lei n9 6.732 , de 
04 de dezembr<~ de 1979, alterada pÚos Dec r etos-Leis n9s . 
1. 745 , de 27 de dezembro de 1979 e 2.1 53, de 24deju lho de 
1984 , combinados com a Instrução Normativa n9 163-DASP, de 
25 de julho dft 1984 e tendo em vista o exercício durante 
seis (06) anos comple t os em fun ção de confiança do Gr upo 
Direção e Assist ência Intermediárias, declaro que a servl 
dora '!ARLENE LEAL DA CUNHA , ocupante do cargo de Age~t e 
Admi nistrativo, código SA.:.70 1, classe "Especial ", referen
ci a ~-32 , do Quadro Permanente do Governo deste Territó -
rio , lotada na Secretaria de Edu~ação e Cultura-SEEC , faz 
jús a contar de 25. 12.87, a ter adicionado ao vencimento 
do respectivo cargo efetivo a i mportância equival ente a fra 
ção de hum quinto (1/5) da função de confiança de Diretora 
Geral de Unidade Escolar do Departamento de Ensino , código 
DAI-20 1. 3 , do Grupo Dirjção e Assistência Intermediárias . 

GABI NETE DO DIRETOR DO DEPART1\.'IENTO DE PESSOAL, em Ha
capá, 22 de janeiro de 1988. 

EDUARDO SEABRA DA COSTA 
Diretor do DP/GTFA 

TERRITÓRIC FEDERAL DO A~PÁ 
SECRETARIA DE AD~llNISTRAÇÃO 

DEPARTAl-1E'ITO DE PESSOAL 

APROVO: 
CÉZAR NAZARÉ BEZ ERRA DA ROCHA 
Secretário Substituto 

em Exercício 

PORTARIA (P) N9 02 1/88- DP/SEAD . 

O DIRETOR DO DEPART!I.'!ENTO DF. PESSOAL , usando das atri
buiçÕes que lhe são conferidas por dele~ação de competência 
através do Decreto (E) ~9 04 1 , de 14 de outubro de 1976 , 
do Exm9 . Sr. Governador deste Território . 

RESOLVE: 

Com base no ar tigo 180 , da Lei n9 1. 711, de 28 de ou t u
bro de 1952, com a nova redação dada pela Lei n9 6.732 , de 
04 de dezembro de 1979, alterada pelos Decretos- Leis n9s . 
1. 745 , de 27 de dezembro de 1979 e Z. 153, de 24 de julho de 
1984, combinados com a Instrução Normativa n9 163- DASP, de 
25 de j ulho de 1984 e tendo em vista o exercício durante 
seis (06) anos compl etos em função de confiança do Grupo 
Direção e Assistência Intermediárias, declaro que a servi
dora ODETE DE AU!EIDA ALVES, ocupante do cargo de Agente 
de Por taria , código PL-1101, classe " C" , referência NM- 23 , 
do Quadro Permanent~ do Governo deste Território , l otada 
na Secretar ia de Promoção Social-SEPS, faz jús a contar de 
30. 12.87., a ter ad.icionado ao vencimento , do respectivo car 
go efetivo a importância equivalente a fração de hum quin= 
to (1/5) da função de confi ança de Secretária Administra
tiva do Centro de Assistência ao ~enor n9 02 , código DAI-
20 1 .4, do Grupo Direção ê Assistência Intermediárias . 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTA.'!ENTO DE PESSOAL , em t!a
capá-Ap, 22 de janeiro de 1988. 

EDUARDO SEABRA DA COSTA 
Diretor áo DP/GTFA 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

A Secretar ia de Educação e Cultura do Território Fede
ral do Amapá, através ~e sua Comissão de Licitação de Obras 
Compras e Serviços, av i sa aos interessados que estará rea 
lizando licitação a nível de Tomada de Preços , com a fina
lidade de adquirir os ~ateriais abaixo relacionados : 

TO~!ADA DE PREÇO N9 004/88 - CLOCS/SEEC - Pneus e Câma
ras, dia 19 de fevereiro de 1988, às 09 : 00 (OFC.). 

A Licitação real izar-se-á na sa la da Comissio de Li c i 
tação da Secreta r ia de Educação e Cultura , sita à Avenida 
Fi\B , N9 0099 , Centro , ocasião em que serao r ecebidos os do 
cumentos e a s propostas de preços . 

Para melho r conhecimento dos l i c itantes, o Edital com
pleto e outras informaçÕes necessir iri s , poderão ser ob ti -
dos no ende reço Avenida FAB , n9 OJ99 , Território Federal do 
Amapá, no horário normal de expediente do Governo do Terri 
tório. 

Hacapá- AP , 26 de janei ro de 1988 

PROF9 . GERALDO ~1AGELA FO'lTENELE RIBEIRO 
Presidente da CLOCS/SEEC 

PREFEITURA HUNIC I PAL DE ~!ACAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 07/88 - P~U-1. 

O Prefe iLo Hunicipal de Macapá , usando das atribuiçÕes 
legaig que lhe s~o conferidas pelo art. 34 -I da Lei n9 
6.448, de 11 de outubro de 1977 , combinado com o disposto 
na Lei n9 21S/84 - PN}I , de 27 de dezembro de 1984 , regulamen 
tada pelo Decreto n9 116/85- PHI-1 , de 04 de março de 1985 e 
ainda o que consta no Processo n9 18319/87 -P~ll·L 

DECRETA : 

Art . 19 - Conceder a FRANCISCO RUY DE SOUZA MARTINS, o 
Uso Definitivo da Placa de Táx i TX 0370, de propriedade do 
Município de r1acapá. 

Art. 29 - O Cessioná rio nao poderá alienar , 
transferir a Placa sob qualquer hipótese, sem a 
torização da Prefeitura Hun i cipal de Hacapá. 

ceder ou 
expressa a~ 

Art . 39 - Este Decreto entra em vigor na data de 
pul; l icação , r evogadas as dispas içÕés em contrári o. 

sua 

D~-SE CI~NCIA , ·REGI STRE- SE E PUBLIQUE-SE . 

PALÁCIO 31 DE ~!ARÇO, 26 de janeiro de 1988 . 

RAU!UNDO AZEVEDO COSTA 
Prefeito ~!un icipal de Hacapá 

MI - GOVERNO DO AM~PÁ 

SECRETARIA DE FINA\!ÇAS 

TERMO DE ACCBOO 

TERMO OC ACffiDO que entre si fazem a Secretaria de Finan 
ças do Governo do TerritÓrio Federal do Amapá e a Prefei 

tura Municipal de Mazagão , mediante as Cláusulas e condi 
ções a seguir; 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A SECRETARIA OC · FINAI\IÇAS do Governo 

do TerritÓrio Federal do Amapá , e a Prefeitura Municipal de 
Mazagão, pelo presente Termo de Acordo ajustam e concordam 

o seguinte: 

CLÁUSULA SEGUNDA - A Prefei t ura Municipal de Mazagão co
locará a disposição da SEFIN , no mÍnimo 1 (um) e no máxi

mo 3 (três) funcionár ios , de nÍvel médi o; pa ra exercer ta

refas especÍficas e definidas ne=te Termo de Acordo . 

CLÁUSULA TERCEIRA - · A Secretaria de Finanças do Governo 
do Terri t Ório Federa·l do Amapá , pelo presente Temo de A-
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corda, credencia a Prefeitura Municipal de Mazagão para em 
apoio ao Departamento de Administração Tributária , desen -
volver atividades i nerente a FISCALIZAÇIIO , INFORMAÇÍ:lES ECO 
N0.\1IC0..:FISCAIS e ARRECADAÇM . 

CLÁUSULA QUARTA - Estes f uncionários exercerão suas ati
vidades na prÓpria Sede do MunicÍpio que es tá lotado . 

CLÁUSULA QUI NTA - Não haverá Ônus nenhum para a Secreta
ria de Finanças no que di z respei to a est e pessoal , que 
continu6rá f azendo parte da folha de pagamento da prÓpria 
Prefei tura . 

