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~--------------------------DECRETOS---------------------------, 
(P) n9 0037 de 16 de Janeiro de 198, 

O Governador do Território Federa(do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas em lei, etc. 

RESOLVE: 

Designar Luiz Carlos Gomes dos Santos, advogado, res-
pondendo em substituição pelo expediente da Procuradoria 

Geral, para viajar de Macapá, sede de suas atividades,. até a 
cidade de Belém do Pará, nos dias 19 e 20 do corrente mês, a 
fim de acompanhar processo de interesse do Governo, que 
tramita no Foro da Justiça Federal naquela cidadé. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, .16 de janeiro de 
1981,929 da República a 38 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0038 de 16 de janeiro de 1981 

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

RESOLVE: 

Designar a advogada Marly Calixto Evellm Coelho, para 
responder acumulativamE_lnte, em substituição, pelo expe
diente da Procuradoria ,Geral do Governo deste Território 
durante o impedimento do substituto nos dias 19 e 20·do cor~ 
rente mês. ·. . ~ . 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 1.6 de janeiro de 
1981, 929 da República e 389 da Criação do Território· Federal 
do Amapá. · 

ANNIBAL BARCELLOS 
Góvernador 

, (P) n9 0039 de 16 de Janeiro de í981 

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

Considerando os termos da cláusula do convênio firmado 
em 25 de maio de 1976, entre a Universidade Federal do Pará
UFPa e o Governo do Território Federal do Amapá-GTFA; 

Considerando a necessidade e o interesse do Governo . 
em dispor de maiores fontes de dados e informações relati
vos ao ensino Superior no Território, através do Núcleo de 
Educação em Macapá; · 

Considerando a sua sistemática de acompanhamento e 
avaliação das atividades desenvolvidas através de convê
nios. 

RESOLVE: 

Art. 19. - Designar Alfredo Augusto Ramalho de Oliveira, 
Secretário de Educação e Cultura, para Representante do 

· Governo do Território Federal do Amapá, junto ao Núcleo de 
Educação em Macapá da Universidade Federal do Pará, a 
quem compete solicitar todas as informações necessárias ao 
melhor desenvolvimento das atividades conveniadas. 

Art. 29 - Revogam-se as disposiç?es em contrário. 

Palácio do s'etentrião, em Macapá, 16 de janeiro de 
1981,929 da República e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

{P) n9 0040 de 16 de janeiro de 1981 

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

RES.OLVE: 
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Art. 19 - Designar nos termos dos artigos 217 e 219, da 
Lei n9 1711, de 28 de outubro de 1952, Kllnger Fontlnelli, As
sistente Comercial, nlvel 14-B, Maria Olga de Melo Perref ·
ra- , Oficial de Administração, nlvel 12-A, ambos lotados na 
Secretaria de Obras e Serviços Públlcos-SOSP e Nestor RI
beiro de Albuquerque, Escriturário, nlvei10-B, lotado na Se
cretaria de Educação e Cultura-SEEC, todos pertencentes ao 
Quadro de Funcionários Públicos do Governo deste Terri
tório, para, sob a presidência do primeiro, constltulrem a Co
rnlssAo de' lnquérlto Administrativo, encarregada-de apurâr 
os fatos constantes do Processo n9 1/02. 795/.80-SOSP. 

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

Palácio do SetentriAo, em Macapá, 16 de janeiro de 
1981, 929 da República e 389 da Criação do Território· Federal 
do. Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0041 de 16 de janeiro de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe. s~o conferidas pelo artigo 18, Item 11, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de jane!ro de 1'969, e tendo em 
vista os termos do Of. DIPRE-304/80, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Colocar à disposição da Empresa Brasileira de 
Radlofusão-RADIOBRAS, até ulterior deliberação, a contár 
de 17 de dezembro de 1980, o servidor Gullherme Jarbas 
Barbosa de Santana, ocupante da função de Professor do 
Ensino Médio, da Tabela de Pessoal Especialista Temporário 
do Governo deste Território, lotado na Secretaria de Educa
ção e Cultura-SEEC, sem Onus para Administração ama
paense, . 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 16 de janeiro de 
1981 ; 929 da República e 389 da Criação do Território Federal 
dn Amapá. 

