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Prefeitura Municipal de Macapá 
Decreto n° 48t79-PMM 

O Prefeito Municipal de Macapá, usan(fo das atri
buições que lhe são conferidas por lei, e considerando 
que a Prefeiturn concedeu a 9eus servldon:s ~um~nto gE>rlll 
d e 40% (qudrenta porcento) sobre os vencimentos e saiáiios 
atuais; 

Conside11aodo que o setor educacional da Prefeitura 
mereoe de total incentivo ~ apolo desta administração, com 
vista a tornar um órgão realmente capaz de preparar efi
cientemente os ed<Ucandos da rede municipal de ensino; 

DECRETA : 
Art. 12 - Reajustar em 4L% (quarenta porcento) o 

pro-labore pago aos pr< fpssorfS integ1 antes ao magistério 
municipal , passando de Cr$ 47,00 rquarenta e Pftf' cruzeiroF), 
f!&ra Cr$ 66.00 tsepsenta e seis cruzeiros) o aludido pro-le 
bore, por aula. 

. ArL 2..0 - E"e DPcreto entrará em vigor- a partir 
de 12 de m arço d o ano da 1979, revogadas as disposições 
em contrário. 

Cumpra-se, Registre-se e Publique-se. 
Palãclo 31 de Março, 09 de março de 1 S179. 

Dom!clo Campos de MRgalhães 
Prefeito MuniciJ;al de Maca pá 

Publicado neste Departamento de Admlcistração, aoa 
011 dias do mês de março de 1979. 

Matias lbiaptna da Silva 
Diretor do Dep&rt. dP Administração 

Prefeitura Municipal de .11;1acapâ 
Plano de ApllcaçAo da Tsxa Rodoviária Única, 

Correspodente ao Exerc4clo de 1979. 
Cr$ 1,00 

D!SCRIMINAÇAO lsub-totall % I TOTAL 

4.0.0.0 - DeFpesas de Capital 
4.1.0.0 - Investimentos 
4.1.1.0 - Obras e Instalações 

• Im~antação e Pavimenta
ção do Sístema Vi:..rlo de 
Maca pá P. Santana ..... 270.000,00 I 00 

T O T A L .. . . .. ... \270.000,001 100 j27n.OOO,OO 

Importa o presente Pl ano de Aplicação na quantia 
de Cr~ 27o.ooo,oo !duzentos E setEnta mil cruzeltos). 

Macapá, 21 de março de 1979. 
Dom!clo Campos de Magalhães 
Prefeito Municipal de Macapá 

Companhia de Eletricidade do Amapá- CEA 
Aviso a t•s Acionistas 

Comunicamos aos senhores ac·i'()nütas da Com
panhia de Eletrciidade do Amapá - CEA, qut- se 
encontram à disposição dos me~mos E'm nossa sede 
social, situada na Avenida Pad1e Júlio Maria Lom
baerd , 1900, nesta cidade de Macapá - 'J'err.itório 
Federal do Amapá, os documentos a que se nfere 
o artigo 133 da Lt;i n .0 6404, de 15 de dezembro 
do 1976. 

(a) A DIRETORIA 
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EXPEDIENTE 
IMPHE!\SA OFICIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapó 

• Diretoria 
* Ad'ministra<·Ao 
• Redac~o 
• P arque Grbf ico 

.Ruw Cándido Mendt>s s /n° l\ll~>! a pll - T. F . A 

TELEFONES: 
Gabinete -lo Dire lo r 
Ch•ft! da~ Oficin~~s . 

DIRETOR 
IHANILDO 'I HlNDAilE I'Ot-.TE::i 

176 
177 

TABELA DE ASSINATCRAS E PUBLICAÇ0r S 

NA CAPITAL 
Anu~ . . . . . . . 
SemE-stral . . . . . 

OU1 R OS ESTADOS E MUNIClPIOS 
Anual .. , . . . . . . . . . 
Semestral . . . . . . . . . . . 