CLÁUSULA SEXTA- O credenciado da Prefeitura fica auto
rizado a emiti r Notas Fiscais de Produtor e Notas Fiscais 
Avulsas para acobertar operações de vendas de mercad.orias , 
den t ro de seu MunicÍpio ou entre os demais MuniCÍpios ou 
mesmo a outra Unidade da Federação . 

CLÁUSULA StTIMA - Afl 1\Jotas Fiscais deverão ser emi t ida 
em t odos os casos que a l egi slação determina , sem emendas , 
rasuras ou borrões que dificultem sua legibilidade . 

CLÁUSULA OITAVA- Quando a Nota Fiscal de Produtor ou A
vulsa forem cancel adas , conservar-se- ão no bloco t odas as 
vias com decl aração dos motivos que determinaram o cance -
l amento e referência , se for o caso , à No::a emiti da em su
bstituição à cancelada . 

CLÁUSUU\ NONA - A Prefei Lura r.lunicipa l de Mazagão é res
ponsável pela emissão das \Jo tas Fiscais e por todos os da
dos que nela con stem : natureza da operação, quantidade r;ia 
mercadori a , discriminação correta da mercadoria, valor da 
operação, destaque do i mp osto , devendo o emissor identifi
car-se medi ante a assina tura e carim bo . 

CLÁUSULA Dt CWA - Qur>nrJo dFI P.missão de Notas Fiscai s A
vulsas e de Produt or resul tar i mposto a r ecolher , o reco -
lhimento será feito através de Documento de Arrecadação 
DAR mode l o 03 , no ato da operação . 

CLÁUSULA DtCIMA PRD!.EIR.I\ - O credenciado receberá trei -
namento espec{fico na Divisão de Informações EconÔmico- Fis 
cai s-DIEF e no f inal es tará habilitado a : 

l - Formalizar processo de Inscrição Cadastral; 

2 - .1\ui:orizar a i mpr'essão de Jocumentos Fi scai s ; 

3 - Auten :icar blocos de r,·otas Fiscais ; 

Q Registrar Livros Fiscais . 

CLÁUSULA DtCIMA SEGUNDA - O credenciado receberá t reina
mento espec{fico na Di vi são ele Arrecaclação-DIVAR e ao fi
nal estará ha bilitado a : 

l - Conferir tocla a documentação r eferente à Rede Bancá~ 
ria; Do.cumen to ele Arrecadação (DAR) Mapa ele ·Ar recadação 
Diário (MAD) , Bol etim Diário de Arrecadação (BDAR) , Doct.:
men t o de Recolhimento de Arrecadação'; 

2 - El aborar a arrecadação da Rede PrÓpria ; 

3 - Preencher DAR modelo 03; 

4 - Receber e conferir as Gn·,• s , bem como o 
dos valores nas Con tas-Correntes ; 

lançamento 

5- Lançar os recolhi mentos ela rede bancária nas Fi chas 
de IDA; 

6 - En viar em cada decênio t oda a documentação (DAR , BDAR , 
ORA ) a Divisão de Arrecadação; 

7 - Fazer contatos di ári os via t elefone ou r ádio com a 
DIVf1R par a prestar informaçÕes necessárias no que diz res
peito a arrecé!Oação. 

CLÁUSUU\ DÉCIMA TERCEIRA - A Secr etaria de Finanças do 
TerritÓrio do Amapá , fornecerá periodicamente à PMM, medi
ante Termo de R.esponsabilidade, blocos de: No tas Fiscaü 
de Pr odutor e Notas Fiscais Avulsas , blocos de DAR modelo 
03 e 1:1emai s formu lários que se fizerem necessários a exe -
cução do presente Acordo . 

CLÁlJISULA Dt CIMA QUARTA - O presente Acordo fica vincula
do a $ma supervisão direta, ele rotina, exercida periodica
mente ,pela Secre taria de Finanças e/ou supervisÕes extra 
ordinárias , quando solicita da s pela Prefeitura · Municipal 
de Mazagão. 

CLÁUSULA DtCiii~A QUINTA - A Secretaria de Finanças do Go
verno do TerritÓrio Federal do Amapá, sempre que for ne
cessário baixará i nstruçÕes contendo normas necessáPias à 
execuçao do presente Acordo . 

CLÁUSUU\ DtCTh·IA SEXTA - O presente Acordo entrará em vi
gor na data ele sua assi natura e poderá ser revogado a qual 
quer tempo por qualquer das partes acordantes median t e no
t ificação prévia de 60 (sessenta) dias . 

E por estarem de acordo com o texto, as partes f i rmam o 
presente T.ermo . 

BERNARDO RODRIGUES CE SOUZA 
Secretário de Finanças do GTFA 

PREFEITO MUNICI PAL DE MAZACÃD 
ALCIDES GOMES DOS REIS 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

CO~~tNIO N9 001/BB - SEFIN 

Convêni o que entre si celebram o Governo do TerritÓrio 
Federal do Amapá e a Prefei t ura Municipal de .Macapá com a 
interveniência da Secretar ia de Finanças para.os fins nele 
decl arado . 

O Governo do TerritÓrio Federal do Amapá, representado 
neste ato pel o Secretário de Fi nanças , Senhor BERNARDO RO
DRIGUES DE SOUZA , daqui em diante denomina do simplesmente, 
GOVERNO, e a Prefeitura Municipal de Ma capá, representa ela, 
neste a to pelo seu Prefeito Municipal , Senhor RAIMUNDO AZE 
VEDO COSTA , daqui em diante denominado simpl esmente PRE: 
FEI TURA, resolve celebrar o pr esente Convênio de acordo 

,. - ' . 
com as cl ausul as e condiçoes seguintes : 

CLÁUSULA PiUMEIRA - Do Fundamento Legal: O presente · Con
vênio é f irmado com fun damento no i tem XVII, do art , 18, 
do Decreto Lei n9 411 de 08 de janeiro de 1969 combinado 
com o Decreto Lei 2 . 300, de 21 de novembro de 1986, al tera 
do através dos Decreto-Lei n9 2 .348, de 24 de julho de 
1987, e n2 2 .350, de- Hr· cle setembro de 1987, no seu artigo 
22 , inciso X, e art . 24 , e artigo 19 do Decreto (N) n9 019 
de 20 . 05 . 86 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Ob jetivo: Este Convêni o tem por. ob 
jetivo a contratação de 71 (Setenta e Hum) servidores que 
serão lotados na Secretaria de Finanças, obedecendo as ca
tegorias a seguir : Agente Adminis tra tivo - 20 : DatilÓgra -
fo - 17: Técnico ern Contabi lidade - 12 : Contador- Dl : Eco 
nomista - 03 : Administrador - 04: Mo torista - 04 : Agente de 
Portario. - lO , conforme plano de ·aplicação. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES : 

I - DO GOVERNO: 

a ) Repassar recursos no valor de 19 . 537 .004, 92 (Dezenove 
MilhÕes , Quinhentos e Trinta e Sete Mil , Quatro C~uzados e 
Noventa e Dois Centavos), para atender a execução do obje
to du presente Convênio . 
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b) Accm·panhar e fiscalizar através da Secretaria de Fi
nanças, a execução ·do objeto deste instrumento, 

c) Assegurar a PREFEITURA a remuneração de 1ry~ , (Dez por 
cento) sobre o valor de cada parcela repassada, destinada 
a execução dos objetivos previstos na Clausula seguida des

t e instrumento. 
II -DA PREFEITURA: 

a) Aplicar os recursos transferidos pelo Governo, de a
cordo com o plano de aplicação anexo, o qual passa a fazer 
parte integrante deste'· instrumento. 

b} Fornecer e facilitar os elemeri tos necessários par a que 
a Secretaria de Finanças, possa acompanhar a execução do 
objetivo deste inst r umen to . 

