
.REPÚB_LICA FEDER~ TI VA DO. BRASIL 
- I . , 

TERR~TORtO FEDERAL 00-AMAPA 

. . 
Decreto n9 1. de 24 de julho de 1964 

' 

N9 3328 _ Macapá, 19 de novembro de 1980 - 4•-Feira 

>-

GQ.Íiernador do Território 
Cmte. Annlbal Barcellos 

I 

' . 

-· 
Gabinete do Governador 

Ten. PM Ronaldo Pereira de Oliveira 

SECRET ARI·ADO 
Secretérlo de Admln'lstraçAo 

Dr. Augusto Monte de Almeida . 
, Secretário de Finanças 

Dr. Francisco Vitoriano Filho 
., Secretário de Planejamento e CoorderiaÇAo 

Dr. Antero Duarte Dias Pires Lopea 
Secretário de Promoção Social 

·ora. Maria da GlÓria Amorlm 

.· 

Secretário .de Obras e Serviços Públicos 
Dr. Manoel Antonio Dias 

. ' 

Secretário de Educaolo e Cultura 
Dr.\ Aitredo Augusto Ramalhe ae Oliveira 

Secretário de Agricultura 
Pro(..lzequlas ·Estavam doe Sento• . 

Secretário de Segurança Públlce 
- Dr. José de)r~math6a Vernet Cavalcanti 

Secr,tárlo de Saúde · .- ~ 
Dr. José Cabral de Castro 

" 

I 

~ -

r---------------------------------DECRETO~---------------------------------, 

I (P) n9 0714 de, 7 de n'ovembro de .1980 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando da~ atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 1_8, Item 11, do 
Decretó-Lei n9 '411, de 08 de janeiro de 1969, 

- ' 
RESOLVE: 

Exonerar o médico Robelino José Gonçalves de Albuquerque, da função de Membro Suplent~ da -Junta Médica Peri
cial do Governo po Território Federal do Af!1apá, a partir de 10 de novembro do corrente_ano. 

Palácio do Sete·ntrião, em M~capá, 7 de novembro de 1980, -919 da República e 389 d~ Criação do Território Federal do . 
Amapá. -

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

~- . 

·(P) n9 0715 deTde novembro de 1980 

O Governador do Território Federal db Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18,1tem 11, do . 
Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em vista o que consta do Processo n9 5/15.107180-SEGUP, · 

RESOLVE: ' 

Conceder aposentadoria, de acordo com Ós artigos 176; Item li e 178, l,terri I, allnea "a", da Í..el n91711, de 28 de outubro 
de 1952, com a nova redação dada pela Lei n9 6.481,. d~ 05 ~e dezembro de 1971, a JoA<Y· SHveira Barr_eto, matricula· j,9 
2.071.899, no cargo de Auxiliar Rural, P-209.3, do Quadro de Pessoal- Parte Perman8flte- do ~overno deste Território de
vendo seus proventos mensais serem acrescidos da vant'agem financeira de 20%, de acordo com o artigo 184, Item 11. d~ cl-
tadalein91711/52. · 

• 
Palácio do SetentriAo, em Ma~apá, 7 de novembro de)980, 919 da Repúbllcà e 389 da CrlaçAo do Território Federal do 

Amapá. · · . · · . ' ' 

ANNIBAl BARCELLOS 
Governador 
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(1'-1 ) n9 041 de 10 de novembro de 1980 

Páa. 2 

- Prolbe a participação de funclonáriO!l do Governo na elaboração de Cartae, Consultas e Projetos de empresas que 
queiram ou venham a se estabelecer no Oistr:w Industrial. 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando daa atrlbulçOO" que lhe são conferidas ~lo artigo 18,1tem 11. 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 , e , 

Considerando a Importância do Distrito Industrial , como Instrumento para o desenvolvimento do Território; 

Considerando que entre as funções do Governo se Insere aquela da criação de empregos, a nfval especializado ou não; 

Considerando que, permanentemente, está sendo colocado no mercado uma grande quantidade da mão da obra for-
mada por técnicoa de nfvel superior; · 

Considerando que. é de real Interesse do Governo do Território criar as malhoros condições, para que essa m·Ao de 
obra especializada, venha a se fi xar no Território do Amapá. 