Cri 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cri 400,00 

D.O. número atrazado: ~umenta cinco cruzeiro& 

Secretaria de Educa ção e Cultura 
Núcleo de Coordenação do Ensino Supletivo 

VISTO 
Alfredo Augusto Ramalho de O!f,·eira 

Secretario de Eou~ação e Cultur& 

Edtta\ n.0 0 1179-NCESu/SEC'. 

A ~e cretaria de Ed ucação e Cultu ra do Ter
rit;ório Federal do Amapá, Rtra vPs de Núc leo de Cnor
denação do Ensino Su,.,Ietivo. f ~ z saber, a t odo!' pelo 
prest: nte Edital, que r~" aiJZará Exam~s de .~uplência 
de Educação G eral & nível de 1.0 e 2 ° graus, regu
Jamentedos de acor do C<' rn o que d i ~ põe a Lei 
5692/71, Parecer 6 !1 9/72-\ FE e Re~olu<êE's 01 / 73 e 
03/75-CETA, cujas inscriçõe s obedecHâo sos se
gtJin bes requi~itos: 

I - Das Inscriçõt:S: 

finicio : 02.04.79 

- Término : 30.04.79 

- Local : Núcleo :ie Coordenação do En-
stnd Supletivo/SEC 

- Hor:ãrio : Das 8:00 às 12:00 e das 14:00 
às 18:00 hs 

11 - Das Condições para as I n•scrições: 

Somente poderão inscrever- se rs c'Bndidatos 
eom a idade mínima de 18 e 21 anos complPtos, 
ou a completar até osdias OI e 02.12.79, para 1.0 

e 2.0 graus r~9pectiv&mente. 

Poder-se-Ao !nscnvE>r einde os candidatos com 
17 e 20 anos para 1.0 e 2.0 graus, respectivamente, 
desde que nAo se inscrevam em tode~ as discipli
nas dOnforme estabelece o Parec er 219/7 3-CFE. 

O casamento ou emancipação não isenta o 
candidato da eXIigêncla da ida de fixada por l ei; 

Nlo serão aceitas ioscrições condicioneis ou 
por eoPrupondência. 

Os candidatos que nlo puderem compar~cer 
pessoalmentt', pod•rão fazer sua inscrição mediante 
proeuraçlo, reconhecida em cartório. 

IU - Dos Documentos N eeess'brics: 

a) - Carteira de Identidede 
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-----------------------~------------------

PUBL1CAÇ0 ES 

Pil.gina < omum, cada ceotlmetro pvr coluna Cri 20,úu 
Pn·ço dt:o tt: hxemp 'ar Cr~ 2,0U 

Matéria par~ publicaçllo das 07:30 às 12:P0 e das 
14:30 às 17:30, excetuando os sábados. 

RECLAMAÇOES - 24 hor as após a circulaçllo do 
Oh-r io, capital, e 8 dias nos municípios e outros estados 

,.,r'íClO OU MEMORANDOS - Deve E companhar 
qualquer publicaçAo. 

ASSINATURAS - Capital, Municípios e outros: 
utados em qualquer época. 

FORMA DE PAGAMENTO 

Avuls .: Em moeda cr rrente 

A~ sinatun 1 e Publicacões: Em cheque nomins. par'> 
•Serviço dt- Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA» 

Assinaturbs vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este fliârio Oficial é encontrado para leitura nas 
representações ·do Governo do Amap& em Brasilia-DF 

e Belém Estado do Para. 

b) - Os candi dat os de outra n aciúna lidade 
d o.> verào apresentar ca rttira de estrangeiro exp edica 
pelo setor competente. 

c) - Três (03) fotografias 3x4 pa ra os canõi
d &tus novos e duas (0 :.! ) para os antJgoF, de frente, 
em pr~ to t- bra nco e Sf' m u ~o; 

d ) - Titulo de El f"itoT; 
e) - Documento Militar (para hcrrem) 
f) - CLmprc.vante de pagf mt- ntc no Banco do 

Brasil da impo rt ância de Cr$ 45,00 (quarenta e 
cinco cru zeiros) por disciplina. nos te1mos da Re
soluQão nº 11 / 79 do Constlho d e Educação do Ter
ritóri<~. 