CLÁUSULA QUARTA - Da Dotação: As despesas decorrentes da 
assinatura ,do presente Convênio no valor de Cz$ . , . .. , .. . . 
19 : 537. 004, 92 (Dezenove MilhÕes , tluinhen tos e Trinta e Sete 
Mil, Quatro Cruzados e Noventa 'e Dois Centavos) , sendo nes 
te ato empenhado o vaiar de Cz$ 4 .884 .2 51,23 (Quatro Mi: 
lhÕes, .Oitocentos e Oitenta e Quatro Mil, Duzentos e Cin
quen ta e Um Cruzados e Vin te e Três Centavos). 

- O restante do recurso será empenhado posteriormente e 
independente de qualquer outra documentação. 

CLÁUSULA QUINTA - Da Liberação dos Recursos: Os recursos 
destinados a execução do presente Convênio serão liberados 
mensalmente

1 
~até o dia 05 (cinco) de cada mês. 

CLÁUSULA SEXTA - Do DepÓsito dos .Recursos: Os recursos 
que por força des te instrumento a PREFEITU8A receber serão 
depositados em conta bancária especial obrigando-se esta a 
enviar ao GOVERNO, extrato de contas e fazer constar nos 

dos 
diversos documentos de s uas prestações de contas , o nome 
do sacado, os números , valores e datas das emissões 
cheques e a quem foram pagos as importâncias, 

CLAUSULA S~TI~~: A Pr~feitura prestará conta dos recur -
sos recebidos do GOVERNO, através da Secretaria de Finan
ças - SEFIN , no máximo 30 (trinta) dias após o término da 
vigência deste r.onvênio. 

CLAUSULA OITAVA - Da Vinculação de Pessoal : Será direta
men te vinculada e subordinada à PREFEI TURA o pessoal que 
a qualquer título venha a ser utilizado na execução dos ob 
jetivos deste Convênio, não tendo o GOVERNO relação de 
qualquer natureza ou espécie . 

CLÁUSULA NONA - Da Prorrogação, Modifi cação e Rescisão : 
Mediante assen timento d"as partes convenentes, este Convê -
nio poderá ser modificado ou prorrogado através do Termo 
Aditivo , desde que não contrarie o disposto da Instrução 
Normativa SECIN/SEPLAN/PR nº 002 , de fevereiro de 1984, ou 
rescindido de pleno direi to, por inadimplemento de quais 
quer de suas cláusulas e condiçÕes, independentemente de 
ação, notificação ou interpelação Judicial . 

CLÁUSULA OCCIMA- Da Vigência: O presente Convênio terá 
sua vigência a pa rtir de 01 de janeiro até 31 de dezembro 
de 1988', 

CLÁUSULA otCIMA PRIMEIRA - Da Publ icação: A publicação 
deste instrumen to no Diário Oficial deste TerritÓrio, de
verá ser feita no prazo de 20 (vinte) dias a contar da da
ta de sua assinatura . 

CLÁUSULA otCIMA SEGUNDA - Do Foro: Fica e lei to o Foro da 
circunscrição Judiciária de Macapá, TerritÓrio Federal do 
Amapá, para dirimir quaisquer dÚvidas oriundas da execução 
deste Convênio , com e xclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado .que seja . 

E, por estarem de acor do e , para validade do que f icou 
estabelecido pela s partes , l avrou-se' este instrumento em 
05 (cinco) vias de igual t eor e f orma para o mesmo fim de 
direito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assi-
nadas. Macapá-Ap , 19 de janeiro de 1988 

BERNARDO RODRIGUES DE SOUZA 
GOVERNO 

TESTEMUNHAS : IlegÍveis. 

RAIMUNDO AZEVEDO COSTA 
PREFEITURA 

Ml · GOVERNO DO T.F . OO AMAPÁ _@_t.- _{; 
EVANDRO S S OS SECRETARIA DE FINA NÇAS R 

8E ARDO RODRIG 

Secr et irio e 

-----------------------
COORDE ADOR DO COORDENADOR!~ SETOR IA L DE PLANEJAMENTO 

DEMONS TRA TI VO DA PREV ISAO DOS CUS TOS DA PROPOSTA DE CO NV f NIO NO PERÍOD .01 à 31. 12.88 

·· ····· ··· ···· · · ····~··· ········ ····· 

C A R G O F U N ç A O REF. 

··~·-· ···· ··· ·· ....................................... . 
QUANTIDADE 
SERVIDORES 

SA LÁRIO S 
JANEIR0/88 

CUSTO MENSAL CUSTO ANUAL 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• ••• •• • •• ••••••••••••• ••••••••••••• • •••••• •••••••••••••••••••• ••••••••••• ~r • « • • 

CATEGORIA 

- Adoioistrador NS-05 04 

- Contador NS - 05 O I 

- Econo ais ta NS-05 03 

- Ag. Adainistrativo NK-17 20 

- Tec. ea Contabilidade NM-17 12 

- DatilÓgrafo N H -I 2 I 7 

- Mot orilta HH - 07 04 

- Ag. de Portaria 

s o 71 

Encargo s Soci ais de 26,3' 

13 i Salário 12/ 12 

F; r~aa Pro p o ~cionais 1~/1 2 

S O M A 71 

5 ·- Tua de Adainis traç ão IOX 

34.2 14,70 

34 . 214,70 

34.214,70 

13.393, 47 

13.393,47 

11.676,~0 

10.328,96 

136.858,80 

34.2 14, 70 

102.644,10 

267.869,4 0 

16 0.7 21 ,64 

198.497,10 

41.31 5,8 4 

1.035.259,58 

272.27.3,27 

86 . 271,64 

86.271,64 

I .463 . 409,47 

146.340,94 

1.64 2.305 , 60 

41 0 . 57~,40 

1.231.729,20 

3.214.432,80 

1.928 . 659,6 8 

2.38 1. 965,20 

495.790 , 08 

12.423.114 , 95 

3.267.279 , 24 

1.035.259,68 

1.035.259 ,6 8' 

17.7 60 .9 13 , 56 

1 .756.091,36 
•••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• •••••••••••••• •••••••••••••••••••• • •• • • ••• •• ••••• ••••• • • ••••• ••• r~• t• • 

T O T A L 71 1.609. 750,41 19.537.004,92 

, .......•............................. ······ -~---··- ----~---········· ··· 

Kacapá-Ap , Janeiro de 1988 
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KI - GOVERNO DO T .F .DO A'MAPÁ 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

COORDENADORIA SETORIAL OE PLANE J AMENTO 

CONVÊNIO N2 001/88 - SEfiN/PHH 

PLA NO DE APLICAÇÃO 

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS A SEREH TRANSFERIDOS PELO GOVERNO DO TERRI TÓR IO FEDERAL DO AMAPÁ 
i PREFEITURA MUN IC IPA L OE HACAPÁ, PARA FAZER fAC E AO CONTRATO N2 001/88-S EFIN/PHH . 

Í1 EH ELEMENTO DE DESPES A DISCRIMINAÇÃO VALOR 

01 3.1.3.2 . 00 PESSOAL 17 . 750 . 914,00 

02 3.1.3.2 . 00 TAXA DE ADH!NlST. 1. 756.092,00 

T O T A L 19.5 17 .0 05 , 00 

OBS: IHPORTA O PRESE NTE PLA NO OE APLICAÇÃO EH CZ$ 19 . 517. 005,00 ( DEZE NOV E H!LHÕES, QU IN HE NTO S E DE ZES ETE 

HI L, E SEIS CRUZ ADOS } , 

GOVERNO DO TERRITúRIO FEDERAL DO ANAPÁ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT!IR(o.. 

CONVCNIQ N9 035/87- SREC 

CONVCNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO ANAPA, ATRAVf:S DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL
TURA E A PREFEITURA HUNICIPAL DE MACAPÁ, PARA OS FINS NELE 
DECLARADOS. 

