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~-------------------------DECRETOS----------------~------~ 

(P) n9 01~7 de 24 de março de 1980 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas. pelo artigo 18, item 11 , do 

Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19- Designar o Economista ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA, Secretário de Educação e Cultura do 
Governo deste Território, para viajar- de Maca pá, sede de suas atividades, até a cidade de Belém Estado do Pará, com a finali
dade de participar de uma reunião no Centro de Treinamento da Amazônia (CETEAM), onde serão tratados da Programação 
de Recursos Humanos para o Ensino de 29 Grau, no período de 25 à 29 de março do corrente ano. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 24 de março de 1980, 91 9 da Rep.ública e 379 da Criação do Território Federal do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
·Governador 

(P) no 0158 de 24 de março de 1980 

I 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item 11, do 
Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19- Designar o servidor Silvio Sobrinho Soares Castillo, Professor do Ensino Médio, da Tabela de Pessoal Especia
lista Temporário do Governo deste Território, para exercer acumulativamente, em substituição, o cargo de Secretário de Edu
cação e Cultura do Governo do Território Federal do Amapá, durante o impedimento do respectivo titular, no período de 25 
à 29 de março do corrente ano. 

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 24 de março de 1980, 91 9 da República é 379 da Criação do Território Federal do Amapá . 

. ANNIBAL BAR'CELLOS 
Governador 
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lrJIPRENSA OFiCIAL 

Dl~rio Oi'lci5ll do T<ml!é;iu F~~tJI de Am11ptl 
~ Diretoria 
* Administração 
* Redação 
1r Parque Gráfico 

Rua Cêr.dido Mendes s/ n' Macapá T.FA 

TELEFONE . 621- 4040 
Gabinete do Diretor 176 

Chefe das Oficinas .... .. Ramais .177 
Sistema Oft-Set . . . .. .. . . . . . . 178 

Pir0tor 

IRANILDO TRINDADE PONTES 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLIC.AÇÕE!J 

CIDADE 
Anual .... .. . .. . .. .. .. . .. .. Cr$ 1.125.00 
Semestral .. .. . . . . . . . .. . . . .. .. .. Cr$ 562,00 
D.O. número·atrasado . Cr$ 12,0·J 

OUTROS ESTADOS E MUNIC!pviOS 
Anual .......... Cr$ 1.800,00 
Semestral . . . . . . . . . Cr$ 900,00 
D.O. número atrasado Cr$ 20.00 

i=ll!BLICAÇÔES 

Página com um cada centímetro v;r !j 
coluna Cr$ 45.00 
Preço deste Exern pler Cr$ 5.00 

Matér ia para publicação das 07 30 as 12 00 e 
das 14 30 às 17·30. e,xce!uanco os sábados 

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulação do 
Diár.o. ca pi tal e 8 d ia'; r.os municípios e outros 
Estados. 

OFÍCIO OU MEMORAi'iDO - Deve acompanhar 
qualquer publicaçi':o . 

ASSIN.A. TURAS - Cap;tal. Mun1cíp ios e outros Es
tados em qualquer ~poca 
FORM .õ. OE PAGAMt=NTO 
Avu lso: Em rnoeda corrente 

Assinatwas tl ru bl1cações· Em cheque nom1 nal. 
para "Serviço de Imprensa e Radi odífusào do 
Amapá - S!RDA" . 

Assinaturas vencidas poderão ser suspensas 
se m aviso prévio. 
- Este Diário Oficial é encontrado para leitura 
nas representações do Governo do Amapá em 
Bras!lia-DF e Beié.-:: -Estado do Pará. 

(P} n' 0159 de 25 de março de 1980 

O Governador do Território Federal do Amapá. usando das atribuições que !he são conferidas pelo artigo 18. item 11. do 
DecrP-to-Lei n' 411. de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Eloo1ar o Coronel JOSÉ MARCOS BEZERRA CAVALCAI'HI . por ter exercido com lealdélde. competéncta téc ni co 
prorissio n~l. dedicação ao serviço e qualidades de lidernnça, o cargo de Diretor-Presidente da Companhia de E!etncidade do 
Amapá - CEA. dando à Empresa organ.zaç?!o. operacionalidade na missão de bem serv~r ao publico e exercendo uma ex 
pr ·~ss i\La gams de serviços na Capttal c no lnter iur. 