IV - Da Validade das Inscriçõ ~ s: 
As inscrições feita s f-Br ll urr r épc ca de exam es 

não terão validade par& a ou tra é poca. 

V - Das P rovas: 
As pr.ov11s serão el Fo b<' ra das de acordo oom o·s 

p ro g ramas fornecidos pelo Núclto d e Coordenação 
do En sino Supleti vo, cc.nstJ.ndo de 50 questões 
objetivas com 04 alt F! rnativss, PXCeto a de Língua 
Por tugueFa que tet á 40 qu estões e uma parte de 
r·edação, tanto p ara o 1.0 como para o 2.0 g.rau. 

Os candidatos deverão comparecer ao local 
previamente e.stabelerido pa1a a nali :z eção das 
provas. com entecftjÊncie míni!T'a de 30 minu t r s, 
no h cnirio previsto para o início das mesma~. 
munidos de can f' ta esfH ogrHira pret2 ou azul, 
cartão de identificação e ca t ttir1l de identidade 
civil ou militar. 

VI - Da EntrE-ga do Cartão de Identificação 
e da Ficha Calenciária . 

Fica estAbelecido o pFrícdo de 18 a 22 de 
junho/í 9 para o candidato jã inscrit0, n ceber o 
ca rtã o de idt>nlificl' ção e a ficha cblt:ndário, a fim 
de tomar conhecimento do loe'el, dat·a e horário 
das provas. 

VII - Da Reelizaç~o d as Provas. 
As provas Hrão n-alizadas r.os dias a sPgui'r 

discriminados: 

12 Grau 

Linguq Portugue9a 
Geografia Geral e do Brasil 

Dia 25 .06.79 
,. 26.05 .79 
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His tó ria Geral e do Brasil 
Matemática 
Educaçi:io Mora l e Cívica 
01•ências Físicas e Biológicas 
Organização Social e Política do 
Brasil 

29 Grau 

Língua Portuguesa e Lit. Brasileira 
Geogrt~fia Gtral e elo Brasil 
História Geral e do B rasil 
M"temát:ica 
Educação M0ral e Cívica 
Ciências Fís1cas e Biológi cas 
Org. Social e Polít1ca do Brasi-l 
Língua Francesa e/ou lngte~a 

» 27.06 .79 
:t 28.06.79 
» 29.06.79 
» 30.06.79 

:t 01.07.79 

Di& 25.06.79 
» 26.06.79 
» 27.06.79 
, . 28 .06.79 
» 2.9.06.79 
• :-<0.06 79 
~ ()1.07.79 
:t 02.07.79 

As provas de Língua Portl·gUPsa e Mate.mática 
p:!:>a 1.0 e 2.0 graus t t'l'ão a d tração de duas horas 
e m eias e as demais duas h oras. 

VIII - Da A.valiação 

Será considerado h&bilitado em cada disciplina 
o candidato que obtiver a nota minima de (5) cinco 
na escala de «O» (zero) a I O (rl*'z) e não habilitado 
o canjidato que não preencher as condições men
donadas. 

Não haverá reV'hão, vistas de prova Item 8f\

redondamento de notas. 

IX - Da Exp~diç~o de Certificados 

Ao candidato habilitado em t odas as discipli
nas f :xadas pelo Ccnselho Ft.-deral de Educação 
para os Exame:. de Suplência de Educação Gertil 
~erá f 0rnecido, m ed ian-te requerimento, certificado 
de doochsão de 1.0 ou 2.0 grau confNme o caso 
da cad'l Utn, ap5s aprovação dos resultados pelo 
Conse·lho de Educação deste Território. 

O candidato habilitado em pelo menos 04 
(quatro) dBsctplinas terá direito a um certifkado 
parcial d e ~liminaç-ão de disciplinas, desde que so
licite ao N C ESu. 

0>: d0cum~ntos a que se refel"em os itens supra
citados sorr.en te serão entr~gues ao requerente, 
d evidam E> nte autFnticados, pt-lo Núclfo de Coorde
nação do Ensino Supletivo e pela Equipe de Le
gislação do Ensino/SEC. 