O Governo do Território Federal do Amapá, através da Se 
cretar i a de Educação e Cultura, nest e ato r epresentado pelo 
seu Secretário Substituto, Senhor Professor FRANCIS CO QUI~ 
TELA DO CAR!-10 , doravante denominado simp le smente GOVERNO e 
a Prefe~tura Nunicipal de ~1acapá, devidamente inscrita no 
CCC/NF, sob o n9 05.995.788/0001 - 77, representada pe lo Pre 
feito Nunicípal , Senhor RAIHUNDO AZEVEDO COSTA, daqu i em 
diante denominado simp l esmente PREFEITURA, r.esolvem de co
mum aco rdo , ce l ebra r o presente Convéni o , mediante as Cl áu 
s ulas e condições seguintes : 

CLl\USIJLA PRIHEIRA - DO FUNDAHENTO LEGAL: O presente Con 
vén io tem res pa l do l gal no Ítem XVI I , do Art . 18, do Decri 
t o- Lei 4 11 , de 08 de jane iro de t969 , combinado com o Art~ 
22, i nciso X do Decreto- Le i n9 2. 300, de 21 de novembro de 
1986 , e com o Ar t . 19 do Decre t o Governamental do GTFA (N) 
N9 0019, de 20 de maio de 1986 e com a Instrução Normati-
va n9 010/STN de 27 .05. 87 . ' 

CLÁUSULA, SEGUNDA - DO OBJETIVO: O presente Convênio tem 
por objetivo a reforma, zdaptação na parte administrativa 
com re fc~tório, cantina, bib l ioteca, sa l as de orientação , 
supe rv 1sao, professores e ampl iação de 08 (oito) sa l as de 
aula, na escola José de Alencar. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES : 

I - DO GOVERNO : 

Ha capá -Ap, Janei r o de 1988, 

a ) Destinar r ecursos par a atender a execução do objeti 
vo expresso na Cláusul a Segunda dest e Inst rumento , no va: 
lor global de Cz$ 12, 000.000,00 (DOZE MILHÕES DE CRUZADOS) 
sendo empenhados , no momento Cz$ 5.200 . 000 , 00 (CI NCO NI
LH/)ES E DUZENTOS ~HL CRUZADOS) ; 

b) Acompanhar e fisca lizar, a t ravés da Secretaria de 
Educação e Cultura , a execução do objetivo deste Convénio . 

li - DA PREFEITURA : 

a ) Aplicar os recursos recebidos da SEEC , conforme o 
estipulado na Cl áusula Segunda des te Instrumento; 

b) Fornecer e fac-ili t ar os elementos necessários para 
que a Secre t aria de Educação e Cultura, possa acompanhar a 
execução do Serviço , através deste Convénio; 

c) Pres t ar contas à SEEC, dos recursos r ecebidos por 
força deste Instrumento, dentro dQ prazo estabel ecido na 
Cl áusu l a Oitava des t e Convénio. 

d) Remeter a SEEC , cópia de toda e qual~ue r fa tura emi 
tida. em favor da firma que estiver executado os serviços 
ob j eto deste Inst rumento . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: As despesas decorr entes 
da assinatura do presente Convênio, no valor g loba l de Cz$ 
12.000.000,00 (DOZE HILHÕES DE CRUZADOS) es tão assim dis
crimi nados : 

a ) 5. 200. 000,00 (CINCO NILHOES E DUZENTOS MILCRUZADOS) 
or iundos do Convênio V acordo HEC/BIRD-Programa Nonhangara/ 
87 1'.! Pr ogramação Espec i al- Projeto 1. 2 - Rede Fís ica (FR , 
048) META 0 1. 01 Elemento de Despesa: 4 . 1. 1.0 .00 , conforme 
P. C. n9 2387, emitido em 18.11 .87. 

b) Cz$ 6. 800.000 ,00 (SEIS HILHÕES E OITOCENTOS HIL CRU-

I 
I 
! 
I 
; 
r 

'------ ------ ------------...... ------ ---------------------·--' 
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ZADOS)· a aer deÚnÍdo e empenhado durante a vigênc.ia do pr! 
sente Convênio. 

CLÁUSULA QUINTA- DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS: Os recur
sos destinados à execução do presente Cgnvênio e ora aloc~ 
dos , serão liberados parceladamente·:sendo o primeiro após 
a .assinatura do Convênio, no va l or de Cz$ 5.200.000,00(CIN 
CO MILHOES E DUZENTOS HIL .CRUZADOS) , ficando o restante p~ 
ra ser liberado pos~~iormente. 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPOSITO DOS RECURSOS: Os recursos 
que , por forca deste instrumento não f orem ap l icados aos 
fins a que destinam, serão representados em conta bancária e~ 
pecial, a ser mov imentada pela PREFEITURA, obrigando-se e~ 
ta a enviar à SEEC o extrato de contas , os n~meros, o nome 
do sacado, os valores, as datas das emissoes dos cheques e 
a quem forem pagas as empor tãncias. 

CLÁUSUtA seTIMA - DA PRESTAÇ~O DE CONTAS : A PREFEITURA 
deve r á prestar conta da aplicação dos recursos recebidos à 
Secretaria de Finanças/SEFIN, no máximo, no prazo de 30 
( trinta) dias após o 'término da vigência do presente Convê 
nio . 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIG~NCIA: O presente Convênio te rá 
vi gênci a de 06 (seis) meses contados a partir da data de 
sua assinatura .. 

CLÁUSULA NONA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL: Será direta
mente vinculado e subordinado à PREFEITURA, o pessoal que , 
a qualquer título , for utilizado na execução deste Convê -
nio , não tendo com a SEEC relação jurídica de qualquer na
tureza . 

CLÁUSULA DeCIMA - DA MODIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO OU RESCI 

SÃO : Mediante assentimento dos convenentes, este Convênio 
poderá ser modificado ou prorrogado, através de Termo Adi
tivo , desde que não contrarie o dispos to no item 13 , da 
Instrução Normativa-SECIN/SEPLAN/PR/N9 002, de 02 de feve
r eiro de 1984, ou rescindido de pleno direito, por i nadin:
plemento de qualque~ de suas Cláusulas e condi çÕes , inde
pendentemente de açao,. notificação ou interpelação judi 
cial. 

CLÁUSULA D~CIMA PRI~lli iRA - DA PUBLICAÇÃO: A publicação 
deste Instrumento, no Diário Oficial do Governo do Territó 
rio Federal do Amapá, deverá ser feita no prazo de 20 (v in 
te) dias, a contar da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA D~CUIA SEGUNDA - DO FORO: Fica eleito o Foro 
da Circunscrição Jud iciária de ~fucapá, Território Federal 
do Amapá, para dirimir dúvidas oriundas da execução deste 
Convênio , com exclusão de qualquer outro , por mais privilc 
giado que seja. -

E, por estarem de acordo , e , para val idade do que ficou 
estabelecido pelas partes, lavrou- se este Instrumento em OS 
(cinco) vias de i gua l ·teor e forma , para o mLsw.o fim de di 
reito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo ass ina~ 
das. 

Macapá (Ap), 30 de novembro de 1987 

FRANCISCO QUINTELA DO CA~IO 
GOVERNO 

RAUIUNDO AZEVEDO COSTA 
PREFEITURA 

TESTE~IUNHAS: Ilegíveis 

MI - GOVERNO DO TERRITÓRIO ·FEDERAL DO MIAPÁ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

COORDENADORIA SETORIAL DE PLANEJMffiNTO 

APROVO 
Em 16 I 11 I 87 

PAULO FERNANDO BATISTA·GUERRA 
Secretário de Edu ca~~o e Cultura 

PLANO DE APLICAÇÃO N9 020/87- EPLANICSPISEEC 

OBRA : Reforma adaptação e Ampliação da EPG JOSt DE ALENCAR 

LOCALIZAÇÃO : Zona Urbana de ~fucapá 

N9 DE DISCRIMINAÇÃO VALOR CZ$ DISCRIMINAÇÃO FINANCEIRA 
ORDEM -

01 Valor a ser ·empenhado, visando a lavratura À EMPENHAR : Cz$ 5.200.000 , 00 - à conta do Re 
de um Convênio, ·ent re a Secretaria de Edu:. curso do Programa Programação Especial -

1, v 
ca ção e Cul tura e a Prefeitura Hunicipal de Acordo MEC/BIRDIPrograma Monhangaral87 - Pro-
Macapá , objetivando re forma, adaptação na j eto 1.2- Rede Física (FR- 048), - Meta - 01 . 
par te Administrativa , com refeitór io , can- 01. 
tina, biblioteca , salas de orientação, su-
pervi são, professores e amp l iação de 08 
(oito) salas de aula ........ .. ......... 12.000.000 , 00 À ser empenhado posteriormente 

6.800.000,00 

12.000.000,00 Importa o presente Plano de ·Aplicação no valor 
de Cz$ 14.000.000,00 (DOZE MILHOES DE CRUZADOS). 