RESOLVE: 

Art. 19- Proibir a participação de funcionários do Governo na elaboração de Cartas. Consultas e Projetos de empresas 
que queiram ou venham a se estabelecer no Distrito Industrial. 

Ari . 29- A proibição exprest~a no artigo anterior se estende lndlstlntamGnte, aos Funcionários ragldos pelo Estatuto dos 
,·:uncionárlos Públicos . como também pela Consolidação das Leia do Trabalho. 

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

Pali.\cio do Satentrlêo, em Maca pé, 10 de novembro de 1980, 91 9 da Rep\!bl ica e 389 da Cri ação do Território Federal do 
Amapá. · · 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

- ------------ ------- - --- - ----·-
DECRETO N9 108/80-PMM. 

0 Prefeito Municipal de Macapá, usando dns atribuições que lhe sêo conterldaa por lei, e considurando o que cor.•>ta 
no Proc. no 03055/80-PMM datado de 16 de maio de 1980, e Of. N9 082/ 80-Rap./Bei.I Pará. . 

DECRETA: 

Art . 19. Aposentar, Guiomar Silva de Araújo , Agen~e de Admlnl~~=~~c-a A:A~~~~~~;~o~~d:r~o, g~.~~~~~~~~~o p~~ 
Finanças, pertencente ao Quadro de ~essoa~ E~etlv~ dadPr~f,~!~'~:~~~~~!:~to com os /rllgos 176, Item 11 e 178, item I, da letra 
rágrafo único . da Constituição da Republlca e erat va o r d "Ao dads pela Lei n9 6 481 de 05 de dezembro de 1977. 
"a". da Lei n9 1.711 de 28 de outubro de 1952, com a nova re ava · · 

.. v~. 29 . Fica revogado 0 Decreto n9 59/80-PMM, datado de 15 de julho de 1980. . 

Art . 39 • Este Decreto entrará em vigor a partir do 25 de julho de 1980, revogadas as disposições em contrário. 

Cumprá-se, Registre-se e Publique-se. 

Palácio 31 de Março • 07 de novembro de 1.980. 

MURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Municipal de Macapá 

Publicado neste Depar.amento de Administração, aos dias do mês de novembro de 1.980. 

EDITH RAIMUNDA RIBEIRO DE SÁ 
Diretora do Departamento de Administração 
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JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRip FEDERAL DO AMAPÁ 

1 • CIRCUNSCRIÇÃO - MA CAPÁ 

Edital de CltaçÁo de Souzenlldo Çarvalho Nobre com o prazo de quarenta (40) dias 

P6a. 3 

O Doutor Oswaldo de Sousa e Silva, MM. Juiz de Direito da Primeira ClrcunacrlçAo do Território Federal do Amapá, na 
forma da Lei, etc. . 

