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.----------------------------DECRETOS--------------------------~ 

(N) n9 024 de 9 de novembro de 1979 

Regulamenta o Sistema de Planejamento do Amapá (SIPAM) criado pelo Decreto (N) n9 004 de 13 de março de 1979, 
com nova redação dada pelo Decreto (N) n9 021 de 15 de outubro de 1979, e dá outras providências. 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item 11 , do 
Decreto-Lei no 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

DECRETA: 

CAPITULO I 

NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 19- O Sistema de Planejamento do Amapá (SIPAM), institufdo pelo Decreto (N) n9 004, de 13 de março de 1979, in
tegrante do Sistema de Planejamento Federal, terá o planejamento como técnica. instrumento e meio de agilização das ações 
governamentais, para promoção do desenvolvimento ffsico-territorial, econômico, social e cultural do Território do Amapá, 
bem como de aplicação racional dos recursos humanos, materiais e financeiros do Governo. 

Art. 29- O Sistema de Planejamento do Amapá (SIPAM), através da montagem de uma infraestrutura técnico-adminis
trativa e institucional , que possibilite a articulação das ações dos setores governamentais, tem por finalidade: 

I - Coordenar a elaboração e implantação de planos e programas em geral do Goverro do Território, em harmonia com 
as diretrizes dos planos regionais e nacionais, promovendo sua tntegração; 

11 - acompanhar e avaliar a execução dos planos e programas governamentais; 

111 - identificar fontes e coordenar a captação de recursos utilizáveis na execução de planos e programas especfficos do 
Governo do Território; 

IV - coordenar e exe_cutar a polftica de investimentos e exercer o controle do endividamento público; 

V - proceder à elaboração do orçamento e da programação financeira do Governo do Território, assegurando sua 
compatibilização com os planos e programas aprovados; 

VI - promover e coordenar estudos tendentes ao constante aperfeiçoamento institucional e administrativo do Território, 
através de processo de modernização administrativa; 
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VIl- exercer o acompanhamento . controle. avaliação e projeção da situação econôm1co-finance1ra do Território e suas 
repercussões na economia; 

VIII - promover e fo rmular estudos que visem o estabelecimento de uma polftica integrada de desenvolvimento comu
nitário; 

IX · articular-se com os municípios e participar de programas de cooperação e existência técn1ca municipal .. compati
bilizando as ações locais aos planos e prog ramas do Governo do Território; 

X · promover e coordenar a realização de pesquisas de natu reza institucional . admmistrativa. finance;ra . econômico. 
social e de recursos natu rais. com vistas à coleta. produção e disseminação das informações necessárias à elaboração de 
planos e programas do Governo do Território e interpretação da realidade local: 

XI - coordenar a política de incentivos às atividades produtivas do setor privado e compatibilizar os planos e programas 
de desenvolvimento industrial. comercial e turfst1co do Território; 

XII- participar do levantamento sistemático da necessidade de recursos humanos para o Governo do Território, espe
cia lmente os relacionados ao Sistema de Planejamento, d imensionando prog ra mas de aquiSIÇão e capacitação. objet ivando 
fornecer uma visão antecipada da quantidade e ca racterísticas dos recursos humanos requeridos para o desenvolvimento da 
máquina governamental ; 

XIII. executar as at ivi dades de processamento eletrônico de dados. como suporte de apoio aos órgãos da administra
ção territorial. e especialmente ao Sistema de Planejamento; 

XIV - harmonizar o processo dec1sório para garantir a coerência e unidade das ações governamentais e sua integração 
progressiva e continuada; 

' XV - assegurar a integração do Sistema de Planejamento do Amapá ao Sistema de Planejamento Federal. 

CAPÍTULO 11 

FUNÇOES BÁSICAS DO SISTEMA 

Art. 3• - Ao Sistema de Planejamento do Amapá (SIPAM) caberá. basicamente. no âmbito da Administração do Terri
tório e de acordo com os princípios de organização e gestão por sistemas. o desempenho das funções relativas a planeja
mento. orçamento, modern ização administrat iva, articulação municipal . desenvolvimento de comunidade, informática. polí
tica de incentivos. de investimentos e de end ividamento. 

§ 1•. A Função de Planejamento. como integradora de polfticas. diretrizes e estratégias sócio-econômicas. procederá 
e orientará sempre as ações governamentais . através da coordenação. formulação, acompanhamento. controle de execução 
e avaliação de planos. programas e projetos do Governo do Território. 

