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r-------------------------~DECRETOS--------------------------~ 

(P) n9 0842 de 30 de dezembro 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 41.1, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em · 
vista o que coQsta do Processo n9 2/ 15.400/80-SEEC, 

RESOL'\E: 
' Conceder a Rosilda de Brito Costa, ocupante do. cargo 

de Professor Auxiliar do Ensino Pr-imário, nfvel 7 (Cadastro n9 
03021 ). do QÚadro de Funcionários Públicos do Governo 
deste Território, lotada ·na Secretaria de Educação e CultiJ- . 
ra-SEEC, seis (06) meses de licença especial, conta·d-os no pe 
perfodo de 19·de janeiro à 30 de junho de 1981, nos termos 
do artigo 116, da Lei n9 1711, de 28 ·de outubro de 1952, regu
lamentado pelo Decreto ncr 38.204, de 03 de novembro de 
1955,em virtude da rE:Jferida servidora haver completado um 
(01) decênio de efetivo exercfcio. compreendido no perfodo 
de 15. de junho de 1962 a 15 de junho de 1972. 

Palácio do· SetentriãÓ. em' Macapá, 30 de dez'embro de 
1980, 929 da República e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. · ·. · · 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

( P) n9 0001 de 5 de janeiro de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são ·conferidas pelo artigo 18, Item 11, 
do DecretocLei nQ 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do . · .Processo n9 2/1'5.427/80-SEEC, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria. de acordo com os artigos 176, 
f tem ,li e 178, f tem I, alfnea "a'.:., da Lei n9 1711. ·de 28 de outu
bro de 1952, com a nova redayão dada pela Lei n9 6.481, de 

.05 de deMmbro de 1977 a Aspásia· Stela Marinho Awes, 

matricula n9 1.687 .660, no cargo de Professor do Ensino 
Pré-Primário e Primário, EC-514.11, do Quadro de Pessoal
Parte Permanente - do Governo deste Território, devendo 
seus proventos mensais serem acrescidos da va11tagem fi
nancefta de 20%, de acordo ·com o artigo 184, rtem ·ll, dá ci
-tada Lei n9 1711 /52, em face do que dispõe a Lei n9 6. 701 , 
de 24 de outubro de 1979. 

Palácio do Setentrião, em Maca pá, 5 de jáneiro de 1981 , 
929 da ~eP.ública e 389 da Criação do Território Federal do 
Amapá. · 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0002 de 5 de janei ro de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, l:l.sando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo'18, Item 11, 
d.o· Decreto-Lei nt9 411, de 08 de janei ro de 1969, e tendo em 
vista o. que consta do Processo n9 1 /03.000/.80-SOS~. 

RESOLVE: 

Conce.der aposentadoria, de acordo com os artigos 176. 
Item li e 178, fte m I, a,trnea "a", da Lei n9 1711, de 28 de outu
bro de 1952,· com a nova redação dada pela Lei n9 6.481, de 
05 de dezembro.de 1977. a Raimundo Dias da Rocha, matri
cula n9 2.273. 780, no cargo de Martnheiro, CT -305.7 , do Qua
dro de Pessoal -Parte Permanente - do Governo deste Ter
ritório, devendo s'eus proventos mensais ·serem acrescidos 
da vantagem financeira de 20%, de acordo com o artigo 184, 
(tem 11, da dtada Lei n9 1711/52. 

Pálácio do Setentrião, em Maca pá, 5 de Janei ro de 1981 , 
929 da República e 389 da Criaçã9 do Território Federal do 
Amapá. · ' 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gover f)ador 
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(P) N 0003· de 5 de janeiro de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas ·pelo artigo 18, Item 11, 
do Decreto-Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de '1969, e tendo em 
ylsta o que consta do Processo n9. 1/02.996/ 80-SOSP, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria. de acordo com os artigos·176, 
Item 11 e 178, Item I, allnea "a", da Lei n9 1711 , de-28 de outu
bro de 1952, com a nova redação dada pela Lei n9 6.481, de 
05 de dezembro de 1977, ·a Manoel Dias da Costa Nery, 
matricula n9 2.258.442, no. cargo de Carpinteiro, A-601 .9-B, 
do Quadro de Pes'soal - Parte Permanente - do Governo 
deste Território, devendo perceber proventos corresponden
tes ao nlvel 10-C. de acordo com o artigo 184, Item I, da ci-
tada Lei n9 1711 /52. · ' 

Palácio do Setentrião: em Macapá, 5 de janeiro de 1981 , 
929 da República e 389 da Criação do Território Federal do 
Amapá. , · 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

Território Federal do Amapá 

Prefeitura Municipal do Mazagào 

GABINETE DO PREFEITO 

l:el n9 Ó6/80-GAB-PMMz. 

