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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TERR.ITQRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

DIÁRIO. OFICIAL 
Decreto n9 1. de 24 de julho de 1~ 

N9 3372 Macapá, 23 de janeiro de 1981 - 6~-Feira 

Governador do Território 
Cmte, Annlbal Barcellos 

Gabinete do Governador 
Ton. PM Ronaldo Pereira de Ollvelr(l 

SECRETARIADO. 
Secretário de AdmlnlatraçAo 

Dr. Augusto Monte ~e Almeida 
Secretário de Flnancas 

rtubens Antonio Albuquerque 
Secretério de Planejamento e Coordenação 

Dr. Antero Duarte Dias Pires Lopes 
Secretário de Promoção Social 

Dra. Maria da Glória Amorlm 
Secretário de Obras e Serviços Públicos 

Dr. Manoel Antonio Dias 

(P) n9 0054 de 21 de janeiro de 1981 

O Governador do Território Federal do 
Amapá, usando das atribuições que lhe são . 
conferidas pelo artigo 18, ftem 11, do Decre
to-Lei n9 4 i 1, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19- Designar Antero Duarte Dias Pi
res Lopes, Secretário de Planejamento e 
Coordenação do Governo deste Território, 
para viajar de Macapá, sede de suas ativida
des, até as cidades de Belém-PA e Rio de
Janeiro-RJ, a fim de tratar de assunto de inte-

. resse da Administração amapaense, no 
período de 26 à 30 de janeiro do corrente ano. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 21 de 
janeiro de 1981 , 929 da República e 389 da 

. Criação do Território Federal do .Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0055 de 21 de janeiro de 1981 

O Governador do Território Federal do 
Amapá, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 18, íten) 11, do Decreto--

,. 

·seçretárlo de Educação e Cultura 
Dr. Alfredo Augusto Ramalho de Oliveira 

Secretário de Agricultura 
· Prof.lzequlao Eotevam doa Santos 

Secretário de Segurança Pública 
Dr. José de Arlmathéa Vernet Cavalcanti 

Secretário de Saúde . 
Dr. José Cabral de Castro 

· Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19 - D Jsignar o 'contador José Edson 
dos Santos Safges, Técnico para o Programa 
de Modernização Administrativa dos Terri
tórios Federais, para· responder acumulativa
mente, em substituição, pelo expediente da . 
Secretaria de Planejamento e Coordenação 
do Governo deste Território, durante o 'impe
dimento do respectivo titular, no período de 
26 à 30 de janeiro do corrente ano. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 21 de 
janeiro de 1981 , 929 da 'República e 389 da . 
Criação do Território Federal do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

( P) n9 0720 de 12 de novembro . de 1980 

O· Governador do Território Federal do 
Amapá, usando das atribuições ,que lhe são 
conferidas pelo artigo 18, ·r tem 11, do Decreto
Lei nQ 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo 
em vista o que consta do Processo nQ 

·. 2/13.722/80-SEEC, . 

RESOLVE: 

... ~ ... 
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Conceder aposentadoria, de acordo com 
os artigos 176, item 11 e 178, item I, alrnea "a", 
da Lei n9 1711, de 28 de outubro de 1952, com 
a nova redação dada pela Lei n~ 6.481, de 01 
de dezembro de 1977, a Maria Dulcilla Borges 
de Araújo, matrfcula n9 1.687.707, no cargo de 
Professor do Ensino Pré-Primário e Primário, 
EC-114.11, do Quadro de Pessoal- Parte Per
manente do Governo deste Território, de
vendo seus proventos mensais seremr acr-es
cidos da vantagem financeira de 20%, de 
acordo com o artigo 184, item 11 , da citada Lei 
ri9 1711/52, em face do que dispõe a Lei n9 
6.701, de 24 de outubro de 1979. 

Palácio do SetentriãQ, em Macapá, 12 de 
novembro de 1980, 919 da República e 389 da 
Criação do Território Federal do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
/ Governador 

(Republicado por ter saido éom incorreções). 

(N) n9 003 de 22 de Janeiro de 1981 

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

Considerando ser da competência do 
Poder Público a' vigilância e controle sanitário 
aos estabelecimentos comerciais e industriais 
que produzem, armazenam e m~anfpulam pro
dutos alimentfcios destinPdos ao consumo da 
população; · 

Considerando que esses estabeleci-· 
mantos necessitam de licença n11ra o sel:l fun
cionamento( competindo a f JA, através da 
Divisão de Vigilância Banitár1a, expedi-las; 

Considerando qu~. para o. exercfcio de 
n . 

tal ficalização, assim como. a expedição· de 
tais licenças, englobam desp~sas operacio-. 
nais, quef de ~ão de obra e materiais; 

Considerando ainda que os valores das 
taxa s q u e v i n h a m s·e n d o ·c o b r a d as 
encontravam-se defasadas em · razão do 
tempo a que vigiam. 