Macapá- AP, 13 de novembro de 1987. 

SI LVIO SOBRI NHO SOARES CASTILLO· 
Chefe da CSP/SEEC 

SECRETARIA DE Pl.AM;:JCIMENTO. E COORDENAçJI.O 

C(!)NTRATO Nº 004/88 - SEPLAN 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO AMAPÁ E O CE~TRO DE APOIO À PEQUENA E M~DIA ~A
PRffiA DO PMAPÁ - LE.AG/ AP, PARA 03 FINS NELE DECLARADCE. 

O Governo do TerritÓri o Federal do A~àpá, repre~entado 

neste ato pelo seu Governador, Senhor JORGE NOVA DA COSTA , 
daqui em diant e denominado simplesmente GOVERNO e o Centro 
de Apoio à Pequena e Média "Empresa do Amapá - LEAG/AP, Age~ 

CARLOS N1LSON DA COSTA 
Chefe da EPLANICSP 

te do Sistema - CE8RAE - Centro 8rasiieiro de Apoio à Pe
quena e Média Empresa , adiante denominado simplesmente 
CEAG/AP, Sociedade Civil , com fins lucrativos, com sede e 
foro na cidade de Macapá, capital do TerritÓrio Federal do 
Amapá; inscrita no CGC/MF sob o nº 04 . 662 . 409/0001-2Ll, nes
te ato represen tado por seu Presidente , Senhor ALFREDO AU
GUSTO RAMALHO OC OLIVEIR.l\ e seu Secretário Executivo , Se
nhor EOIRALOO HOMOBONO SANTA BRÍGIDA , resolvem de comum a
cordo celebr ar o presente Contrato na forma das Cl áusulas, 
e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - 00 FUNDA'-IENTO LEGI\L: O presente Con-
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·trato foi celebrado com fundamento no que precei tua o i tem 
XVII do Art . 18 do Decreto-Lei nQ 411 , de 08 de janeiro 
de 1969 e Decreto (N) 019 de 20 de maio de 1986, combina
do com o Art . 23, item IV do Decreto-Lei nº 2.300 de 21 de 
novembro de 1986. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OeJETIVD : Este Contrato tem por OE 
jetivo a manutenção das a ti vidades de Apoio à Pequena e Mé
dia Empresa . 

CLÁUSULA TCnCEIRA - DAS DBRIGAÇDEs : 

I - 00 GOVcnNO 

a ) Transfer i r ao CEAG/ AP os r e cursos na ordem de Cz$ 
6 . 9JD . DOD , DD (Seis Mi l hÕes e Quinhentos Mil Cruzados), pa
r a atender aos objetivos previstos na Cláusula Segunda des 
te in s trumen to . 

b) Fiscalizar e acompanhar a ~ecução deste Contrato a
través da '5EPLAN/DEICCll , com vista à obtenção da máxima efi 
cácia dos r ecursos aplicados . 

II - DO CEAG/ AP 

a) Empregar os recursos tr ansferi dos pelo GOVERNO de a
cordo com o que estabelece a Cláusula Segunda deste ins
Lrumento e Plano de Aplicação ; 

b) Fornecer e faci li l:ar os e l ementos necessários para que 
o GOVERNO possa atr avés da SEPLAN/DEI CDM , acompanhar a exe
cuçdo do presente Contraco ; 

c) En\~ar ao GOVERNO, com a periodicidade que este de
terminar , todas as informações que venham a ser solicita -
das sobre a execução da programação objeto deste instr umen 
to . 

CL~USULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: As despesas decorren tes da 
ussirõdtura do presente Contra ;:o no valor de CzS 6 . :00.000 ,00 
(Seis MilhÕes e Quinhentos \'il Cr uzados) correrão à conta 
do Fundo de Participação dos Estados, Distrito Federal e 
Territórios , Programa de l rabalho n2 03090402.009 , Sub-pr~ 
jeto Apoio finan ceiro ao CEAG e à J UCAP, Natureza de Des
pesa 3132 .00 confonne "-!ata de Empenho nº 00248 emitida em 
22 .01.88 . 

CLÁUSULA QUINTA - DA LTBERAÇ~O DE nECURSDS : Os recursos 
destinados a execução do objelivo previsto na Cláusula Se
gunda , obedecerá à ordem consoante no Cronograma de Desem
bol so, que passa a fazer parte integrante do presente Con
tra t o . 

CLÁUSULA SEXTA- O~ OEPÓSI TO 005 i1EOJRSOS : Os recursos que 
por força do presen te inslrumento o CE.AG/AP receber, serão 
depositados em conta bancária no Banco da AmazÔnia S/A Ag . 
f.lacap.J u ser movimenta da pelo CEAG/AP , obl"igando este a en
viar ao GOVERNO, extrato de contas e fazer constar nos di 
versos documenlos de suas pres taçÕes de contas , o nome do 
sacado , oa números , os valores e as datas das emissÕes dos 
cheques c a quem foram pagas as importâncias . 

CLÁUSULA S~TIJ.',/1 - QA. P!'1ES T.AÇÃO DE CONTAS : O CEAG/IIP , pre~ 
Lará conlas da aplicação dos recursos r ecebidos à Secreta
ria de Finançc1s-SEFIN , no máximo· 30 [trinta ) dias após o 
Lérmino ria vi uênciu do presente Conlr ato . 

CLÁUSULA OITAVA - D~ v:Gt NCIA : Este Contrato terá sua vi 
gência a parlir da data de sua assinatura alé 31 de dezem
bro de 1988 , 

CLAUSULA NO',JA - DA PUBUCAÇÃO: O presen l e Contra to ser a 
publiaudo no Di~rio Oficial do Governo do TerritÓrio , den
tro de 20 (vinte) dias contados a partir da data de sua 
assina lura . 

CLÁUSULA D~CI':A - DA VINCULAÇÃO DE FES50AL: Será dire ~::o.-

mente vincul ado e subordinado ao CEIIG/AP, o pessoal que a 
qualquer tí tulo for uti l izado na execução dos serviços de 
que trata este instrumento, não tendo com o GOVERNO rela
ção jurÍdica de qualquer natureza . 

CLÁUSULA D~CV.'.A PRIMEIRA - IY\ DI\iUU3AÇM : O CEAG/ AP des
tacará a colaboração do GOVERNC' e do CEBHAE nas i mpressões 
de materiais di dáticos e nas programações escritas , radio-
fÔnicas ou televisadas das atividades decorrentes 
Çol)t:rato . 

d;;lste 

CLÁUSULA Dt:CIVoA SEGUr--OA - DI\ ~.10DIF!I CAÇAO 0J PRORROGAÇM : 
Mediante assen t i mento das partes , este Contrat o poderá ser 
modificado ou prorrooado mediante fermo Aditivo, por perí~ 
do nunca superior ao Contrato ori ginal, e por apenas uma 
vez , conforme preceitua o OfÍcio Circular/CIS nº 42· da Se
cretaria de Controle In terno do f.1inis tério do Interior. 

CLÁUSULA OCCIMA TERCEIRA - DA . RESCISÃO : Este Contra to p~ 
der á ser rescindi do de pleno direi to , por inadimplemento de 
qualquer de suas Cláusulas e CondiçÕes, independente de 
ação , notificação ou in t erpelação judicial . 