§ 2, - A Função de Orçamento abrange as atividades de elaboração e acompanhamento da execução do orçamento. e 
sua programação financeira. orientando a utilização dos recursos disponfveis do Governo do Território, para o alcance dos 
objetivos definidos pela ação planificadora . 

§ 3•- A Função de Modernização Administrativa compreende os estudos e análises das organizações administrativas 
do Território. abrangendo a cr iação. ajustamento ou reforma das estruturas orgânicas, a análise de procedimentos adminis
trativos , o desenvolvimento de Sistemas. bem como as atividades relativas ao desenvolvimento de Recursos Humanos. com 
vistas à viabilização administrativa e institucional do Territór io. 

§ 4• - A Função de Articu lação Municipal abrange as atividades aos municfpios. sob forma de cooperação e assistência 
técnica permanente, ObJetivando fortalecer as administrações municipais na compatibilização e implemento de planos e progra
mas locais. às diretrizes de desenvolvimento territorial. 
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§ so _ A Função de Desenvolvimento de Comunidade compreende as atividades relacionadas ~om o desenvolvimento 
comunitáriO. de forma a propic1ar o surgimento de condições indispensáveis para a efet1va p~rt1c1paç~o orga~1zada ~a pop~
lação no processo de desenvolvimento do Território. bem como contribuir para a harmon1zaçao de açoes mst1tuc1ona1s possi
bilitando atuação conjunta da população e das instituições na viabilização do planejamento part1C1pat1vo. 

§ 5o _ A Função de Informática envolve as atividades relativas à obtenção e fornecimento de informações especfficas 
para 0 planejamento. mediante levantarl}ento estatístico permanente e processamento el~tr~n1co de dados, que poss1b~l1tem 
0 conhecimento dos indicadores Indispensáveis ao estabelecimento de alternativas e pr~or~dades, bem como formaçao de 
novas estratégias e ações planificadas. 

§ 7o - A Função Política de Incentivos. Investimentos, e Endividamento compreende o estabelecimento de prioridades 
para utilização de recursos próprios de Governo, pelo dimensionamento da capacidade governamental de captar recursos 
md icando o uso de fontes alternativas. ou através de estítulo à iniciativa privada. 

Art. 4c - Além das funções prev1stas no artigo anterior outras poderão ser acrescentadas desde que necessárias ao 
desenvolvimento d9 Sistema de Planejamento do Amapá (SIPAM ). 

CAPÍTULO 111 

ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA 

Art. 5° - O Sistema de Planejamento do Amapá (S IPAM), está organizado com a seguinte estrutura: 

I - Órgão Central ; 

11 - Órgãos Setoriais; e 

111 - Órgãos Seccionais 

Art. 6° - o órgão Central do Sistema de Planejamento do Amapá (S IPAM) é a Secretaria de Planejamento e Coordena-
ção. competindo-lhe. além de suas atividades regulamentares: · 

I - promover a implementação e operacionalização do Sistema de Planejamento. 

11 - definir e expedir normas e instruções regulamentares para o Sistema; 

111 -cumprir e fazer cumprir as políticas. diretrizes. objetivos e metas do Sistema; 

IV - definir e implementar métodos, técnicas e procedimentos de trabalhos do Sistema; 

V- art icular-se com órgãos e entidades da União. Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, para fins de com
patibilização e harmonização das atividades do Sistema. 

Art. 7o - São Órgãos Setoriais do Sistema de Planejamento do Amapá (SIPAM), os Núcleos Setoriais de Planejamento 
mstituídos em cada uma das Secretarias do Governo. subordinados técnicamente ao Órgão Central do Sistema e administra
tivamente à Secretana em cuja estrutura se integram. 

Parágrafo Único- Aos Núcleos Setor iais de Planejamento, no âmbito do respectivo órgãos em que estejam integrados, 
compete: 

I - prestar assessoramento ao Secretário na área de planejamento técnico-administrativo e institucional ; 

11 - artiCl..lar-se, através da orientação do órgão Central, com órgãos e entidades federais, estaduais, territoriais, muni
Cipais e locais inclusive de iniciativa privada, visando a harmonização dos planos. prog ramas e projetos da Secretaria e o de
sempenho rac1ona1 de suas atividades específicas; 

111 - cumprir e zelar pelo cumprimento das polfticas, diretrizes. objetivos e metas do Sistema; 