Estima a Receita e fi xa a Despesa do Munlclplo de-Maza-
gão, para o exerclclo financeiro de 1.981 .. · 

O Prefeito Municipal de Mazagão, 

Faço s aber que a Câmara Munlc_lpal de Mazagào apro-

(P) n9 0004 de 5 de.janeiro de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá .. usando 
das atribuições que lt)e' são conieridas pelo a·rtigo 18, Item il, 
do Decreto-Lei ·n9 411 , de 08 de janeiro de .1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 6/ 19.632/80-SEAD, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
Item 11 e 178, Item I, alfnea "a", da Lei n9 1711, de 28 de outu
bro de 1952, com a nova redação dada pela Lei n9 6.481, de 
05 de dezembro de 1977, a João CAncio Barbosa da Concei
ção , matricula n9 2.079 .692; no car gp de Pedreiro, 
A-1 01.1 0-C, do Quadro de Pessoal - Parte Permanente- do 
Governo deste Território: devendo perceber proventos cor
respondentes ao nlvei12-D; de acordo como artigo 184. Item 
·1, da citada Lei n9 1711 /52.· . 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 5 de janeiro de 1981 . 
929 éla República e 389 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

Art. 19- O Orçamento-Prpgrama anual do Munlcfplo de 
Mazagão para o exercício financeiro de 1.981 composto·pe
las Receitas e Despesas, estima a Receita Geral em Cr$ 
30.659.032,00 (trinta milhões, seiscentos e clnquenta é nove 
mil e 'trinta e dois cruzeiros). . ' 

vou e seu sanciono a seguinte Lei: · 

~rt. 29 - A Receita do Munlclplo para o exerc!clo finan
ceiro de 1.981 é estimado em Cr$ 30.659.032,00 {trinta mi
lhões, selsçentos e clnq ~Jenta e nove mil e trinta e dois cruzei
ros) e será arre~adada de acordo com. a Legislação em vigor, 
obedecendo a seguinte classlflcaç~ó gera!: 

Especificação ·. · Cr$ - 1,00 % 

Receitas Correntes 23.415.519 76.4 ' 

/ 

Re~lta Tributária 
Receita Patrimonial 
Receita Industrial 
Transferências Correntes 
Receitas Diversas 
rec..eltas de Capital 
Receita~ de Capital 

Alienação de Bens ~óvels e Imóveis ... ... ... . .... ... . .. ... . . . . ... .. .... .. .. . 
Transferências de Capital . . 

Total ... : .. : . . . . . . . ...... .... : . .. "c ' • • ,. . • . • • . • . •••.•. • ..•• . • . • . •• • . • • .• .• . •••• 

DIÁRIO OFICIAL 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 

Território Federal do Amap6 
Diretor · 

953.000 
220.000 

5.760.000 
15.931 .769 

550.750 

7.243.513 

150.000 
7.093.513 

. 30.659.032 

3,1 
' 0,8 
~8.8 
52,0 · 
1,7 

23,6 

0,5 
23,1 
100 

" 
"\ 

Pedro Aur611o Penha Tnareo 

--------------------------. ~~--------------~----~ 
ORIGINAIS 

• Oa toxtoa envladoa 6 pÚbllcoçjo deverAo ser datilografe
doa· e ocompanhidoe de ollclo ou memorando. 

*O Oulno Oficial do T.F. do Amapll poderllll4lr encontrado. 
PIH& leltuca riáa Repreaenta~Oee do Governo do Amapll 
em Broellia/ OF e Bel6m/ Eatado do Parll. . 