RESOLVE: 
J 

Art. 19 - Reajustar as taxas correspon
dentes ao pagamento da licença anual para o 
funcionamento de estabelecimentos comer
ciais e industriais, bem como as taxas refe
rentes a Carteira de Saúd.e, consoante a ta
bela seguinte: 

Especificação 

Comércio e 
Indústria 

I 

Carteira de Saúdé 

Categoria 

Grande Porte · 
Méd i 1 Porte 
Peque. Porte 

Valor Cr$: 

3.000,00 
1.800,00 

500,00 
50,00 

Art. 29 - O pagamento das taxas referidas 
no artigo 19 será efetuado na Exato ria da Se
ção de Finanças da Secretaria de Saúde, no 
perfodo de. 01 de janeiro a 31 de março de 
cada exercfcio. 

Art. 39 - Os estabelecimentos que deixa
rem de efetuar o pagamento da licença anual, . 
no perfodo alud ido no artigo anterior, fic_am 
sujeitos a multa de 20% (vinte por· cento) do 
valor atribufdo. 

Art. 49- Este Decreto entrará em vigor na· 
eata de sua publicação, revogadas as dispo
sições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 22 de 
janeiro de 1981, 929 d;:1 República e 389 da 

DIARIO OFICIAL 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 

·Território Federal do· Amapé 
Diretor 

Podro Aurõllo Ponha Tevares 
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Criação do Território Federal do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

PR.EFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

· DECRETO N9 118/80-PMM. 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
e 

Cosiderando_ o previ§tO no art. 168, § 29, 
combinado com o art. 241 da Lei nQ 241 da Lei 
nQ 83, de 23.12. 77, alterado pela Lei n9 111, de 
20 de dezembro de 1979. 

DECRETA: 

Art. 19 - Fica alterado o art. 25 do Regula
mento do Imposto Sobre Serviços de Qual
quer Natureza-ISSQN, aprovado pelo Decreto 
nQ 64/78-PMM, que passa a ter a seguinte re
dação: 

" Art. 25 - Caso não seja apresentada a 
Nota Fiscal ou Cartão de Inscrição, dé acordo 
com o disposto no artigo anterior, o usuário 
do serviço, descontará, no ato do pagamento, 
o valor de Imposto calcula.do à alfquota de 5% 
(cinco por cento) do total pago pelos serviços 
prestados e recolhê-lo aos cofres do Municf
pio" . 

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

Dê-se Ciência, Registre-se e Publique-se. 

palácio 31 de Março, 29 de dezembro de 
1980. 

MURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Municipal de Macapá 

JOAQUIM SILVA DOS SANTOS 
Resp .. P/ Departamento de Finanças 

PREFEITURA MUNICIPAL 'DE MACAPÁ 

N9 001 / 81-PMM. 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo 
item VIII , do art. 34 da lei 6.448 de 11 de outu
bro de 1977, com fulcro no que dispõe o De
creto n9 521-77, de 18 de maio de 1977, 

DECRETA: 

Art. 19 - Nomear Tito Wilge Gutierrez AI
varado, médico, para responder, interina
mente, pela Diretoria do Serviço de Saúde 
Pública, correspondente ao Cód igo -
DAS.1 01.4 . 

. Art. 29 - Este Decreto entrará em vigor a 
partir de 08 de janeiro de 1981, revogadas as 

disposições em contrário. 

Cumpra-~, ReJistre-se e Publique-s~. ' 

Palácio 31 de Março, 08 de janeiro de 1981 . 

ML!RILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Municipal de Macapá 

Publicado neste Departamento de Admi-
nistração, aos dias do mês de janeiro de 
1981 . 

EDITH RAIMUND'A RIBEIRO DE SÁ 
' o 

Diretora do Departamento de Administração 
• 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

DECRETO NQ 002/81-PMM . 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo 
item VIII , do Art. 34 da Lei 6.448, de 11 de ou
tubro de 1977. 

DECRETA: 

Art. 1 Q- E:xonerar, a pedido Valzindo Car
doso de Freitas, Professor - AECP.041.2, do 
Cargo de Diretor da Escola Municipal de 1 Q 
Grau ·Rondônia correspondente ao Código -
CAI.201 .3. 

Art. 29 - Este Decreto entrará em vigor a 
partir de 15 de janefro de 1981, revogadas as 
disposições em ·contrário. 

Cumpra-se, Registre-se e Publique-se. 

Palácio 31 de Março, 15 de janeiro de 1981. 

MURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Municipal de Macap$ 

Publicado neste Departamento de Admi-
nistração, aos dias do mês de janeiro de 
1981. 

EDITH RAIMUNDA RIBEIRO DE SÁ 
Diretora do Departamento de Administração 

PREFEITURA f .UNICIPAL DE MACAPÁ 

DECRET l N9 003/81-PMM. 

O Prefeito M. nicipal de Macapá, usa'ndo 
das atribu ições que lhe são conferidas pelo 
item VIII, do art. 34 da Lei 6.448, .de 11 de ou
tubro de ·1977, qom fulcro no que dispõe o 
Decreto n9 52/77, de 18 de maio de 1977. 

DECRETA: 

Art. 1 Q - Designar, Maricélia Mareco La
marão, para exercer o Cargo de Diretora da 
Escola Municipal de 1 Q Grau Rondônia, cor
·respondente ao Código CAI.201 .3. 