IV- promover e coordenar, a nível setorial, a elaboração. dos planos. programas e projetos da Secretaria, compatibili 
zando-os e integrando-os com os planos do Governo do Território; 

V - coordenar. a nível setorial, a execução dos planos, programas e projetos da Secretaria, indicando e/ ou promo
vendo as correções necessárias quando for o caso ; 

VI - coordenar a elaboração da proposta orçamentária da Secretaria; 

Vil - promover o acompanhamento e controle da execução do orçamento da Secretaria. bem como a reformulação deste, 
quando for o caso ; 

. VII I ~colaborar na elaboração de esquemas da captação de recursos para financ iamento de planos, programas e pro-
Jetos setona1s: 

IX- implantar o controle da execução, de planos, programas e projetos da Secretaria, estabelecendo o fl uxo de infor
mações, de acordo cor:1 a orientação do órgão Central; 

X - participar, a nível setorial, do programa de modernização administrativa no Território Federal do Amapá; 

XI -coletar, tratar e fornecer. a nível setorial, as informações nec~ssárias à composição das estatrsticas territoriais do 
S:stema de Planejamento ; 
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XII - identificar a necessidade de capacitação do pessoal do Núcleo, propondo a realização de treinamento; 

XIII -zelar pelo cumprimento das normas e instruções emanada~ do Orgão Central do Sistema de Planejamento e pelo 
cumprimento dos prazos de encaminhamento de informações e docúmentos. 

Art. 89 - São Órgãos Seccionais do Sistema de Planejamento do Amapá (SIPAM), as un idades de planejamento institui
das em cada um dos órgãos da administração indireta, subordinadas tecnicamente ao Orgão Central do Sistema e adminis
trativamente à entidade em cuja estrutura se integram. 

Parágrafo Único- Aos órgãos Seccionais incumbe, no âmbito das entidades que integram, as mesmas competências 
dadas aos Órgãos Setoriais. 

CAPITULO IV 

ARTICULAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS DO SISTEMA 

Art. 99 - A articulação entre os órgãoss componentes do Sistema de Planejamento do Amapá (SIPAM), far-se-á se
gundo o previsto neste artigo. 

§ 19 - Os orgãos Setoriais e Seccionais articular-se-ão diretamente com o órgão Central, obedecendo a posição hierár
quica que ocupam na estrutura administrativa dos órgãos em que estejam integrados. 
u010 

§ 29 - Os Órgãos Setoriais e Seccionais poderão articular-se diretamente entre si, e excepcionalmente, através do ór
gão Central , com outros órgãos e entidades federais, estaduais e municipais, para fins de que trata o artigo 29, deste regula-
mento. · 

§ 39 - A Secretaria de Planejamento e Coordenação baixará as instruções necessárias, fixando critérios de articulação, 
nos casos excepcionais. 

Capfulo V 

ARTICULAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS 

Art. 10- Especificamente, cabe ao Sistema de Planejamento do Amapá (SIPAM), articular-se a nfvel dos órgãos cen
trais, com sistema de Administração Financeira e o Sistema de Administração Geral , complementarmente às áreas de abra
gência do SIPAM, defin idas no artigo 39 deste regulamento. 

§ 19 - A articulação com o Sistema de Administração Financeira, far-se-á, para: 

I - estabelecimento da programação financeira; 

11 - conhecimento das informações sobre o comportamento de receitas e despesas do Território, indispensáveis ao 
acompanhamento permanente do desempenho do Governo; 

111- acompanhamento da programação de amortização da divida pública, decorrente das decisões de endividamento; 

IV- recolhimento das informações imprescindlveis ao controle dos custos de execução dos programas, projetos e ati-
' vidades da administração do Território. 

§ 29 -A articulaçáocom o Sistema de Administração Geral far-se-á para: 

1 -definição da polftica de recursos humanos para o setor público, face ao desemvolvimento do setor privado, visando 
o crescimento ordenado das oportunidades de emprego; 

11 - acompanhamento da evolução da força de trabalho do setor público, em relação a sua composição etária e profis
sional, ajustando-a posslveis alterações das funções do Governo do Território,nos campos de desenvolvimento econômico e 
social. 

Capitulo VI 

INSTRUMENTO DE ATUÇÃO E INTEGRAÇÃO E DE APOIO DO SISTEMA 

Art. 119 - Para realização de seus objetivos, o Sistema de Planejamento do Amapá (SIPAM), util izará os seguintes ins
trumentos de atuação e integração, definidores e orientadores do Planejamento no Território. 