Palácio do Setentríão em Mw ' i pá. 25 de março de 1980, 91 ' da Re:pública e 37· da C nação do Terri tório Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLO S 
Governador 

(N) n· 004 de 25 de março de 1980 

O Gcwernador do Terntóno Federal do Amapá. usando das atribuicoes que ihe são confendas por Let e 

CONSIDERANDO a alinea "g" do il em I, do art iÇJo 1•. da Lei n' 6229, de 17 de julho de 1975. regulamentada pelo De
crelo n(.or,~ero 76.973. de 21 de dezembro de 1975. que dispõe sobre normas e padrões para p rédios e ins!a lacões destinadas 
aos ser '. •Ços de saúde. atr ibuindo às Secretana de Saúde das unidades federadas, a "ap rovélção dos pr·ojetos" e autorização 
para ft: ncionamento desses prédios: 

CONSIDERANDO o n• 1. aiinea "a" . e n ·s. 3 e 4. alínea "b··. item Vil . do artigo 1< da Lei n· 6229175. que dispõem sobre a 
,,:,H çào das Secretaria de Saúde dos Terr itórios e dos Município s: 

C0NSiuERANDO as diretrizes emanadas da Presidência da República para o Sistema Nac1onal de Saúde comunica
das a este Governo pelo Av1so conjunto n 493179 dos Ministérios da Saúde e ela Prcvidênc•a e Ass1slência Social. no qua l se 
atribui a coordenação da Política de Sat::de do Ter ri tór io a sua Secretaria de Saúde. r·eafirma ndo-se. as sim. que . compete à 
Secretaria de Saúde, planejar. desenvolver e coordenar toda a Poliiica cie Saúde do Território Federal do Amapá. 

CONSiDERANDO q~re para esse !im o Governo elaboro~ o seu rta no Integ rado de Saúce fa.:ercdo pélrte ;r tcgrDnt·:' 
adequada modern ização adm inistrat iva compa tibil izada com todos os órgãos do Goverr.o: 

CONSIDERANDO que todos os órgãos de saúde do Terri tório fazem parte do Siste ma Terr itori al de Saúde: 

CONSIDERANDO que as Unidades Mistas de Saúde e todos os Postos 0e Saúde cor tstruidos pelo Governo e Prefeitu
ras Municipais de Mazagão. Amapá. Calçoene e Oiapoque. cons tituem un tdades do Sistema de Sat:rde do Terr itór to c . co~n o 
tal, devem ter suas ações de Sélúde implementadas e coordenadas pela Secretaria de Saúde d Governo 

RESOI. VE: 

Art. 1ç - RECOMEN DAR que as ações de saüde das Prefeituras Mun1C1pais do Território. espectalmente construcão dP 
novas unidades (Postos de Saúde). sejam previamente disr:;utidas com a Secretar·a de Snll de P'' :-. con1o<tt t.;o! zucàu corn r, 
Plano de Saúde do Ter ritório . 

Art. 2° - Só serão aprovadas pela Secretaria de Saúde as ações de sauc'? e cons truçàc de précl•os para Postos de 
Saúde, que estejam dentro das metas do Plano In tegrado de Saúde do Ter r1tó r:o e não constituam pwalel•srroo de a!l\'ldade 

,(l.rt. 3° - As ações de saúde desenvolvidas pelos Postos de Saúcle serão coordenadas pelas Un tdades M•stas cias Sedes 
Municipais. integrantes das Diretorias Reg1onais da Secretaria de Saúde. _j 
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Art. 49- As Prefeituras Municipais deverão dar ampla colaboração à Secretaria de Saúde, especialmente para amplia
ção de cobertura à população da zona rural , na forma prevista no Plano de Saúde do Território. 

Art. 59 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 25 de março de 1980, 91 9 da República e 379 da Criação do Território Federal do Amapá. 

I ' 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) nç 0160 de 25 de março de 1980 

o Governador elo Território Federal do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item 11 , do 
De.creto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19- Designar o· Economista ANTERO DUARTE DIAS PIRES LOPES, Secretário de Planejamento e Coordenação do 
Governo deste Território, para exercer acumulativamente, em substituição, o cargo de Governador do Território Federal do 
Amapá, durante o impedimento do respectivo titular, no período de 26 a 28 de março do corrente ano. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 25 de março de 1980,919 da República e 379 da Criação do Território Federal do Amapá . 