Mac-apá (Ap), 20 de março de 1979 

Iracema de Sousa Araújo 
- Coc..rdenadora de NCESu .• 

Oartório do Registro Público 

Proclamas de Casamento 

O oficial de Registro Civil de Casamentos da 
Comarca de Macapá, Terri tório Ff'deul do ArreFá, 
República Federativa do BTP~jl. faz ~fiber que pre
tendem se casar J osé Acy Guilherme de Pinto e 
Iaci de Melo MaTtins. 

ElP filho de Euclides NoguE>fra de Pir.ho e 'de 
Umb::lina GuHhe4·me de Pinho. 

Ela filha de José de M'atos Martins e de Lúcia 
Rodrigues de MPIO. 

Quem souber de qualqu;:r impedimento que 
os iniba de casar um com o outro acuse-o na 
forma da lei. 

Macapá, 27 de março de' 1979 

José Tavares de Almeida 
Escrevente em Exercício 

Poder Judlclãrlo 
Justiça dos Territórios 
Comarca de Macapã 

Cartório do Registro Oivil 

Proclamas de Casamento 
O Oficial do Registro CivN de Nascimentos, 

Casamentos e Obitos da Comarca de Macapá, Ca
pital do Territóri~ Federal do Amapá, R epública 
Federa ti v a do Brasil, p r r nomeação legal, etc. 

Faz Saber que pretendem Casar Guaracy Bra
ga e Muria da Silva Bdo. 

O primeiro é br.asileiro, solteiro, maior, estu
dante, natural de Macapá, T t: ni•tório FedHal do 
Amapá, r~sidente e domidliado na Av. Galibis s/ n, 
n esta cic a -le, Qom 21 anos, n Fscido em vinte e dois 
(22) de junho de mil novecentos e cinquenta e sete 
(1957). fi 1h o de :.1aria Br~g11, brasileira, res~dent~ 
nesta cidade. 

A segunda é brasileira, soltdra, maior-. domés
tica, natural de Afuá, Estado do Pará, residente e 
e domiciliada na Av . Galibis s/n, nesba cidade, com 
22 anos, nascida em dezesseis (16) de setembro d·e 
mil novecentos e cinqoenta e se-is (1956), filha de 
Raimundo Belo das GrHças e de Itamar da Silva 
Chagas, brasileiros, residente s nesta cidade. 

Quem souber de quslquer impedimento legal 
aue os iniba de casar um com o outro, acuse-o na 
forma da Lei. 

E para que chegue ao conhecimento de tocios 
fiz este. E ·iital que sed publicadp pela imprensa e 
afix;ado em lugar de costume, em cartório. 

Macapá. 01 março de 1979. 
José Tavares de Almdda 
Escrevente em Exercício 

PODER JUDICIÁRIO 
J ustlça dos Territórios 
Comarca de Macapã 

Cartório do Registro Civil 
Proclamlis de Ca-;amento 

O Oficial do Registro Civil de Nascimentos, 
Casamentos e Obitos da Camarca de Macapá, Ca
pital do Te rritóri>o F ederal do Amapá, República 
Federativs do Bra'Si], por nomeação legal, etc. 

Faz sabu que prttendem ca~ar Manoel Rai
mundo Am orim Anj r s e J oana Dar k Costa Maciel 

O primeiro é brasileiro. solteiro, maior, dati
lógrafo , natu ral de Afu~, Estado do Pará. residenbe 
e domidliado na rua Jovino Dinoá 3958, n esta ci· 
d.l\de, com 26 anos, na f cido em seis (06) de jan·eiro 
de mil novecentos e cinquer,ta e três (1953), filho 
de Jaime Gomes dos Anj os e de Helena Amorim 
dos Anjos, brasileiros, casados, residentes nesta 
oidade. 

~ segunda é brasileira, solteira, maior', domés
ti.ca, natural de Maca p á, Território Federal do 
Amapá, residente e domiciliada na rua Jovino bí
noá 3858, nesta cidade, com 22 anos, nascida em 
dezesseis (16) de maio de mil novecentos e ctn
quente e ~eis (1956). filha de José Peres Mt~ciel e 
de Osória Costa Maciel , brasileiros, casados, r~st
den.tes em Bailique-Pará. 