I - Plano Nacional de Desenvolvimento (PND); 

11 - Plano de Desenvolvimento da Amazônia (PDA); 

111 - Plano de Desenvolvimento do Amapá IPDAP); 

IV -Plano Operativo Anual (POA); 

V - Orçamento Plurianual de Investimentos (OPI); e 

VI - Orçamento Programa Anual (OPA). 

Art. 12 - O plano de Desenvolvimento do Amapá fixa as diretrizes gerais de desenvolvimento do Território Federal do 
Amapá, os objetivos e pollticas globais, setoriais e especiais, indicando as medidas a serem adotadas na fase de execução 
para que os resultados sejam alcançados, complementando e suplementando as estratégias do Governo Federal, expressas 
no Plano Nacional de Desenvolvimento e no seu instrumento Regional o Plano de Desenvolvimento da Amazônia. 
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Art. 13 - O Plano Operativo Anual compreenderá os recursos financeiros alocados para aplicação direta, bem como 
agilizar a execução de projetos, subprojetos, atividades e subatividades de forma a facilitar o acompanhamento e controle 
das metas a serem alcançadas, e visualizar as conexões e mudanças consideradas necessárias para o exercfcio seguinte. 

Art. 14- O Orçamento Plurianual de Investimentos configurará a polftica de investimentos do Governo do Território Fe
deral do Amapá, servindo como indicador de recursos orçamentários e extraorçamentários relativos à despesa de capital , 
anualmente destinados à sua execução. 

Art. 15- O Orçamento Programa Anual estabelecerá a polftica econômico-financeira e o programa de trabalho da ad
ministração do Território no exercfcio, mediante formulação das propostas orçamentárias global e setorial, discriminando 
funções, programas, subprogramas, projetos, atividades, fontes e natureza dos recursos, observados os tetos estabelecidos 
pelo governo federal e a estimativa da receita própria, de acordo com a legislação em vigor. 

Art. 16 - São instrumentos de apoio ao Sistema de Planejamento do Amapá (SIPAM): 

I - fundos de participação; 

li - planos, programas e projetos setoriais e regionais; 

111 - recursos da União; 

IV - projetos especfficos; e 

V - outros que forem institufdos para este fim. 

Parágrafo Único - Os instrumentos previstos neste artigo serão utilizados na forma de leg islação que os institui. 

CAPITULO VIl 

COORDENAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO 

Art. 17- A coordenação das atividades do Sistema de Planejamento do Amapá (SIPAM), se processará em todos os 
seus nlveis, visando a harmonização das ações dos órgãos governamentais e assegurar coerência e unidade sistêmica, de
senvolvendo-se através dos seguintes mecanismos: 

I - reuniões periódicas, com a participação do pessoal atuante no Sistema, de acordo com o calendário de reuniões 
elaborado pelo Órgão Centrai ; 

11 - expedição de normas operacionais para uniformização dos procedimentos dos órgãos integrantes do Sistema; 

11 1 - ar~iculação e integração de pianos, programas, projetos e atividades; 

IV -compreensão e/ou sensibilização do pessoal envolvido nas atividades do Sistema, treinamento especffico e geral, 
ou através de seminários, especialmente voltados para os objetivos, instrumentos e metodologia do Sistema de Planeja
mento; 

V - exercfcio de contato direto entre o pessoal da Secretaria de Planejamento e Coordenação com pessoal dos demais 
órgãos da Administração do Território. 

Art. 18- A descentralização será objeto de delegação de competência formal ou informal, estabelecida pela autoridade 
investida de poderes para tanto, que deverá outorgá-la de forma clara e precisa, visando sempre a flexibilidade no desempe
nho das atividades sistemáticas e o alcance dos objetivos do Sistema de Planejamento. 

Parágrafo Único- A Secretaria de Planejamento e Coordenação estabelecerá as normas fixando matérias e critérios de 
delegação formal e informal, respectivamente, no âmbito do Sistema de Planejamento. 

CAPITULO VIII 

SUBSISTEMAS INTEGRANTES DO SIPAM 

Art. 19- O Sistema de Planejamento do Amapá (SIPAM) desdobra-se, através de Subsistemas especfficos, coordena
dos a nfvel central por órgãos da Secretaria de Planejamento e Coordenação, formando conjunto integrando, inter-relacio
nado e automaticamente controlado, de acordo com os princfpios de organização e gestão por sistemas, sendo esses: 

I- o Subsistema de Planejamento Governamental- SUPLAG. incumbido de acionar as funções definidas nos§§ 19 e 79, 
do art. 39 -, deste regulamento. 