CLÁUSULA otCI~JA QUARTA - DO FO~O: Fica eleito o Foro da 
Ci r cunscr;Lção Judiciária de f:acapá , capital do TerritÓrio 
do Amapá , para dirimir toda e qualquer dÚvida , oriunda dos 
termos presentes no Contr ato . 

E, por estar em justos e contratados , pl enamente de comum 
acordo com os termos e condições estabeleci das nes te ins
trumen to, a s partes assinam em 05 (cinco) vias de i gual te 
ar e forma , para o mesmo fim de di rei to , na presença de 02 

(duas) testemunhas abaixo assinadas . 

Macapá , 23 de janeiro de 1988 

JORGE NOVA DA COSTA 
GOVERNO 

ALFREDO AUOJSTD RAMALHO DE QIVEIRA 
CEAG/AP 

EDIRALDD HO\WBONO SANTA BRÍGIDA 
Secretário Executivo. CEAG/AP 

TESTEMUNHAS : IlegÍveis . 

PLANO DE APLICAÇÃO 

Plano de Aplicação dos r ecursos a ser em r epassados pelo 
Governo do TerritÓrio Federal do Amapá ao Centro de Apoi o a 
Pequena e Média Émpresa do Amapá CEAG/AP para fazer face a 
sua partici pação no Contrato nº 004/88-SEPLAN . 

ELD.1ENTO 
DE DESPESA 

3132 .00 

DISCJUMINAÇÃD 

OUTROQ S~RVIÇOS E ENCARGOS 

T O TA L 

VALOR CzS 

6 . 500 .000, 00 

6 . 9JO.CofJO,DO 

I mporta o presente Plano. de Aplicação no val or de CzS 
6 . :00 .000 , 00 (Sei s MilhÕes e Quinhen tos Mil Cruzados). 

Macapá , 23 de janeiro de 198d 

JO'IGE NOVA DA COSTA 
GOVERNO 

ALFREDO AUGUSTO RA.~IALHO DE O_IVEIRA 
CEAG/AP 

EOIRALDO HO~OBOND SANTA DMfGIDA 
Secretário Executivo. CEAG/AP 

CRONOffiA:~A DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso dos recursos a serem tran:_fe'.:! -. _ J 
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dos peio GTFA, para fazer face a sua participação no Con
tr ato n2 004/88 - SEPLAN , f irmado entre este e o CEAG/AP, 

ELEMENTO H PARCELA 2! PARCELA 3ª PARCELA 
DE DESPESA JAN/88 FEV/88 MAR/88 

TOTAL 

3132 .00 2. 70D DDQ 00 3 .000DO(\OO 800 ,000,00 6 , ::00 DO(\ Ob 

TOTAL 2 . ?OODOQ DO :l. OOOOOQOO 800 .000100 6. 9JDDOQOO 

Importa o presente Cronograma de Desembolso no valor de 
CzS 6 ,500.000, 00 (Seis MilhÕes e Quinnentus }nl Cr uzados) . 

Ma capá ,· 23 de janeiro de 1988 

JORGE NOVA DA COSTA 
GOVERNO 

ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 
CEAG/AP 

EDIRALDO HQAOB0\!0 SANTA BRÍ GIDA 
Secretário Executivc , CEAG/AP 

SECRETARIA OC AGRICULTURA 

CONTRATO Nº 038/87 - SEAG 

CONTRA TO QUE ENTRE SI CELEBRN/1 O GOVERNO 00 TERRITÓRIO 
FEOCRAL 00 AMAPÁ ATRAVt S DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , E 
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO N.'IAPÁ-CODEASA. , PARA OS 
FII\6 NELE DECLARADCE . 

O Governo do Terri tório Federal do Amapá 1 a través da Se
cretaria de Agricul tura , nesté ato representada pe~o seu 
titul ar Senhor PAULO LEITE DE MENOOi\ÇA, daqui em diante d.!:; 
nominado simplesmente CONTRATANTE e Companhia de Desenvol
vimento do Amapá-CODEASA , incri ta no Cadastr o Geral de Con
tribuinte do Ministério da Fazenda sob o nº 04 .. 176 . 962 / 
0001- 57, representada pelo seu Diretor-Presidente, Senhor 
EDSON GUIMAR~ES CAVALCANTE, doravante denominada CONTRATA
DA , resolvem de .comum acordo firmar o pre sente Ccntrato 
consoante as cláusul as e condiçÕes seguintes : 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DD·f"UNDAMENTO LEGAL: O presente Con
trato foi elaborado com emqasamento no Decreto ( N) n!1 0019/ 
86-GTFA, de 20 de maio de 1986, de acordo com o Decreto
Lei nº 2 ,300, artigo 22 inciso X. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVO: Objetiva o presente Contra
to a prestação de serviços por parte da CDDEASA na a bertu- · 
ra e recuperação de estradas vicinais , 

CLÁUSULA TERCEIRA - DBRIGAÇOES: 

I - 00 CONTRATANTE 

a ) Transferir à CONTRATADA r e cursos no valor de CzS . . , , 
3 .000 .000, 00 {Três ~,~ilhões de Cruzados) para atender o ob
jetivo espec{fico deste ins trumento ; 

b) Proceder o indi"spensável 'lcompanhamento e fiscaliza -
ção da execução do presente. Contrato , a través do Oeparta -
menta de Desenvolvimento Rural/ SEAG ; 

c) Envia.r à CONffiATADA docunento detalhado infonnando os 
trechos onde deverão ser efetuados os trabal hos ; 

II - DA CONTRATADA 

a ) Executar os serviços contratados de acordo com as ori 
entações e necessidades apresentadas pela SEAG ; 

b) Manter pessoal especiàlizado par a. execução do presen-

t e Contrato , sem qua l quer v{nculo empregatlcio com o CON
TRATANTE ; 

c) Em caso de impedimen tos da CONTBATADA em e xecutar os 
se::;viços Contratados , 1 a mesma deverá·; providenciar ou:ra 
firma para execução dos trabalhos. 

CLÁUSULA QUARTA - 00 VALOR , PAGAMENTO E DQTAÇÃO: Pela e
xecução dos serviços ora contra ta dos , o CON rRATANTE pag::m;, 
à CG\ITRATADA a importância de Cz$ 3. 000 . 000 ,00 (Três r:i
lhÕes de Cruzados) , que será liberado apÓs a assinatur~ 
deste ato, empenhado à Conta de Fundo de Pa r t i cipação dos 
Estados , CF e TerritÓrios , Programa 04150882 . 716, Elemen
to de Despesa 4130 . 31 , consoante nota de Empenho nº 
87i\~10951 , emitida em 20 de novembro de 1987, 

CLÁUSULA QUINTA- 0.1\ VI~NCIA : O presente Contr ato terá 
a duração de 06 {seis) meses , contadós a partir da data da 
a ssinatura . 

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBUCA~O : A publicação uu presente 
Contrato no Diário Oficial do T.F. do 1\mapá , deverá ser fei 
ta no prazo de 20 (vinte) dias a t on tar da dat:~ de sua as::: 
sinatura, 

CLÁUSULA StTI~~ - GA. ALTERAÇ~O , RRORROGI\Ç~D E RESCIS~O : 
Mediante assentimento dos contratantes este Contrato pode
rá ser modificado ou prorrogado a t ravés de Termo f1ditivo, 
ou rescindido de pleno di rei to , por inadimpl emento de qual
quer de ~uas cláusulas ou condiçÕes independentemente de 
ação notificação ou interpelação judicial. 

CLÁUSULA OI TAVA - DO FORO: Pdra dirimir quaisquer dÚvi
das surgidas em decorrencia do não cumprimento deste in s
trumento , de canum ucordo as partes elegem o "'oro da Co
marca de Macapá , com exclusão de qualquer outro , por mais 
privilegi ado que seja . 

E, por estarem de a~ordo , tirmam o presente instrumento 
em cinco (05) vias de igual teor e fonna , para um só efei
t o, na presença de duas {02 ) testemunhas . 