A TENDI~ENTO 

Horérlo: 
Oaa 07:30 u 12:00 

Ou 1 ~ :00 u ·17:30 horas. 
_: 

PREÇOS - PUBLICAÇ0ES 
' / 

• PubllcaçAo - contfmetro do coluna ............. .. .. · .... .. Cr1 e<>.OO 

PREÇOS - ASSINATURAS 

o Macapt .. ..... .............. ........ : ............ .. ............. Crt 1.123,00 

• Outrao Cldodeo ....... .. .. .. ....... : .. .. .. , ...... : .. .. .. ... Cf:t 1.800,00 

11 As uainaturas s!o semestrais e vencfvelt em '30 de Ju-· 
nho 1 31 de dezembro. 

Pr~ do Exe~mpler . .. · . . ... . . . . . . .. ... . .. . . . . . . . . CrS 10,00 
Núm•ro atruado . . . . .. . .. . .. . . . .. . . . . .. . . .. . .. . . Cr$ 24,00 

,Número atrasado em· outrea c'ldades . . ... Cri 40.00 

RECLÂMAÇ0ES . 

• DeverAc ttoer d irigidas por eacrlto ao Diretor do .Dopartc
mento de lmprenae Oficial do T.F .. do Am11pé, at6 8 dlaa 
após a publlcaçllo. 

'\. DEPARTAMENTO 0 1: IMPRENSA_ OFICIAL " Rua C6ndldo Mondoo " Mlelpé Território Federlll do Amap4 ,i. _T~Ionoe 821-4040 • 'Ramala mi - 177 - 178 ~ 

. ' 
' 

I· 
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Art. 39- A despesas para o exerclclo financeiro de 1.981., é fixado em CrS 30.659.032,00 (trinta milhões, seiscentos e cln
quenta e nove mil e trinta e dois cruzeiros) e será realizada de a~ordo com a dlacrlmlnaçAo estabelecida nos anexos da presen-
te Lei :· · 

Especificação 

I - Despesas por Funções 

01. Legislativa 
03. Administração e Planejamento 
04. Agricultura 
06. Defesa Nacional e Segurança Pública 
08.l:ducação e· Cultura 
1 O. Habitação e Urbanismo 

. 13. Saúde e Saneamento 
15. Assistência e Previdência 
16. Transporte 

Total das Despesat~ por Funções 

11- Despesas por Categorias Econõmlcas 
Despesas Correntes 

Despesas de Custeio· 
-Transferências correntes 

Despesas de Capital 
-Investimentos 
- ln_versões financeiros 

Total das Despesas por Categorias 
Econômicas 

111 - Despesas por Poder 
Poder Legislativo 

-Câmara Municipal 
Poder Executivo 

- Gabinete do Prefeito 
-SecretariaM. de Adminlstraçãô 
- SecretariaM. de Finanças 
-Secretaria M. de Ed. e Cultura 
- Secretaria M. de Ob. e Se.rv. Urbanos 
-Sub-Prefeitura de Laranjal do Jari 

Total das Despesas por Poderes 

Art. 49 - Fica o Poder Executivo autorizado a: 

I - Abrir Crédito Adicional Suplementar no decorrer do 
exerci cio de 1.981 , até o limite de 40% (quarenta por cento) 
da de_spesas geral fixada nesta Lei, na forma do que dispõe 
os art1gos 7,9 e 439. da Lei Federal n9 4.320 de 17 de março de 
1.964. ' 

. 11- Tomar as medidas necessárias para manter os dispên-
dios compatfveis com o efetivo comportamento• da Receita, a 
f1m de ob~er equllfbrlo na execução orçamentária. 

111 - Considerar automaticamente suplementada pelo v~~ 
lor do excesso de arrecadação efetivamente realizado sobre 
a previsão orçamentária, as dotações que correspondem as 
Receitas a elas vinculadas. · 

Art. 59 
- Os créditos especiais autorizados no exerclcio fi

nanceiro de 1.980, ao serem reabertos na forma do artigo 62 
· da Constituição Federal , serão reclassificados em conformi
dade com às classificações adotadas na pre.sente Lei. 