11- o Subsistema de Programação Orçamentária e Financeira- SUPOFIN, incumbido de acionar a função definida no§ 
29, do art. 39, deste regulamento . 

111 - O Subsistema de Acompanhamento Ffsico Financeiro - SUAFFIN, incumbido também de acionar a função defi
nida no § 29 do art. 3", deste regulamento. 

IV - o Subsistema de Informações do Amapá - SIAP, incumbido de acionar a função definida no § 69, do art. 39, deste 
regulamento. 

V- o Subsistema de Articulação Municipal e Desenvolvimento de Comunidade - SAMDEC, incumbido de acionar as 
funções definidas nos §§ 49 e 59 do art. 3 9, deste regulamento. 
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VI -o SubSIStema de Modernização Ao rr st rat1vo - SUMAD. mcumb100 Ge ac1onar 3 funcão definida no§ 3 do ar• -
deste regulamento. 

Parágrafo Único - os subSIStemas refer~oos neste artrgo serão def1nidos. tmptantad0" e ooe•ilCional!zados. mtegran
do-se gradativamente ao Sistema de Plane1amento do Amapá tS IPAM, o e dCvrdo cor él:, o · ~ i! , ~- Pntacões emanao as 
pela Secretana de Planejamento e Coordenação . 

CAPITULO IX 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO 

Art. 20- A Secretaria de Plane jamento e Coordenação. órgão central do Ststema oe Planejamento do Amapá tSIPAM 1 
tem por final idade realizar estudos para a formulação de d1retr1zes da polit1ca oe acão do Temtor,o e exercer as funcões de 
planeJamento geral. orçamento. modern ização admin1strat1va. Informações para o ptanetmaento. 1ndustrra. comércr o tv S""C 

e assistência técnica aos municípios de acordo com as diretrizes e normas da Secretana de Planejamento da Presidência da 
Repúbl1ca. e a legislação em vigor. 

I - Secretaria de Planejamento e Coordenação 

11 - Gabinete do Secretário 

111 - Assessoria Técnica 

IV - Núcleo de Apoio Adm inistrat ivo 

V - Departamento de Modernização Adm 1n1strat1va 

VI - Departamento de Desenvolvimento Municipal 

VIl - Departamento de informática 

VIII - Departamento de Planejamento 

IX - Departamento de Orçamento 

X - Departamento de Indústria e Comércio 

XI - Departamento de Turismo. 

Art. 22- O Secretário de Planejamento e Coordenação além de suas atribuições específicas e normais. é o responsável 
pelo acionamento. coordenação geral e direcão técnica superior do Sistema de Planejamer. to do Amapá (SIPAM). 

Art. 23 - Ao Gabinete. compete prestar assistência direta e imediata. no desempenho das atribuições do Secretário; or
gan izar agenda de despachos. compromissos e o expediente a ser assinado: auxiliar o Secretáno na sua representação so
cial e nas relações com órgãos, empresas e entidades ; divulgar atos e fatos administrativos da Secretana; acompanhar e ca
talogar os notic iários de imprensa que sejam de interesse. do órgão e exercer outras at1v1dades que lhe forem conferidas . 

Art. 24- À Assessoria Técnica, compete o estudo e emissão de pareceres sobre as questões de natureza técn ica e jurí
dica , não compreendidas nas atribuições dos Departamentos da SEPLAN, além de outras ta refas próprias de assessora
mento que lhe forem conferidas. 

Art. 25- Ao Núcleo de Apoio Administrativo. compete programar. coordenar. supervisionar. onentar e controlar a exe
cução das atividades setoriais, nas áreas de pessoal. material, patrimôn io. finanças e tra nsportes. bem como as relativas a 
portaria, vigi lância e zeladoria, de acordo com as normas estabelecidas , articulando-se com os respectivos órgãos centrais 
dos sistemas de Administração Geral e Financeira . do Governo do Território. observando as necessidades intrínsecas do ór
gão a que estiver integrado. e a legislação em vigor. e exercer outras atividades que lhe forem conferidas. 