Macapá-Amapá, 29 de dezembro de 1987 

PAULO LEITE DE MENDONÇA 
CO\ITRATMTE 

EDSON GUIUARÃES CI\VALCAiiiTE 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: IlegÍveis, 

SECRETI\RIA DE AGRICULTURA 

PLANO DE APLIC.I\Ç~D 

AO CONTRATO N2 OJB/87-SEAG 

ELEMENTO DE DESPESA 

41 .30 .31 - Obras e Instal ações 

- Abert ura e Recuperação de Es
tradas Vicinais , 

T O T A L 

Cz$ 

VAUF 

3, 000 .000 , 00 

3 .000.000 ,00 

Macapá- AP, 29 de dezembro de 1987 

EDSON GUI~~R~ES CAVALCANTE 
CONTRATADA 

PAULO LEITE DE MENDONÇA 
CONTRATANTE 
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MI - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE EDUCAÇ~D E CULTURA 

CONTRATO Nº 058/87 - SEEC 

CONTRA TO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM O G.Q 
VERNO DO TERRIWRIO FEDERAL DO AMAPÁ, ATRA~S DA SECRETA -
RIA DE EDUCA~O E Cl.JL TURA E A SENHORA CORI NA AMORAS DE ARAQ 
JO, PARA OS FINS ~€LE DECLARADOS . 

O Governo do TerritÓrio Federal do Amapá , através da Se
cretari a de Educação e Cultura , neste ato r epresentada pe
lo seu Secretário Substituto, Senhor FRANCISCO QUINTELA DO 
CARMO , doravante denominado simpl esmente LOCATÁRIA , e de 
outro l ado a Senhora COí1INA AMORAS DE ARAÚJO, brasileira , 
casada, por tadora do CIC nº 093. 478.012-91, CI nº 1.943-AP 
doravante denominada simplesmente LOCAOffiA , resolvem de co:.. 
mum acordo firmar o presente Contrato de Locação de Imf vel 
consoante as Cláusulas e condiçÕes seguintes : 

CLÁUSULA-PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Con
trato encontra respa ldo no i tem XVI I , Art . 18, do Decreto
Lei 411, de 08 de janeiro de 1969 , combinado com o Art. 22 
inciso I V, do Decre to-Lei 2 , 300 , de 21 de novembro de 1986 
com o Art. 1º do Decre to Governamen tal do GlFA nº (N") 0019 
de 20 de maio de 1986, e com as leis que regem a Locação de 
ImÓveis Ur banos . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OOJETIVO : O objetivo do presen te 
Instrument o é a Locação de um imÓvel de proprie da de da LO
CADORA , l ocalizada à Rua Hami lton Sil va , 900 , Centro, nes
ta ci dade de Macapá , con tendo as seguin tes dependências .. 
(01) copa , (01) pátio/garagem , (Dl) sala , (04) quar tos 1 

( 01) cozinha , ( 01) área de serviço, ( 03) sanitários , ( 01) 
depÓsito/quintal , destinando-se ao Funcionamento do Conse
l ho Terri torial de Educação , 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGt NCIA : A vigência do presente 
I nstrumento é de 03 (tr ês ) meses, con tados a partir de 02 
de dezembr o de 1907 . 

CLÁUSULA QUARTA - 0.1\ REN(]IJAÇÃD OU PRORROG'\ÇÃO : Findo o 
prazo de Locação , poderá este Instrumento ser renovado, me 
diante Termo Aditivo , se assim convir às partes Contr atan
les, podendo, inclusive , modifi cá- lo no todo ou em parte, 

SLBCLÁUSULA ÚNICA : Ern caso de prorrogação, o 
rá feito de acordo cm1 a l egi s l ação em vigor à 
evenlual prorroaação deste Instr umento. 

reajuste se 
, -
epoca da 

CLÁUSJ LA QUINTA- DO ALUGUEL: O aluguel mensal será de 
Cz$ 40.000, 00 (Quarenta t,:il Cruzados) , que sera pago me
diante remessa de recibos da LOCII.DORA , atr avés da Secreta
ria de Finanç<J s/SEFIN, até o máximo de dez ( 10) dias do mês 
seguinte ao vencimento, 

CLÁUSULA SEXTA- DA LOCA~O DOS RECURSOS : A despesa de
corrente com o pagamento do presente Contra to, correra à 
conta do R.U, Programa de Trabalho 0~421881 . 329 , Natureza 
de Despesa 4 . 1,3. 0 . 07, consoante ;\Jota de Empenho nº , . , . . . 
87NE0154.3, emitida em 03 de dezembro de 1987, 

CLÁUSULA S~TIMA DA LDCI\ÇÃO : O LOCATÁRIO não poder& lo
car ou sobl ocar no t odo ou em parte o imÓvel ora l ocado , 
sem que ila ju consentimento expr esso e antecipado da LOCA -
Dffifl. 

CLÁJSULA OITAVA - DO RECE8If.'E'JTD DO I'.'ÓVEL : O LDCI\ TÁRIO 
declara haver recebido o imÓvel ora locado, nas mais per
Feitas condi_çÕes de uso e hétbitabilidade , obrigando- se a 
mantê- lo e conservá~lo atá o fim do prazo estabelec~do em 
perfeitas condiçÕes de uso e hubi tabilidade , acompannando as 
chaves e o HABITE-SE do Órgão de SaÚde . 

CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÃO NA ESTRUTUí\A DO HIÓVEL : O LD
LATÁRIO não poderá alterar a estrutura do prédio ora loca
do , sob pretexto ulgLrn , sem o consen~imen;.o prévio da LO-

CADDRA , fi cando cer to de que toda e qualquer benfeitoria 
introduzida no imÓvel , seja necessária ou não, passara a 
per·~encer ao mesmo , sem que por isso tenha a LOCADORA de 
i ndenizar ao LOCA TÁRI O. 

CLÁUSULA DÉCIMA - CUSTEIO DE DESPESAS : Correrá por conta 
exclusiva do LOCATÁRIO as despesas com o funcionamento de 
agua , energia elétrica , utilizadas em horários , campatíve-

'" is com o funcionamen to do Conselho Territorial qe Educaçao . 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DESAPROPRIAÇÃO: No caso de 
desapropriação do imÓvel, objeto deste Contrato, a LOCADO
RA f i ca desobrigada de t oda e qualquer responsabi lidade de 
corrente deste Instr umento . 

CLÁUSULA, DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO : O não cumprimento 
das obrigações definidas neste I nstrumento , implicara em 
sua renuncia e consequentemente rescisão , e a parte que der 
causa ao rompimento deste Con trato , no seu tempo normal 
aqui estabelecido , implicará nas sanções previstas na le
gislação em vigor à época . 

CLÁUSULA DÉCHIA TERCEIRA - DO FORO: Par a dirimir quais
quer dÚvidas susci tadas durante a vigência deste Contrato, 
Fica e lei tb o Foro da Comarca de ~lacapá , Território Fede -
ral do Amapá, com e xclusão de qualquer outro , por mais 
privi legiado que seja. 

E, por estarem de acordo , LOCATÁRIO e LOCI\DORA , ratifi -
cam o presente Instrumento legal , assinando-o em 05 (cin
co) · vias de i gual teor e f orma . para o mesmo f i m de dir eito 
na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas , 

Macapá( Ap) , 25 de novembro de 1987 

FRANCISCO QUINTELA DO CARMO 
LOCATÁRI O 

CORINA AMORAS DE ARAÚJO 
LOCADORA 

TESTEMUNHI\S : Ileg{ veis 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

COORDENADORIA SETORI AL DE PLANEJAJviENTO 
EQUIPE OE Ot1ÇAi~EiHO E Fii•JAI~ÇAS 

A P ROVO 
PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 

Secretário de Educação e Cultura 

PLANO DE APLICI\ÇÃD 

PLANO DE APLICAÇí'\0 visando a l avratura de um contrato a 
ser cel ebr ado entre a Secretaria d.e Educação e Cultura e a 
Sra. CDRINA AMORAS DE ARAÚJO, CPF . nQ 0934?8 .012-91, obje
tivando a locaçãó de .um -imÓvel localizado à Rua Hamilton 
Silva nº 900 , onde atualmente es tá instalado o Setor de 

Patr omÔnio/SEEC, pelo perfodo de 03 (três) meses , contados 
a par t i r de 1º de dezembro de 1987. 