Faz saber aos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que pelo presente cita Souzenlldo.Car
valho Nobre, brasileiro, casado, com profissAo e endereço Ignorado, com o prazo de quarenta (40) dias, para conteStar, que
rendQ, a presente ação de Divqrcio Litigioso, que tramita neste Jufzo, processo n9 11.333 em que é requerente lvanllde Rodri
gues Nobre e requerido Souzenlldo Carvalho Nobre, tudo de acordo com a petição Inicial e despacho.a seguir tranter1t01: P• 
tição: "EXMO. Sr. Dr. Juiz de Direito da ·comarca de Macapé: lvanllde Rodrigues Nobre, brasileira, casada, com Souzenlldo 
CarvalhO Nobre, domiciliada e rE)s.idente nesta cidade, à Rua Rio Pedreira, n9 15, bairro do Trem, via Defensoria Pllblloa por 
ser pobre na forma da Lei, nos termos do .art. 40, combinado com o art. 59§ 19, da Lei n9 8.515, de 26 de dezembro de 1m, 1 
arts. 1.120 e seguintes do C.P.C., vem perante Vossa-Excelência, requerer a decretação do presente: Divórcio doCUII, o que 
para Isso passa a expor e finalmente requer: A suplicante contrall.! núpcias com seu marido em 24 de abril do ano de 1887, 
nesta cidade de Macapá; O casamento foi realizado, por procuração, por parte do marido, posto que o mnmo H encontrava 
na cidade de São Paulo- S.P; Realizado o casamento, tudo de forma legal, o marido nAo velo receber a mulher nem mandou 
buscá-la, ocorrendo, entretanto, que a mesma já se encontrava·geatante, tendo nascido um filho de nome S6rglo.Rodrlguee 
Nobre; Decorridos atualmente treze (13) anos a situ.ação continua a mesma, o suplicado, Souzenlldo Carvalho Nobre, perma
nece na cidade de SAo Paulo, sem tomar nenhuma declsAo que manifeste sinal de aproximação com a suplicante; É sabido 

-através de tércelros que o marido da suplicante vive em .concubinato com uma determinada mulher naquela cld1de, en
quanto que, igualmente, a suplicante vive concubinada com o Sr. Jurandlr Moraes doa Santos, há aproximadamente Mte (7) 
anos, nesta cidade; O filho do casal, acima mencionado vive sob a Inteira guarda e responsabilidade da suplicante e nunca 
recebeu qualquer ajuda do pai: Inexiste, entre o casal, o paçto antenupcial, aaalm como, beni para oferecer • pirtllha, neste · 
ato; O casal esté separado, de fato, há treze (13) anos, tendo se verificar a ruptura desde o primeiro dia do cuamento, posto ' 

. q'ue nunca coabitaram, o casamento realizou-se por procuração, e o suplicado nAo recebeu a suplicante como eua mulher, 
tendo isto ocorrido em abril de 1967, portando anterior a 28 de julho de 1977, data da Emenda Constitu
cional de n9 09, não havendo até a presente ·data, ê.nlmo para reconstituição de vida, em comum; 

I . 

Como prova documental para justificar o decurso de tempo da separação (art. 40), a suplicante faz júntar a esta, duu, decla
rações firmadas por Maria da Conceição Gomes Serra e RairrlUnda Nonata Serra Alves, as quais também seguem arroladu 
como testemunhas das alegações da suplicante; A suplicante dlapensa à pensAo allmentfcla por nlo estar 'f1e01111tando 
atualmente, requer, entretànto, os alimentos para o seu filho Sérgio Rodrigues Nobre; Homologado o divórcio a eupttcant. 
passará a usar o nome de solteira, assinado como , lvanllde Cardoso Rodrigues, readando os patrimOnial materno e pa
terno; Em face da suplicante desconhecer o enderço do marido, sabendo apenas que reside em Slo Paulo, nlo aabendo a 

: rua, número e bairro, requer · a V. Exa. seja o mesmo citado por Edital para responder ~os termos da presente Açlo, oontel
tando-a, se quiser, sob pena da revelia e conflssAo quanto a matéria de fato. Diante do ,.cima exposto, requer a V. Exa., ou
vido do Qouto OrgAo do Ministério Público, conceder por sentença o divórcio do casal, requerendo alndi -a expedlçlo do 
competente mandado para que possa no Cartório dé Registro Público proceder a devida averbaçlo do DIVORCIO. Protes
tando por todos os meios de provas admitidos, dá é causa para efeitos fiscais ,· o valor de Cr$5.000,00. Pede Deferlmento.
Macapá-Ap., 21 de outubro de 1980 Ivan lide Rodrigues Nobre, aa. Adamor de Sousa Oliveira- Defensor Público-ROL de Tes
temunhas : - 1 - Ralmunda Nonata Serra Alves, à Rua Eliezer Levl n9 2924- Maria da ConcelçAo Gomes Serra, 6 Rua Coaracy · 
Nunes n9 349, Central. "Despacho: R.A. Cite-se por edital, com o praazo de 40 (qu.arenta) dias: Ciente o Dr. Curador de ausen-' 
tes. Maca pá, 22.10.80- Oswaldo de Sousa e Silva- J~JIZ de Direito. Em virtude de que mándel expedir o presente que será afi
xado no átrio do Forum e publicado no· Diário Oficial e jornal$ desta cidade. O que cumpra na forma da lei. Dada e passada 
nesta d dade· de Macàpá, aos seis dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e oitenta. Eu, Luclvaldo dos Santos 
Ferreira, Diretor de Secretaria, mandei datilografar. · 
. I • 