Art. 26- Ao Departamento de Modernização Administrativa compete programar. coordenar e controlar a execução das 
atividades de modernização administrativa aos órgãos do território cabendo-lhe a orientação e real ização de trabalhos de de
lineamento, análise e avaliação de sistemas . estruturas, métodos e procedimentos administrativos bem como as atividades 
relativas a desenvolvimento de Recursos Humanos. observando a orientação técnica dos órgãos competentes do Ministério 
do Interior. 

Art. 27- Ao Departamento de Desenvolvimento Municipal compete prog ramar. coordenar. orientar e controlar a execu
ção das atividades pertinentes ao desenvolvimento de comunidade e de cooperação e assistência técn1ca aos municípios. 

Art . 28- Ao Departamento de Infor mática. compete. programar, coordenar. orientar e controlar a execução das ativida
des de processamento de daáos e estatística do Governo do Território, bem como as relacionadas com documentação e bi
blioteca do Sistema de Planejamento articulando-se com o Departamento de Modernização Ad ministrativa na definição e 
desenvolvimento do Subsistema de Informações do Amapá - SIAP. 

Art. 29- Ao Departamento de Planejamento. com pete promover a elaboração dos planos anuais de trabalho e do Plano 
de Desenvolvimento do Amapá, cabendo-lhe as funções de coordenação, controle. orientação e normatização específica das 
atividades de Planejamento do Governo do Território, observada a legislação específica. 

Art. 30- Ao Departamento de Orçamento, compete programar, coordenar. orientar e executar as atividades de orça
mento e programação financeira no âmbito do Governo do Território, observada a legislação específica. 

Art . 31 - Ao Departamento de Indústria e Comércio, compete programar. coordenar. onentar e controlar a execução 
das atividades referentes à Indústria e Comércio do Território, providenciando a formulação de planos de desenvolvimento 
desses setores. observadas as diretrizes do Governo do Território. 
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Art. 32- Ao Departamento de Turismo, compete, programar, coordenar, controlar e executar as atividades relativas ao 
Turi~'Tio no âmbito do Governo do Território, observada a legislação especffica. 

CAPÍTULO X 

DISPOSIÇOES FINAIS 

Art. 33 -O Sistema de Planejamento do Amapá (SIPAM). obedecerá. no que couber, a Legislação Federal pertinente. 

Art. 34- O pessoal necessário ao desempenho das atividades do Sistema de Planejamento do Amapá (SIPAM), consti
tuir-se-á de técnicos de nivel superior e de nível médio. cuja seleção será realizada pelo Órgão Central, após prévia autoriza
ção do Governador do Território. de acordo com a legislação vigente. 

Art . 35- O órgão Central promoverá. sempre que necessário. o treinamento e aperfeiçoamento de pessoal do Sistema 
de Planejamento do Amapá (SIPAM ). segundo cri tério de prioridades. 

Art. 36- As "cheftas dos Órgãos Setoriais e Seccionais de Planejamento. incumbem dirigir, programar, coordenar, su
pervistonar. controlar. executar e avaliar as atividades do Sistema. no âmbito dos respectivos órgãos a que pertencem. 

Art. 37- As Secretarias de Governo bem como os órgãos de administração indireta devem prever os ó rgãos Setoriais e 
Secctonats. dos recursos humanos e materiais indispensáveis ao seu funcionamento . 

Art. 38- Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Governador. quando ultrapassarem os lim ites de 
competência do órgão Central. 

Art . 39 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário. 

PALÁCIO DO SETENTRIÃO. em Macapá. de novembro de 1979; 90• da Repúbl ica e 37• da Criação do Território 
Federal do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

ANTERO DUARTE DIAS PIRES LOPES 
Sec. de Planej. e Coordenação 

FRANCISCO VITORIANO FILHO 
Sec. de Finanças 

AUGUSTO MONTE DE ALM EIDA 
Sec. de Admin istração 

MARIA DA GLÓRIA AMORIM 
Sec. de Promoção Social 

MANOEL ANTONIO DIAS 
Sec. de Obras e Serviços Públicos 

ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 
Sec. de Educação e Cultura 

WAL TER DOS SANTOS SOBRINHO 
Sec. de Agricultura 

JOSÉ DE ARIMATHÉA VERNET CAVALCANTE 
Sec. de Seg Pública 

RUBENS DE BARAÚNA 
Sec. de Saúde 

(E) n• 032 de 14 de novembro de 1979 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei. etc. 