ANNIBAt BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0042 de 16 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 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista os termos do Oficio n9 033/81-SESA, 

RESOLVE: 

Art. 19- Designar nos termos do artigo 145, Item I, com
binado com o artigo 147, da Lei n91711, de 28 de outubro de 
19~2, a servidora Euclélla ·Silva Amérlco, ocupante do cargo 
de Médico, nlvel 22-B, do Quadro de Funcionários Públicos 
do Governo deste Território, lotada na Secretaria de Saúde
SESÁ, para exercer a função gratificada, .sim bolo 2-F, de DI
retora da Maternidade de Maçapá, do Quadro acima refe
rido, a contar de 12 de janeiro do corrente ano. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 16 de janeiro de 
1981, 929 da República e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0043 de 16 de janeiro de 1981 

O Governador do Terr itório Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de .janelro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19- t:xonerar o Doutor Pedro José de Souza, da fun
ção de Presidente da Junta Admlnlstrátlva de Recursos e lri
fraçOes-JARI/DETRAN( AP. 

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

Pal~cio do Setentrião, em Macapá, _16 de janeiro de 
1981 , 929 da Repúbliéa e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Go,vernador 

(P) n9 0044 de 19 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 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
Vista o que consta do Proc;esso n9 7121.344/81-GABI, 
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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 José Eplfànio de Souza,·matrlcula 
n9 1.777.306, no cargo de Técnico de Administração, 
AF-601.22-B, do Quadro de Pesssoal - Parte Permanente do 
Governo deste Território, devendo seus proventos mensais 
serem acrescidos da vantagem financeira de 20%, de acordo 
com o artigo 184, Item 11, da citada Lei n9 1711/52. 

Palácio do Setentrião, em Macapa, 19 de janeiro de 
1981, 929 da República e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 _9045 de 19 de janeiro de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usandc 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo· 1a, Item 11, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 1103.015/80-SOSP, , 

RESOVE: 

Conceder aposentadoria, qe 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 
Ó5 de dezembro de 1977, a Paulo Gomes da Silva, matricula 
n9 1.962.680, no cargo de Calafete, A-301 ,8-A, dó Quadro de 
Pessoal - Parte Permanente - do Governo deste Terrrltórlo, 
devendo perceber proventos correspondentes ao nlvel1 0-B, 
de acordo com o artigo 184, Item I, da citada Lei n9 1711 /52. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 19 de janeiro de 
1981, 929 da República e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. · 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0046 de 19 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 4 ·1 1,de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 1 /0008/81-SOSP, 

RESOLVE: 

Conced~r aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
Item 11 e 178,1tem 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 Santana Cordeiro, matri
cula n9 1.887.376, no cargo de Escrevente. Datilógrafo, 
AF-204.7, do Quadro de Pessoal- Parte Permanente- do Go
verno deste Território, devendo seus proventos mensais se
rem acrescidos da vantagem financeira de 20%, de acordo 
com o artigo 184, Item 11, da citada Lei n9 1711/52. 

Palácío do Setentrião , em Macapá, 19 de janeiro de 
1981 , 929 da República e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governadür 

(P) n9 , 0047 de 19 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 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 6/ 17.009/81-SEAD, 

RESOLVE: 

., Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 
176, Item 11, e 178, item I, allnea "a", da Lei n9 1711, de 28 de 
outubro de 1952, com a nova redação dada pela Lei n9 6.481, · 
de 05 de dezembro de 1977, a Domingos Gomes de Moraes, 
matricula n9 '2.071.898, no cargo de Pintor, A-1 05.9-B, do 
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Governo deste 
Território,. devendo perceber proventos correspondentes ao 
nlvel 1 0-C, de acordo com o artigo 184, Item I, da citada Lei n9 
1711/52. -

Palácio do Setentrião, em Macapá, 19 de janeiro de 
1981, 929 da República e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0048 de ~ 9 de janeiro de 19.81 

O Governador do Territói'io 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, e tendo em 
vista o que consta do Processo M 2/04.081 /81-SEEC, 

RESOLVE: 

Conceder aposamadoria, 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 reda~o dada pela Lei n9 6.481 ,: de 
05 de dezembro de 1977, a .Manoel Pedro Rodrigues Dias, 
matricula n9 1.777.679, no cargtl de Mestre Rural, P-206.8, 
do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Governo 
deste Território, devendo seus proventos mensais serem 
acrescidos da vantagem financeira de 20%, de acordo com o 
artigo 184, Item li, da citada Lei n9 1711 /52. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 19 de janeiro de 
1981, 929 da República e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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·(P) n9 0049. de 19 de janeiro de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18,.ftem 11, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 196.9, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 2/04.018/81-SEEC, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os iirtlgos 176 , ' 
Item li 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 
OS de dezembro de 1977,a Domingos Cardoso dos A'1jos1matrr
cula N 2.260.088, no cargo de Cozinheiro, A-501.5-A; do 
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Governo deste ' 
Território, devendo perceber proVêntos correspondentes ao 
nlvel 8-B, de acordo com o artigo 184, Item I, da citada Lei n9 
1711/52. 