Quem souber de qualyuer impedimento legal, 
que os inibas de oesar um com outro, ácus f-Ó na 
forma da Lei. 

E para que chegue fio conhecimento de todos' 
fiz este Edital que será publicado pela imprensa e 
afixado em lugar de costume em cartório. 

Macapá , 21 de março de 1979 
José Tavares d P. Almeida 
Escrevente em Exercício 
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Cartório de Rt- gi~tro Público 

Proclamas de Ca~ amento 
O Ofidal Jo Registro de Casamt-r.t o da Co

marca de Macapá, T e1 ritório Federal do Amap?, 
ReiJÚblica Ft-dentiva d( Bn sil , üz H ber qut> pn
tendem casar l<:ury Sallt·s Farias e Mt n nt-y Au ry 
Borgr 1 de Snuza. 

Elt! filho de Am ~ury Guima1ães Farias e 
Deuiolina SaUes Farias. 

Ela filha de Raim undo Borges de ~·ouza e 
Auristella Borg~ s de s~lUZa. 

Quem souber de qualquer impedtmento que 
os iniba di:! casar um ct m t utro, acu~e -l n~> f , 1 rr a 
da lei. 

Macapã. 29 de m arço de 1979 
Jo~é Tllvares de Almeida 
Esorev"nte em Exercício 

Prefeitura Municipal de Macapá 
LEI N.0 96/ 79-PMM 

Dispõe sobre o rf'ajtJ!. te dos venc1mentos e 
salários dos ser vido res da Secretaria Admi
ni!ltrativa da Câmara Munici pal de Macap2, 
a partir de 1.0 de março de 1979. 

O Prefeito Municipal de Macapá: 
Faço saber que a Câmara Munici pal de Maca

pá decr.,h 1e acordo com o que estab elece o art·. 
g,o, § 1.0, da Lei Municipal n.0 89 , de 08.08.79 e 
e.u sanciono a segui o ~l' Lei, 

Art. 1.0 - Os atuais valore~ de salário!', ven
cimentos e gratifrcações dos servidores da Secreta
ria Admlnistrat-1va de. Câmara Municipal de Maca
pi, silo reajustados em 40% (quarenta por Ctnto), 
a partir do dia 1.0 de março de 1979. 

Art. 22 - As d espesas d .. cor rentes da presen· 
te Lei, serão atendidas com os r ecursos orçamen
tários d<, poder EXt>C'Utivo, quP. fiC'a dt>sde já auto
rizado a abrir o crédito supl• m f ntf r de Cr$ ... 
479.000,00 (quatrocentos e setenta e no v e mil 
cruzeiros) em favor da Câmara Municipal de Ma
cap,. 

.Art. 3.0 - A presente Lt>i entrará em vigor 
na data de 1.0 de março dP. 1979, revogadas as dis
posições em ~ontrár§o. 

Palácio 31 de Março, 29 de março de 1949. 

Domício Campos de Mag•llhã·es 
Prefeito Munfciral de Macapá 

Matias Jbiapino da Silva 
DiliE'tor -io Dptº de Administração 

Jacy Jan~en Cost8' 
Diretor do Dptº de Finanças 

TaMla de Vencimentos, Salários e Gratifica
el5et do!' s~rvtctores da St>crete ria .A dministret1 v a 
da CâmJ~ra Municipal de Macepá, e partir de 1.0 

d• muço de 1979. 