Art. 2Q - Este Decreto entrará em vigqr a 
partir de 15 der janei ro de 1981, revogadas as 
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·disposições em contrário: 

Cumpra-se R~gistre-se e Publique-se -

Palácio 31 de Março, 15 de janeiro de 1981. 

MURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Municipal de ~acapá 

Publicado neste Departamento de Admi
nistração aos dias do mês de janeiro de 1981. 

• 

EDITH RAIMUNDA RIBEIRO DE SÁ 
Diretora do Departamento de Administração 

NACIONAL E. CLUBE 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N9 01/81-NEC 

Pelo presente Edital, ficam ·os Senhores 
Sócios do Nacional Esporte Clube, em pleno 
gozo de seus direitos, convocados para a reu
nião de Assembléia Geral Ordinária, que s~ ' 

. fará realizar no próximo Domingo, dia 25 de 
Janeiro do corrente ano, na· Sede Social do 
clube, sito à .Av. Henrique Galúcio nQ 637, 
Central, às 09.00 horas em Primeira Cha
mada, com a presença de 2/3 de associados, 
às 10.00 horas em Segunda. Chamada, com a 
presença de metade e mais hum é às 10.30 
horas em Terceira e última Chamada, com. a 
presença de qualquer número dos respecti
vos associados, para deliberarem sobre a se-

, guinte ordem do dia: 

01. Eleição e p_osse dos Membros do 
Conselho Deliberativo do Clube, para o biênio . 
81/82. 

02 . . O que ocorrer. 

Macapá, 14 de Janeiro de 1981 

PAULO SERGIO ROCHA DE ANDRADE 
Presidente 

COMiSSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRA
TIVO 

DECRETO (P) N9 0040 

p· O R TA .R I A NQ 01/81-CIA-

, O Presidente da Comissão de Inquérito 
Administrativo designada pelo Decreto (P) n9 
0040 de 16 de janeiro de 1981, do Exmo.Sr. 
Governador do Território Federal do Amapá, 

Resolve, na forma do Parágrafo 29 do Ar
tigo 219 do Estatuto dos Funcionários P.úbli
cos Civis da União, designar o senhor Hermi
nio Correa, Escrevente Datilógrafo, nrvel7, lo
tado na Secretaria de Obras e Serviços Públi
cos, para desempenhar a função de Secre
tário da mesma Comissão. 

Macapá, 21 de janeiro de 1..981 · 

KLINGER FONTINELE' 
Presidente CIA 

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL -

Termo Aditivo a Convênio assinado pela 
Caixa Econômica e o Território Federal do 
Amapá, para aplicação ·de recur·sos do pro
grama especial de mó~ulos esportivos . -
PEME - Destinados à Implantação de 03 
(três) unidades nos Municfpios de Santana, 
Oi~poque e Mazagão, na forma abaixo: 

. I 

Pelo presente instrumento particular, de 
um lac:io, a Caixa Econômica Federal - Filial 
do Pará, já quàlificada no . Convênio objeto 
de~ta adição, assinada em 05 de março de 
1980, aqui representada pelo Gerente Geral 
da Filial indicada, DR. Lourenço Fieschi La
vagnino, ·brasileiro, · casado, economiário 

. ' 
CIC. n9 046.927.487-54, daqui por diante desig-
nada s ~ rr.plesmente CEF, e, de outro, o Terri-

, tório Federal do Amapá! igualmente qualifi
cado no documento originário, acima referido, 
inclusive seu representante legal, resolvem 
entre st, após solicitação do Território, aca
tada pela Diretoria da CEF, em reunião de 
26.11.80, ata n9. 511, prorrogar o pràzo do ci
tado Convênio, que se regerá pelas cláusuias, 
termos e dizeres seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- A CEF e o Terri-
. tório ajustam, por mútuo acordo, prorrogar 
em 10 (dez) meses, contados a partir de. 
05·.09.80, o prazo de utilização dos recursos · 
não reembolsáveis do Programa Especial de 
Módulos Esportivos - PEME, no valor de Cr$ 
3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil cru
zeiros), liberados ao Território, para implanta
ç~o de 3 (três) módulos Esportivos nos Mu
nicfpios , de Mazagão, Oiapoque e Santana, 
assim alterando a cláusula Segunda, \pará
grafo primeiro, do respectivo Convênio, atra
vés da qual acertaram que a ultilização da to
talidade dos 1recursos O"COrreria. nos 06 (seis) 
meses seguintes à sua assinatura. 

CLÁUSULA SEGUNDA- Ratificam-se as 
. demais cláusulas do Convênio original, aqui 
aditado, naquilo em que não conflitarem com o 

. presen~e instrumento. 

E estando as partes acordes com as esti
. pulações ora pactuadas, assinam-no, na pre

sença das testemunhas abaixo, em 03 (três) 
vias de igual teor e ·forma. · . 

Belém, 12 de janeiro de 1981 

.' Lourenço F·ieschi Lavagnino, 

P/ CAIXA 

Annibal Barcellos 

P/ TERRITÓRIO 

TESTEMUNHAS: 

llegivéi.s 
~----~----------------~--~---=--~--~------------~------------~ ) 


	