RESOLVE: 

Art. 1• - Autorizar a Companhia de Agua e Esgoto do Amapá- CAESA, a adquirir por compra o imóvel situado à Ave
nida Teodoro Antonio Leal n• 36, na cidade de Calçoene, para funcionamento de seu escritório local. pelo preço de 
Cr$-100.000,00 (cem mil cruzeiros), com recursos oriundos do Contrato no 005/79-CJ. 

Art. 2• - O imóvel. depois de adquirido. integrará o patrimônio da CAESA 

Art. 3• - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

PALÁCIO DO SETENTRIAO. em Macapá, 14 de novembro de 1979; 90• da República e 37o da criação do Território Fe
deral do Amapá. 

' 
ANNIBAL BARCELLOS 

- Governador -
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CARTÓRIO DO REGISTRO PÚBLICO I 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil de Casamentos da Comarca de Macapá, Capital do Território Federal do Amapá, ~epública 
Federativa do Brasil. faz saber que pretendem se casar: ANTO NIO VALDEZ DOS SANTOS CAMBRAIA e ROSA NILVIA DA 
SILVA COELHO. 

Ele é filho de Waldemar de Oliveira Cambraia e de Alexandrina dos Santos Cambraia . 

Ela é filha de Raimundo Nonato Coêlho e de lzabel Silva Coêlho. 

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

Macapá, 13 de novembro de 1979. 

JOSt: TAVARES DE ALMEIDA 
Escrevente em Exercfcio 

PODER JUDICIÂRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA a• REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAPÂ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pelo presente Edital fica notificado. AGRISA AGRICULTURA INDUSTRIAL S/ A .. atualmente em lugar i~certo e não sa
bido . executada nos autos do processo no 1230/75. de que o Exmo. Sr. Dr. Juiz Presidente desta Junta ex-a-fOU nos autos do 
processo acima. 0 seguinte despacho: .. 1- Passaram-se dois anos sem que o autor se manifestasse quanto ao prosseg.~l
mento do fei to. 11- Seu direito pereceu . em face da prescrição intercorrente. 111- Arqu1ve-se, com as cautelas lega1s. 

Secretaria da Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá. 07 de novembro de 1979. 

EUTON RAMOS 
- Diretor de Secretaria -

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 

DECISÃO 

Desativa o Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, estende a jurisdição do Conselho Regional de Enferma
gem do Pará à área da unidade federat iva onde atuava o COREN desativado e dá outras providências. 

A Presidente do Conselho Federal de Enfermagem, em virtude da deliberação do Plenário em sua 47• Reunião Ordi
nária. real izada no perfodo de 21 a 22 de setembro de 1978, tendo em vista o disposto no art. 3". 1' parte , e a co mpetência 
consignada sob os arts. ao. inciso IV. e 15. inciso XIV. in fine. todos da Lei no 5.905. de 12 de julho de 1973. bem como o dis
posto no art. 5° do Regimento Interno do COFEN. aprovado pela Resolução COFEN-1/75. publicada no Diário Oficial da 
União de 22 de agosto de 1975. considerando, ademais. tudo o que consta do PAD 135/7a. DECIDE: 

1- Fica desativado o Conselho Regional de Enfermagem do Amapá. com a consequente suspensão de suas ações ad
ministrativas e das atividades de seus dirigentes. 

11- A jurisdição do Conselho Regional de Enfermagem do Pará é ESTENDIDA À ÁREA TERRITORIAL ATÉ ENTÃO 
SOB CONTROLE DO COREN desativado. 

111- O património e o acervo do COREN desativado serão transferidos ao COREN -PA. após li qu idados os encargos e 
obrigações daquele: igualmente. serão transferidos pelo COFEN. ao COREN-PA. os recursos orçamentários e de outra na
tureza porventura atribuídos ao COREN ora desativado. 

IV- Os servidores do COREN referido no item I serão dispensados e indenizados na forma da Lei. 

V- Fica nomeada a enfermeira Zenaide Fernandes Garcia Leite para. sob a supervisão da Presidente do COFEN. 
promover o atendimento a todos os compromissos assumidos pelo COREN-AP. a dispensa de servidores e a posterior 
transferência ao COREN-PA dos bens referidos no item 111 da presente Decisão. 

Brasília. 25 de setembro de 1978. 

NYLZA DA ROCHA DIAS DE MEDEIROS 
- Primeira Secretária -

AMÁLIA CORR~A DE CARVALH O 
- Presidente -

~o EXEMPLAR I 
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