Cr$ .-1 .00 % 

635.000 2; 1 
18.224.148 . 59,4 

792.914 2,6 
12.000 0,3 

4.538.199 14,8 
200.000 0,6 
894.282 2,9 

1.531.836 4,9 
3.830.653 12,4 

30.659.032 100 

22.128.1 54 72,2 

20.501 .328 66,9 
1.826.836 5,3 
8.530.868 . 27,8 
7.925.868 25,9_ 

605.000 1,9 

30.659.032 100 

635.009 2;1 

635.000 . 2,1 

1.356.187 4,4 
14.050.618 45,8 
.3.506.827 11,5 
4.538.199 14,8 
6.048.849 19,7 

523.352 1,7 
30.659.0:,2 100 

Art. 69- Esta Lei entrará em Vigor a partir de 19 de janeiro 
de 1981 , revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Mazagão, em 11 de no
vembro de 1.980, 929 anos da República e 2109 de Criação do 
Munlclpio de Mazagão. · · 

Lourival :-lueiroz Alcântara 
Prefeito M nicipal da Mazagêo 

José Paulo da Silva Ramos 
Secretário Municipal d_e Flnánças 

Adervan Dias Lacerda 
Secretário Municipal de Administração 

Myrian Flexa Chagas 
Chefe do Gabinete do Prefeito 

Elias Inácio Aires dos Santos 
Secretário Municipal de O. e Serviços Urbanos 

Odete Chagas Penafort 
Secretário Municipal de Educ. e Cultura 
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TERRITORIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO 

• Decreto n9 090 de 28 de dezembro de 1980 

O Prefeito Muniçipal de Mazagão, usando ·das atribui
ções que lhe são conferidas pelo art igo 34, item VIII , da Lei n9 
6.448, de H de outubro de ·1.977, 

DECRETA: 

Art. 19. - Designar José.Paulo da s·ilva Ramos. Secr~tá rio 
Municipal de Finanças desta Prefeitura, para exercer acumu
lativamente em substifuição, o cargo de Prefeito Municipal 
de Mazagão, durante o impédimento do respectivo titular, no 
perfodo de 29 a 30 de -dezembro de 1.980. 

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

Gabinete do ·Prefeito Municipal de Mazagão, em 28 de 
novembro de 1.980. 929. anos de República e 2109. de criação 
do Municipio de Mazagão. 

. LOURIVAL QUEIROZ ALCÂNTARA 
- Prefeito Municipal de Mazagão-

Território Federal do Amapá .. ,. 

Secretaria de Educação e Cultura 

COORDENADORIA DE ASSISTtNCIA AO EDUCANDO -
' ·COAED 

BOLSA DE ESTUDO 

Visto: 

Dr _ Alfredo Augusto Ramalho de Oliveira 
, Secretário de Educação e Cu ltura 

Edital no 01/81 - -COAED/BE. 

Fazemos saber. pelo presente Edi tal, qu~ a Secretaria de · 
Educaç·ão à Cultura. através da Coorder)ador[a de Assistên
cia ao Educando-COAED/BE. concederá bolsas de estudos à 
estudantes de ensino de 2° é 3° graus em opções que aten
dam â polftica do Governo considerando-as necessidades de 
;recursos humanos para o desenvolvimento do Territóriõ, em 
obdediêocia aos termos do Reg imento da Comissão de Boi-

. sas de Estudos. ' 

1. Da distribuição de formulários de inscrições: 

l. 1. Perlodo: de 15/01 à 20/02/ 81 

1.2. Local: SEEC - Ação Complementar 

1.3. Horário: das 7.30 às 11.30 e das 14.30 às 17.30. 

11. Das condições para as inscrições: 
. · I I 

2.1. Ser natural do Terri tório Federal do Amapá ou nele 
ter estudado ou ainda, quando filho de fu ncionários inativo 
do Te rritório · 

II I:_Docum•ento's éxigidos (solicitaÇão a 1'• bolsa) 

3.1. Registro de nascimento ou casamento. 

, 3.2. Histórico escolar de 1 o graU, para os cançJidatos ·a 
cursos profissionalizantes do 2° grau (Escolas Técnicas In
dustriais; e de 1 o e 2° graus, para candidatos universitários. 