I 

. Palácio do Setentrião, em Macapá, 19 de janeiro de 
1981, 929 da República e 389 da .Criação do Território Federal 
do Amapá. · 

/ 

ANNIBAL BARCELLOS 
·Governador 

(P) n9 0050 de 19 de jàneiro de 1981 

O Governador do TerritórioFederal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe sãó conferidas pelo artigo 18, Item 11, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que con!:lta do Processo n9 ~/17.000/81~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 
os de dezembro de 1977, a José Bonifácio de Queiróz Netto, 
matricula n9 1.777.737, no cargo de Armazenista, 
AF-1 02.1 0-B, do Quadro de Pesssoai - Parte Permanente -
do Governo deste Território, devendo seus proventos men
sais serem acresc!dos da vantagem financeira de 20%, de 

. acordo com o artigo 184, Item 11, da citada Lei n9 1711/52. 
r • 

· Palácio do Setentrião, em Macapá, 19 de janeiro de 
1981, 929 da Reptlblica e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. -

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0051 'de 19 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 nQ 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 6/17.103/81-SEAD, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo·com os artigos 176, 
Item I i 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 OS de dezembro de 1977, a' Raimundo Nonato Coêlho, 
matricula n9 1.777.524, no cargo de Escriturário 
,AF-202.1 0-B, do Quadro de Pesssoal - Parte· Permanente -
do G'overno deste Território, ·devendo seus proventos men
sais serem acrescidos .da vantagem final']ceira de 20%, de 

·acordo com o artigo 184, Item 11, da citada: ~ei n9 1711/52. 

Palácio do Setentrião, em MacaP-á, 19 de janeiro de 
1981,929 da República e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(E) n9. 003 de 16 de janeiro de 1981 

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

RESOLVE: 

Art. 19 - Nomear o Sr. Fernando Augusto da Silva, para 
compor a Junta Adm inistrativa de Recursos e lnfrações
JARI/DETRAN/ AP, na qualidade de Presidente, vaga exis
tente em consequência da exoneração do Dr. Pedro José de 
Souza. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 16 de janeiro de 
1981 , '929 da Repúbl ica e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

BRUMASA MA,DEIRAS S.A. 

( C.G.C. nQ 05.964.895/0001-06 ) 

AVISO AOS ACIONISTAS 

Comunicamos aos Srs. Acionistas que a Assembléia Ge
ral Extraordinária da Sociedade, hoje realizada, aprovou· o 
auméhto do capital social de 'cr$ 160.200.000,00 (cento e 
sessenta milhões e duzentos mil cruzeiros) para Cr$ 
550.198.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões, cento e -no
venta e oito mil cruzeiros), mediante a subscrição, em di
,nhelro, de 219.100.000 (duzentos e dezenove milhões e cem 
mil) ações ordinárias, nominativas, do valor nominal de Cr$ 
1,78 (hum cruzeiro e setenta e oito centavos) cada uma. 

Fica. assegurado aos Srs. Acionistas, na proporção do 
número de ações que possuírem, o direito de preferência à 
subscriçã9---do aumento do capital , que deverá ser exercido 
no perlodo de 30 (trinta) dias a contar da primeira publicação 
do presénte aviso. · 

Poderão os Srs. Acionistas pedir, na Lista de Subscri
.... ção, reserva de sobras, que, se for o caso, serão rateadas na 

proporção dos valores subscritos. . 

As novas ações deverão ser integralizadas mediante o 
pagamento mlnimo de 60% (sessenta por cento) no ato da 
subscrição, devendo o saldo ser liquidado mediante chama
das da Diretoria, no prazo máximo de um ano. 

A Lista de Subscrição se encontra· à disposição dos Srs. 
Acionistas na sede da Sociedade, na rua Senador Fellnto 
Muller s/n9, em Porto Santana, nesta cidade. 

Macàpá, 19 de Janeiro de 1.981. · 

SAMUEL FINEBERG 
Di retor-Su perfntendente 
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