.A.NNIBAL BARCELLOS 
Governador 

SINDICATO DOS ARRUMADORES DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPÁ 

Av. Mendonça Junior, n9 268 

ELEIÇÕES SINDICAIS 

A V ISO 

Será çealizada, eleição no dia 25 de julho de 1980, na sede desta entidade, para composição da Diretoria, Conselho 
Fiscal e Delegados-Representantes, devendo o registro de chapas ser apresentado à Secretaria, no horário de 07:00 às 17:00 
horas, no período de 20 (vinte) dias a contar da publicação deste Aviso. Edital de convocação da eleição encontra-se afixado 
na sede desta entidade. 

Macapá (AP), 28 de março de 1980. 

MANOEL MERC~S DA COSTA 
Presidente 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO-SUNAB 

DELEGACIA DO AMAPÁ-DEAP 

Portaria - DEAP n9 02, de 25 de março de 1980. 

O Delegado da SUNAB, no Território Federal do Amapá, com base na Portaria Super n9 17, de .18 de março de 1980. 

Considerando a necessidade de ser fixado o preço máximo de ven·da dos produtos da pesca e disciplinado o contwle 
do seu abastecimento no período da "SEMANA SANTA", para o mesmo, em decorrê.ncia de sua maior demanda por parte do 
público consumidor. 

RESOLVE: 

Art. 19- Fixar os seguintes preços para o Kilog rama dos tipos de pescado fresco ou congelado abaixo discriminados, 
vendidos pelos atacadistas aos varejistas e estes ao consumidor, situados no T.F. do Am apá: 

Classe Especial 
Pescada amarela, pargo, garoupa e serigado ....... . · . . .. . . ... . . .. .. . . 
Primeira Classe 
Camarim, tucunaré , filhote, enxova, pescada branca, pescada boca 
torta, curvina-branca e cavala ...... ... . .. . ........ . ...... . . . . .... . . . . . 
Segunda Classe 
Dourada, curimã, tainha, surubim, traira-açu ..... . ...... . .. . ... . ..... . 
Terceira Classe 
Gurijuba, pirapema, xaréu , apaiari e sarda amarela .... . .. .. . ... . . .. . . 
Piramutaba ....... . . . ... . .. .... .. . . ... .... ... .. . . .... . . . . . .... ... .. . . . 
Quarta Classe 
Dentuça (gó), tamatarama, tambaquí, matrichão, curimatã, aracú, pi
rapitinga, pacú, pratiqueira, piranambú, mero, acará branco, acará 
açu , sardinha, mandubé e aruanã . .. .... . .. . ...... .... .. . ..... . . ..... . 
Quinta Classe 
Uritinga, mapará , cação, traíra, tamuatá, jejú, anujá, piranhas, espa
darte, pacamão, bagre, itui, jundiá, cangatá, cambeua, bacu, jaraqui e 
outros não especificados . .. ..... . . . ...... . .. .. .. . .. .. .... .. .. . ..... .. . . 

Atacado Varejo/Consumidor 

Cr$ 62,00 Cr$ 70;00 

Cr$ 52,00 Cr$ 60,00 

Cr$ 47,00 Cr$ 55,00 

Cr$ 37,00 Cr$ 45.00 

Cr$ 37,00 Cr$ 43,00 

Cr$ 30,00 Cr$ 38,00 

Cr$ 25,00 Cr$ 33,00 

Art. 29 ~Os pre.ços acima estabelecidos devem ser, obrigatoriamente, fixados no lugar de venda em caracteres de pelo 
menos. 2 (do1s) cent1metros de altura em local visível e de fácil leitura para o público consumidor. 

Art. 39 - A presente Portaria terá validade para o período compreendido entre zero hora dó dia 30 de março até zero 
hora do dia 07 de. abril de 1980. 
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í Fica autorizado um reajuste de 10% (dez per cento), na venda por Kilo, quando o peixe fresco for transformado em sal
: '.J9do e vendido ao público consumidor . 

I Art 4° - A p1·esente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do T.F . do Amapá, revogadas 

l
. as disposiçôes em contrário. 

JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA 
Delegado Substitu to 

j 
I CONSELHO TERRITORIAL DO AMAPÁ 

j Edital de Convocação 

! O Presi~.~nte do Conselho Territor ial do Amapá, de acordo com o artigo 26 do Decreto-Lei no 411 / 69 e artigo 15 do Re-

I ~imanto Interno, convoca os Senhores Conselheiros para a Sexagésima Sexta (66~) Reun ião Ord inária, a ser realizada na Se-

I 
crefaria do Colegiado, Centros Sociais Urbanos de Pacoval e Vi la Maia (Santana) e Prefeitura Municipal de Macará. nos dias 
'26, 27 e 28 de março, com seu inicio previsto para às 09:00h, com a finalidade de: I I - AbertU<a dos lrabalhos 

- Pal avra do Presidente; 

- Palavra livre -' Informações: 

- Leitura dos expedientes: 

- Leitura da Ata da Reunião Anterior: 

- Api'eciação, estudo e aná lise de processos, planos e projetos oriundos da área Governamental; e 

i -Debate. 

I 11 - Visita aos Centros Sociais Urbanos de Pacoval e Vila Mai a, pelos membros do Colegiado, Coordenador do Pro-

l 
grama Nacional de Centros Sociais Urbanos e assessor e, técnicos da Secretaria de Pl anejamento (SEPLAN); 

111- Reunião entre os Conselheiros e os membws da Coordenação do l'rograma Nacional de Centros Sociais Urbanos; 

IV - Visita, oficial à sede da Prefeitura Municipal de Macapá, com reunião entre Colegiado, Prefeito e Diretores de De-
partamentos, com vistas à explanação que será proferida sobre o Plan0 de trabalhos da Prefeitu ra, a ser desenvolvido no 
transcorrer deste exercício de 1.980: 

V - Apreciação dos resu ltados dessas reuniões: e 

VI - O que mais houver. 

66o Reunião Ord inária 
Dia 26.03.80- Quarta Feira 
I Sessão 
09:00h - lnfc1o da Sessão 
Pauta: 
i - Abertura dos trabalhos: 
- Palavra do Presider.te; 
-· Palavra livre - Informações; 
- Leitura dos exped ientes; 
- Leitura da Ata da Reunião anterior; 

Macapá-AP, 14 de março de 1.980 

ALBERTO DA SILVA LIMA 
Presidente - CT A. 

CONSEL HO TERRITORIAL DO AMAPA 

AGE NDA 

- Apreciação, estudo e análi se de processos. planos e projetos oriundos da área Governamental; e 

- Debate. 
12:00h - Encerramento da Sessão. 

05 Sessões 

Local: SEC - CT A 

11 Sessão Locais: Pacoval e Santana 
15:00h Inicio da Sessão 
Pauta: 
11- Visita aos Centros Sociais Urbanos de Pacova l e Vila Maia (Santan a), pelos membros do Co
legiado, Coordenador do Programa Nacional de Centros Sociais Urbanos e assessor e, técnicos 
da Secretaria Planejamento (S EPLAN): 

18:00h- Encerramento da Sessão. 
Dia 27.03.80 · Quinta Fei ra 

09:00h- Inicio da Sessão 
Pauta: 

111 Sessão 

111- Reunião entre os Conselheiros e os membros da Coordenação do Programa f\lacional de 
Centros Sociais Urbanos. 
12:00h - Encerramento da Sessão. 

Local: SEC - CTA 
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15:00h - Início da Sessão 
Pauta: 

DIÁRIO OFICIAL 

IV Sessão 

IV- Visita Oficial à sede da Prefeitura Mun icipal de Macapá. com w :r::ão e;:tre o Colegiado. Pre
feito e Di retores de Departamentos. com vistas à explanação que será proferida sobre o Plano 
de trabalhos da Prefeitura. a ser desenvolvido no transcorrer deste exercício de 1. 980 . 
18:00h - Encerramento da Sessão. 
Dia 29.03.80 - Sexta Fei ra 

V Sessão 

09:00h - lníc1o da Sessão 
Pauta: 
V - Apreciação dos resul tados dessas reun iões; e 
VI - O que mais houver. 

Macapá, 14 de março de 1.980. 

MURILO DE ALMEIDA MOREIRA 
Secretário - CT A 

CONSELHO TERRITORIAL DO AMAPÁ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Pág. 5 

Loca l: P.M.M. 