3.3. Atestado de matricu la do Estabelecimento, no cor
rente semestr_e 

· 3.4. Cópia xerox do.Gontra-Cheque ou declar&ção de ren
dimentos. da famll ia do estudante (pais ou responsável), re
ferf!n te a janeiro ou tevereifo do ano em cu.rso. duas (2) fotos 
3x4 e hum (1) classificfldor. 

IV. Das condi_yões para renovações. de bolsas. 

4. i. Atestado de aprovação no ano ou semestre anterior. 

4.2. Atestado de Matricula no estabelecimento no ano 
ou semestr~ c~>rrente. 

4.3. C_9.ntra-capa do carnê do ano an'terior. 

V. Da validade das inscrições: 
I 

·- 5.1. Os candidatos que não puderem inscrever-se pes-
soalme_nte. poderão fazê- lo mediante procuração. . 

5.2. As inscriçôes de . um perlodo letivo não terãó vali-
dade ·para out r,o. -

. 5.3. Em hipótese alguma permitir-se-á · i ns~riçõescondi
cionais. 

. VI ba concessão ou renovflção: 

6.1. Conceder-se-á ou renovar-se-á bolsa de estudo a 
aluno regularmente matricu lado em estabelecimento de en-, 
si nÓ superior! e de 2° grau, quando se caracterizar a carência 
de recursos financeiros do estudante e interesse do Governo 
do Ter~itório, com base na sua polftica de formação e arer
feiçoamento· de recursos humanos . 

6.2. Considerar-se-á aluno carente de recursos aquele 
·que pertencer a um grupo familiar em que os pais ou respon
sáveis tenham rendimentos iguais ou inferiores aos fixados 

-nas combinações abaixo, com relação ao número' de depen-
dentes: · 

a) 10 vezes O maior salário mlnimo vigente no pais C9m 7 
dependentes ou mais ; 

b) 8 vezes o maior salário mlni.mo vigente n~ pais com 
dependentes ou mais: ' 

c) 6 vezes o maior salário mini mo vigente no pais com 4 
dependentes ou mais. 

6.3. Independente dos critérios acima, o Governo conce'
derá bolsa ·de estlidos aos alunos conclufntes. ~lassificados 
em primeiro lugar nos estabelecimentos de ensino de 2o grau 
no ano . i med iatam~nte anterior ao ano do vestibular, desde 
que nele aprovado. 

6.4. Independente da sl_tuaçào financeira, o Governo 
conc'ederá bolsa qe estudo ao aluno do Território· que obtiver 
melhor classificação no conjunto de cand idatos &.mapaenses , 
áprovàdos para as diversas faculd~dés. · 

6.5. Em caso de empate vale o désemppate pelo que se 
. enquadrar como mais carente. · 

. 6.f?. Não se renovará bolsa de estudo a e_studante repro
vado no ano ~n terior em 25% ou 1/4 do númer6 de discipli
nas em que se matriculou . 

6. 7. Considerar-se-á autoridade competente para efeito 
de autenticidade de declaração de rendimentoS . C~efe de Pes
soal da entidade pública ou privada. 

6.8. No ato de requerer a bolsa o candidato deverá de
clarar que não acumula ou acumulará bolsa forr).ecida por 
outra entidade pública. com excessão do Crédito Educativo. 

6.9. Será cancelada em qualquer tempo·a solicitação ou 
concessão de bolsa de candidato que tenha apresentado fa l-
sidade de declar ação. · 

VIl -Da data de recepção dos formu lários distribu ldos de 
15/01/ à 20/02/81 . . 

7. 1 - A aevolução dos fo rmulários distribuldos far-se-á 
impreterivelmente até o dia 25 de março, inclusive para as 
renovações. 

Macapá-Ap, 04 de janeiro d~ 1931. 

Walter Banhos de Araújo 1 

Pte. da CTBE/ SEEC- Dec. (P) n:· 0094-GÁB/77 

Agu inaldo Pereira da. Si i v?. 
Secretá rio Executivo - P(j)rtaria n' 032/ 77·-GAB 


	