PROC. N9 0505/ 80 

OSWALDO DE' SOUSA E SILVA, 
Juiz de Direito 

r ermo Aditivo ao Contrato de Locação celebrado entre a Companhia Brasileira 'de Armazenamento- CIBRAZEM e o 
Governo do Território Federal do Amapá', na forma abaixo. 

A Companhia Brasileira de Armazenamento - CIBRAZEM, Empresa Pública Federal, crláda nos termos da lei Dele
gada n9 07, de 26 de setembro de 1962, vinculada ao Ministério da Agricultura, Inscrita nô Cadastro Geral de Contribuintes do 
Ministério da Fazenda sob o n9 33.121.088/0001-Sp, com sede na Capital Federal, no Edlffclo· Palácio do Desenvolvimento, 59 

andar, Setor Bancário Norte, representada pelo Chefe da Consultoria Jurfdlca, Dr. VIcente Landim de Mac6do, conforl)'le de
legação de competência constante na ÀD/14/79, de 26.06. 79 e do outro lado o Governo do Território F~eral do Amapá, com 
sede à Av. FAB s/n9 Macapá-Ap, doravante denominado Governo do Amapá, representado neste ato pelo Excelentfaalmo Se-

. nhor Governador do Território do Amapá, Comandante ANNIBAL BARCELLOS, perante as Testemunhas Instrumentárias, re
solvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Co.ntrato de Locação, regendo-se pelas cláusulas e condlçOes. que 11eguem: . 

CLÁUSULA PRIMEIRA .:... DO OBJETO 

Objet.iva·o presente Termo Aditivo, retificar a data do~rilclo de vigência do Contrato de LocaçAo, celebrado entre as 
parte!! em 05.08.80, para efeito de cumprimento ao disposto na Cláu~~la Sexta. . 

CLÁUSULA SEGUNDA '- DO PRAZO 

o prazo de vigência da Locação será de 02 (dois) anos, . compreendendo o perlodo de 01 .08.80 é 31 . 07.82. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA RATIFICAÇÃO 

Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas não modificadas por este Termo Aditivo. 
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· E, para constar e como prova de haverem assim pactuado, foi datilografado o presente Termo Aditivo ao Contrato de 
Locação em 06 (seis) vias de Igual teor e forma, que vai assinado pelas partes contratantes, diante das testemunhas Instru
mentárias, para que produza entre si os legltlmos efeitos de direito. 

Brasflla-DF. 

AN~IBAL BARCELLOS 
Governador do Território Federal do Amapá 

VICENTE LANDIM DE MAC!:DO 
Chefe da Consultoria Jurldlca - CIBRAZEM 

TESTEMUNHAS: 

, lleglvels 
,. 

\ · 

Quinto Termo Aditivo ao Conv6nlo Celebrado em 31 de Julho de 1975, publicado no Diário Oficial da Unllo .de 14 de 
Agosto de 1975. Entre o Ministério da Agricultura e o Governo do Território Federal do Amapá, obj'-tlvando a produçlo e dlt
.trlbulção dt! sementes fiscalizadas de arroz, milho e feijão no referido Território. 