(Anexo da LE>i Nº '96/79· PlVM, de 29/03/1979) 

COPIGO 

I - Grupo de Direção 
e Assessoramento. 
CVMM-DAS.lO 1.4 
CVMM-DAS.l O 1.3 
CVMi~·DAS.102.3 

\
Vencimento I Reore~entaç§o 
Mensal-Cr$ Mensal-Cr$ 

22.477.00 
13.722,00 
13.722,00 

4.495,00 
2.744,00 
2.744,00 

DIARIO OFICIAL 

CóDI<..rO I Vencimento 
MEm~al - Cr$ 

li Outflas Categorias 
CVMM-AL-041.5 
CV \1M-AAA.5 
CVMM FG-l01.4 
CVMM-AAA.4 
CVMM-AAA.3 
CVM~TF 5 
CVMM-'DP.l 

:v1acapá, 29 de março de 1979 

Domício Campos de Magali ães 
Prefdto MLnicipal de Maca pá 

14.280,00 
9. 129,00 
6.829,00 
ti .829,00 
5.331,00 
5.331 ,00 
2.393,00 

Ministério da Saúde 
Superintendência de Campanhas d~ Saúde Pública 

Diretoria Regional do Amapá 

Edital Nº 02 
Faço público que é o seguinte nsultll do da 

pro v a para ingresso no em p rt go d~ guard a de 
E'làemias, realizada no dia 24 de fevereiro de 1979, 
ne.:;ta Dir .. turia. 

Guardas de Endemias 

::1 ~ Total de/ H2 da I E Pontos lnsc. 

I. a I 9,0 I 1 OR ~~ 
2.a 8,5 99 
2.a 8,5 17 
'2.a 8,5 98 
3.a '3,0 72 
3.a 8.0 38 
3.a 8.0 62 
3 a 8.0 OI 
4.a 7,5 24 
5.a 7,0 103 
5.a 7,0 67 
5.a 7,0 28 
5.a 7,0 57 
6 .a 6.8 102 
7 .a 6,5 19 
7.a 6,5 65 
7.a 6.5 15 
7.a 6,5 66 
7.a R,fl 61 
7.a 6,5 82 
8.a 6.0 88 
B a 6,0 5'2 
8.a 6,0 113 

NOME DO CANDIDATO 

Carlos das Neves Gomes 
Ariov<ddo Espírito Santo de Oliveira 
Valdez de Brito Soares 
Arivaldo Espírito Santo de Oliveira 
Leopuldo 1 a ·...: us ta Nerl Júnior 
J osé Maria Furtado Gomes 
Antônio da Si lva Brito 
Claudemll Costa e .Silva 
Carlos Alberto Silva d0s Santos 
Ariovaldo Martel Ayres da Si'iva 
Manoel Lob ato Sandim 
P edro dos Anjos de Barros 
!Wzeu de J esus Du~rte da Silva 
Alfredo Lima Pi nhelro 
Al:).t'3hão Sobrinho d s Santos 
Fr.,nclsco Façanha cJa Silva 
OO~T S dnt'Ana de Ma;a lhães 
J osé de Souza Ne ves 
Clóvis Cândido da Costa 
Antônio dP :~ Santos Gonçalves 
Manuel Raimundo Rodrigues Cha11as 
J oão Batista Moreira dos Santos 
Vale! Santos de Aimeld& 

llomoltgo os r E'SUlt lldos constantes dE'~te Edital. 
Em 21 de março df' 1979. 

Dr. Paulo Almeida Xavier 
Diretor Regional d a SUCAM-Amapã 

EDI'f.AL N.0 03 
Vista da Prova 

Local: Diretoria Rf'gion al dc1 .'~mepá. 
Avenija: Felidano Coelho, n. 0 471 / 489 · nesta cidade. 
Horário: de 14:30 às 17:30 horas. 
Dia: 2~ e 23/03/79. 

Em face dos resultad0~ da prova rFalizada no 
dia 24 de fever.eiro de 1979, publicada no Edital 
n.0 02, comunicamr s aos cand'-idat0s interessados 
que serâ dada vish da prova, medhn~~ aprest>n
tacão do Cartão de Inscrição e Documentos de' 
Identi-Jade, no endereço, data e horário acima 
indicados. 

Na forma já fixada pelo Edital de Abertura 
de Inscrições, o prazo para ft>CU!'So é de 48 
(quarenta e oito) hc.ras, a contar da vista. 

Em, 21 de mal'ço de 1979 
Dr. Paulo Almeida Xavier 

Diretor Regional da SUCA~-Amapâ 


	