Local: S EC - CT A 

O Presidente do Conselh'o Territorial do Amapá, de acordo com o artigo 26 do Decreto-Lei n9 4 í 1/69 e artigo 15 do Re
gimento Interno, convoca os Senhores Conselheiros para a Sexagésima Quinta (65•) Reunião Ordinária , a ser real izada na 
Secretari a do Coleg iado e Mun ic ípio de Mazagão, nos dias 27, 28 e 29 de fevereiro, com seu início previsto para às 09:00h, com 
a final idade de: 

I - Abertura dos trabalhos: 

- Palavra do Presidente: 

- Palavra livre - Informações; 

- Leitura dos expedientes : 

Leitura da Ata da Reun ião anterior: 

- Apreciaçãc, estu do e anál ise de processos, planos e projetos oriundos da área Governamental; e 

- Debate. 

li - Visita oficia l a sede do mun icíp io de Mazagão e as localidades de Carvão, Queimado, Ajudante, Mazagão Velho e Vi
la Nova. Pela parte da tarde haverá reunião com o Prefeito , Vereadores e Lid eres comunitários, para apreciação da proble
mática Mazaganense; 

111 - Apreciação do Relatório re ferente ao exercício de 1.979; apresentado pelos relatores: Con selheiros DONATTI e 
RU GATTO; e 

IV - O que mais l1ouver. 

Macapá. 15 de fevereiro de 1.980 

ALBERTO DA SILVA LIMA 
Presidente - CTA 



Macapá, 28-03-80 

65• Reunião Ordinária 
Dia 27.02.80- Quarta Feira 
I Sessão 
09:00h- Início da Sessão 
Pauta: 
I- Abertura dos t rabalhas: 
- Palavra do Presidente; 
- Palavra Livre- Informações; 
- Leitura dos expedientes. 
12:00h - Encerramento da Sessão. 
11 Sessão 
15:00h -lnfcio da Sessão 
Pauta: 

11 - Abertura dos trabalhos: 

DIARIO OFICIAL 

CONSELHO TERRITORIAL DO AMAPÁ 

AGENDA 

Leitura da Ata da Reunião anterior; 
- Apreciação. estudo e análise de processos, planos e projetos oriundos da área 

Governamental; e 
-Debates. 
í8:00h- Encerramento da Sessão 
Dia 28.02.80 - Quinta Fe ira 

Pág. 6 

05 Sessões 

Local: Sec.- CTA 

Local: Sec.- CT A 

111 e IV Sessões Local: Mun icípio de Mazagão 
07 :00h -Saída de Macapá 
Pauta: 
111- Visita oficial a sede do município de Mazagão, e as localidades de Carvão, Queimado. Aju
dante, Mazagão Velho e Vila Nova. 
IV- Reunião com o Prefeito. Vereadores, e líderes comunitários, para apreciação da problemáti
ca Mazaganense. 

18:00h- Retorno à Macapá 
Dia .~9.02.80- Sexta Feira 

V Sessão 
09:00h- In ício da Sessão 

Pauta: 

Local : Sec. c CT A 

V - Apreciação do Relatório referente ao exercício de 1979; apresentado pelos relatores: Conselheiros DONATTI e 
RUGATTO; e 
- O que mais houver. 

Macapá, 15 de fevereiro de 1.980. 

MURILO DE ALMEIDA MOREIRA 
Secretário - CT A 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8' REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAPÁ 

EDITAL DE ClT AÇÃO 
Prazo de 48 Hs. 

Pelo presente Ed ital fica citado ORLANDO S. PEREIRA & CIA L TOA .. atualmente em lugar incerto e não sabido, execu
tado nos autos do processo no 200/201/80. em que CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA e JOÃO DO CARMO BALIEiRO. 
são exequentes, de que deverá pagar no prazo de 48 (quarenta e oito horas), nesta Junta, a quantia de Cr$-6.000,00 (seis mil 
cruzeiíOs) proveniente do principal e multa de 20%. 

Caso não pague nem garanta a execução, penhorar-se-ão tantos bens quantos forem encontrados e bastem para inte
gral pagamento da dívida. 

Secretaria da Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá, 25 de março de 1980. 

Dado e passado na Secretaria. da JCJ de Maca pá. Eu (Wan derlin Gibson). Enc. Setor de Processos em Geral. datilogra-
fei. Eu (Euton Ramos), Diretor de Secretaria, subscrevi. • • . · • 

ARY BRANDÃO DE OLIVEIRA 
Juiz do Trabalho, Presidente da JCJ de Macapá. ·.~ 


	