Aos 23 dias do m6s de outubro do ano de mil novecentos e oitenta, o Ministério da Agricultura, doravante denominado 
MINIST~RIO, representado pelo Doutor Alberto Bentes Guerreiro, Diretor no Território 'Federal do. ~mapá, not encargos de 
Delegado Federal de Agricultura, conforme delegação de compet6ncla conferida pela Portaria Ministerial n• 27, de 17 de ja
neiro de 1980, publicada no Diário Oficial da UniAo de 17 dejaneiro de 1980, e o Govemodo Território Federal do Amapj, dora
vante denominado GOVERNO, representado pelo seu Governador Doutor ANNIBAL BARCELLOS, resolveram aditar ao refe
rido Convênio, o seguinte: 

CLAUSULA PRIMEIRA- O presente Termo Aditivo tem por objetivo alocar novos recursos financeiros, visando dar 
continuidade às atlvldade.s de produção e dlstrlbulçãc;> de sementes fiscalizadas de arroz, milho, e feljlo, no Território Federal 
do Amapá. 

CLAUSULA SEGUNDA - Constituem obrigações das partes: 

I • DO MINIST~RIO: 

a) concorrer,, no presentê exercclclo, com a Importância de Cr$ 350.000,00 (trezentos e clnquenta mil cruzeiros), à 
conta do Projeto- 1314.().4140805.().47- Apolo à Produção e a Comercialização de Sementes e Mudas- Elemento de Despesa 
- 3.2.1.5- 02- Outras Despesas Correntes. Empenho n• 251 /80 . . 

b) designar um Gerente para, dentre outras atribuições, acompanhar, supervisionar, assistir e assessorar o OrgAo Exe-
cutor . no desenvolvimento das atividades constantes do Programa de Trabalho. · 

11 - DO TERRITORIO: 

a) concorrer, no exercfclo de 1980, com a Importância de Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), à conta do Projeto 
Desenvolvimento do Setor Agropecuário - Código- 04150881.648 -Elemento de Despesa- 4.1 .3.0 -Investimentos em Regime de 
Execução Especial; 

. b) manter pessoal capacitado e qualificado à disposição do Conv6nlo, a fim de desenvolver 88 atividades previstas no 
presente Instrumento; · 

1 

c) cumprir, rigorosamente, as normas e Instruções constantes do Manual de Convênios e Ajustes, lnstltuldo pela Porta
rl·a Ministerial n• 085, de 24 de março de 1980, publicada no Dlár'lo Oficial da UniAo de 26 de março de 1980, 88 quais passam 
a constituir parte Integrante deste Instrumento, lndepentemente de transcrição. 

SUBCLAUSULA ÚNICA- Os recursos de que trata esta Qláusula serAo liberados após a publlcaçAo deste Instrumento, 
em caréter facultativo, no Dlérlo Oficial do Território e, obrigatoriamente, no da UniAo. 

CLAUSULA TERC~IAA - O prazo de vlg6ncla, constante da Cláusula Terceira do Convênio, fica prorrogado até 31 de 
dezembro de 1981 . 

CLAUSULA QUARTA - Este Termo Aditivo foi aprovado pela ComlssAo de Coordenação Financeira, através da Reso
lução CCF n9 30 de 10 de 10 de 1980, em concordêncla com a Portaria SG n9113, de 29 de novembro de 1978, publicada no 
Dlérlo Oficial da UniAo de 04 de dézembro de 1978. · 

CLAUSULA QUINTA- PermaneCem em vigor as demall cláusulas e condições até entlo estipuladas e nlo alteradas 
por este Instrumento. 

E, para valldàde do que pelas partes foi pactuado, firmou-se este Instrumento em 02 (duas) vias de Igual teor, na prft-' 
sença das testemunhas que também o subscrevem. · 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador do Território Federal do Amapá. 

ALBERTO B'ENTES GUERREIRO 
Delegado Federal de Agricultura no Território do Amapá. 

TESTEMUNHAS: 

IZEQUIAS ESTEVAM DOS SANTOS 
Cl-1 02.568/ AP 

RAIMUNDO VITORINO DE SOUSA 
Ci- 211 .095/ CE 


	