O presente PLANO DE APLICAÇÃO se r espalda na class~fica
ção orçamentária abaixo : 

FONTE PROffiAMA 
ELEMENTO 

DE DESPESA 
DISCRIMINA~O VALffi Cz~ 

R.U 08421881.329 4 . 1 . 3,0 .07 Outros Serviços e 
Encargos 

A SER DEFINIDO CO\l RECURSOS DO ORÇAMENTO DE 
l 9i18 

TO TA L 

ao.coo,oo 

80,000,00 

120.000,00 

Importa o presente PLJ\NO DE APLICP.ÇÃO no valo!' da Cz 
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120.000,00 (Cen to e Vinte Mil Cruzados) . 

.v.acapá-AP, 20 de novem tiro de 1987. 

FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIMA FEIJÓ 
Coordenador da Eq~ipe·de Orçamen to e Finanças 

SfLVEO' SOBRI~~O SOARES CASTILLO 
Chefe da CSP/SEEC 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DOS TERRITakiOS 

TERRITÓRIO F~DERAL DQ A!-~PÁ 

JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ~~CAPÁ 

EDITAL DE CITAÇÃO, CO~ O PRAZO DE 15 DIAS, NA 
ABAIXO:· 

FOIU~ 

O DOUTOR HÁRIO GURTYEV DE QUEIROZ , Hl'l. JUIZ DE DIREITO 
DA VARA CRIMINAL DA PRI~!EIRA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE 
HACAPÁ CAPITAL ·DO TERRITÓRIO FEDERAL DO M~PÁ, NA F0Rl'1A DA 
LEI , ETC .. . 

Faz saber a t odos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias vire·m, ou dele tiverem conheciment o, que nes te Jui 
zo corre seus trânsmites um processo em que é acusado :CAR= 
LOS ALBERTO BALIEIRO DE OLIVEIRA, vulgo "CARLINHO", brasi
leiro, solteiro, garimpeiro, f ilho de Joaquim Nunes de Oli 
veirp e Januária Balieiro de Oliveira, r esidente e domici= 
liado à Rua Leopoldo Machado n9 2843, nesta cidade , o qua l 
foi processado neste Juízo, como incurso no art9 155, § 

49, inc. IV, do Código Penal Brasileiro . 

E, como tenha o Ofi~ial de Justiça deste Juízo certifi 
cado não o haver encontrato nesta Comarca , não sendo poss1 
vel citá-lo pessoa l men te, cita- o pelo presente a compare = 
cer neste Ju í zo, no edifício do forum desta Comarca, sito 
à Avenida FA.B, s/n9 nesta cida~e, no dia 18/ feve reiro/88 , 
às 14:00 horas, a fim de ser interrogado, promover ~ua de
fesa e ser notificado dos ulter i ores termos do processo, a 
que deverá comparecer, sob pena de revelia . Para conhecimen 
to de todos é passado o presente Edital, cuja 2a . via fica
rá afixada no lugar de costume. Dado e passado· nesta cida= 
de, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de hum 
mil novecentos e oi t enta e oito . Eu, Haria Juracy Santos 
Batis t a , auxiliar Judi~ iár~o, dat i l ografei. Eu , ~BA LCCIA 
LOBATO ALFAIA, Diretora de Secretaria da Vara Criminal, su 
bscrevo. 

MÁRIO ~RTYEV DE QUEIROZ 
Juiz de Direito 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDOSTRIAS URBA.NAS DO T .F . 

DO ~PÁ 

C.G,C.(M.F.) 05.694.575/0001 - 75 

ASSEMBL€IA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Pelo presente E~ital, ficam convocados todos os Asso -
ciados do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Ur0a
nas do T. F. do Amapá, servidores da CEA/CAESA/ELETRONORTE 
em pleno gozo de seus direitos Sindica1s, para tomarem par 
te da Reunião de Assembléia Geral Ext raordinária, que sera 
realizada em sua sede ·social pr ovisória , sito à Av. Mendon
ça J~nior , 268 nesta Capital. no dii 05 de fevereiro de 
1988 , às 18:00 Ou àS' 18 :30 horas em primeira ou segunda con 
vocação , r espectivamente, para tratarem da seguinte ORDEM" 
DO DIA: 

a) Aumento da Mensa lidade dos Associados; 

~) Rever Perdas Sal ariais em função do Decreto- Lei n9 
2. 335/8 7 (ELETRONORTE) . 

Macapá(AP) , 26 de j aneiro de 1988 

PERY ARQUILAU DA SILVA 
Presidente do STIUAP 

COMPANHIA DE DESENVOLVU!ENTO DO A!-~PÁ - CODEASA 

EDITAL 

A COHPANHIA DE DESENVOLVU!ENTO !)0 Al'~Á-CODEASA, CGC/HF 
N9 04 . 176.962/000 1-57 , à Rodovia BR-1 56, Km O, Bairro São 
Lizaro, em Macapá-T .F .A . Faz saber a todas as empresas des 
ta praça que es tão renovando seu: 

CADASTRO DE FORNECEDORES 

nos termos do Decre t o-Le i n9 2300 de 26 de novembro de 
1986, e legislação poste r io r . Para tanto estará à disposi
ção dos inte ressados em se inscrever nes t e cadastro (condi 
ção essenc ial na pa rtic i pação de processos de compra) , e 
no endereço supra, na Divisão de Atividades gerais a par -
tir do dia 03 de fevereiro até 10 de março de 1988, a fi 
cha de cadas tro de Fornecedores, que ~everá acompanhar a 
documentação juríd i ca.e fiscal (alternativamente o CERTIFI 
CADO DE REGI STRO CADASTRAL OU CERTIFICADO DE REGill,ARIDADE
JURIDICO- FISCAL (CRJF) , técnica e financeira exigida pela 
referida legis lação . 

Ma capá(AP), 26 de j aneiro de 1988 

GILBERTO SE~ffiLANO OLIVEIRA 
Di retor Administrativo Financeiro 

JOSe DAS GRAÇAS DOS SANTOS TORRES 
Diretor Técn ico Operacional 

CAR!{lRIO JUCÁ 

PROCLM~S DE CASAl-lENTO 

O Oficial do Cartório Civil desta Cidade de Nacapá- TFA
RepÚblica Federativa do Brasil , faz saber que pretendem se 
casar: JOSe CARLOS BARROS RE IS com ROSIANE BENED ITA RODRI 
GUES FELICIDADE. 

Ele é fi l ho de Luiz da Si lva Reis e de Zuleide Barros 
Reis . 

Ela é filha de Augusto da Silva .Felici dad e e de Rose
liz Rodrigues Fel i cidad e . 

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

Maca pá , 20 de janeiro de 1988 

REGINA LOCIA SENA DE AL~!EIDA 
Escrevent e Ju ramentada 

CARTÓRIO JUCA 
PROCLA.'IAS DE CASAHSNTO 

O Ofic ial do Rep, istro Civil desta ci dade de 'laca pá , Ter
r itório Federal do Amapá, República Federa tiva do Brasil , 
~·az· saber que pretendem se casar: ODILON ACÁCI.O DA SILVA 
com CRLIA CRISTINA SOUZA JORGE . 

~le é f ilho de Odilon Barbosa da Silva e de Maria Aca
cio da Silva. 

Ela é f ilha de Salim Franc i sco Jorge e de Maria da Con
ceição· Souza Jorr,e . 

Quem souber de qua lque r impedimento legal que os iniba 
de casar um com outro acuse-o na fo rma da Lei. 

Hacapi- Ap, 0 1 de fevereiro de 1988 

DIRCE SENA DE AI.!-!EIDA 
Tabeliã 


	

