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Governador do Território 
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SECRETARIADO 
Secretário de Admlnlstraçio 
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Secretário de Flnancas 
Rubens Antonio Aibuquerque 

Secretário de Planejamento e Coordenação 
Dr. Antero. Duarte Dias Pires Lopes 

Secretário de Promoção Social 
Ora. Maria da Glória Amorlm 

Secretário de Obras e Serv·lços Públicos 
Dr. Manoel Antonio Dias · 

Secretário de Educação e Cultura 
Dr. Alfredo Augusto Ramalho de Oliveira 

Secretárlo·de Agricultura 
·Prof. lzequlas Eatevam dos Santos 

Secretário de Segurança Pública 
Dr. José de Arlmathéa Vernet Cavalcanti 

Secretário de Saúde 
Dr. José Cabral de Castro 

~------------------------~DECRETOS~------~-----------------. 

/ 

(P) n9 0057 de 22 de janeiro de 1981 

O Governador do Território Federal do 
.Amapá, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 18, ítem 11, do Decreto
Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 

2/04.364/81-SEEC, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com 
os artigos 176, ítem li e 178, ítem I, alínea "a", 
da Lei nQ 1711, de 28 de outubro de 1952, com 
a nova redação dada pela Lei n9 6.481, de 05 , 
de dezembro de ·1977, a Pedro de Freitas 
Leão, matrícula n9 1.687.141 , no cargo de Au
xiliar de Portaria, GL-302.8-B, do Quadro de 

· Pessoal - Parte Permanente - do Gov~rno 
deste Território, devendo seus proventos 
mensais serem acrescidos da vantagem fi
nanceira de 20%, de acordo com o artigo 184, 
ítem 11-, da citada Lei nQ 1711/52. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 22 de 
janeiro de 1981, 929 da República e 389 da 
Criação do Território Federal do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

-

(P) nQ 0058 de 22 oe janeiro de 1981 

O Governador do Território Federal do 
Amapá, usancio das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 18, ítem 11, do Decreto
Lei.n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo 
em vista o que consta do Proc3sso nQ 
8/ 22.021 / 81-SEAG, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com 
os artigos 176, ítem 11 e 178, ítem I, alínea "a '~ 
da Lei n9 1711, de 28 de outubro de 1952, com 
a nova redação dada pela Lei nQ 6.481, de 05 
de dezembro de 1977, a José Bastos de Na
zaré, matrícula nQ 2.071 .554, no cargo de au
xiliar Rural, P-209.3, do Quadro de Pessoal 
Parte Permanente - do Governo deste Terri
tório, devendo seus proventos mensais serem 
acrescidos da vantagem financei ra de 20%, 
de acordo com o artigo 184, ítem 11 , da citada 
Lei nQ 1711 /52. 

·Palácio do Setentrião, em Macapá, 22 de 
janeiro de 1981 , 929· da República e 389 da 
Criação do Territór io Federal do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

./ 

I 
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(P) n9 0059 de 22 de janeiro de 1981 

O Governador do Território Federal po 
Amapá, usando das atrib~içpes que lhe são 
corferidas pelo artigo 18, ftem 11, do Decreto
Lei n9 411 , de 08 de j~n~iro de 1969, ~tendo 
em vista o que ,constSl do Processo n9 
3/08.005/81-SESA, 

' .• I 

~ESOLVE: 

Art. 19 - SUsR~rder' r a p.~rrodp de 19 .d~ 
março de 1981 à H d~ março de 19~3. o ~on
trato de trabalho firmad.o entre a Apministra
ç~o\amapa~n~~ 'e' ª s~rvi~or~ Y~!dete Carmq 
de Oliveira Pont~s. OClJpan~~ da função d.e 
Auxiliar de Serviços Mé~dicC?~· da TÇlb~la ~e 
Pessoal Temporário do Governo deste Tem
tório lotada na Secretária de Saú'de-SESA. t ,~ .., 

Art. 29 - Revogam-s~ ~~ cuspqsjp~~s em 
col')trário. ' 

Palácio qp ~~~entri~ç. ~m_MacaP.~: ?? q~ 
janeiro de 19~1 , 9~9 d~ ~~euqJ icÇl e 9W da 
Criação pp Terr.itórip Fep~f~ l po Arp~B~· 

Ar'J f'J)B('L BAAG!=~LOS 
. Goverr~por 

(P) n9 0060 d.e ?2 de janejro de 19~1 

O Governador qo Território Federal do 
Amapá, u~andp pas 9tribuições que l~e ~ão 
conferidas pelo ~rtigo 18, ftem 11, do pecr~tp
Lei n9 411 , de ·R~ d~ jarwiro de 1969, e tendo 
er11 'vjsta çs ~efrlQ~ go Offcio !19 01 ~~~ 1-
~Ef~AN, 

RESOLVE: 
'l 

Ap. 1'9 - Golpcfir ~ dispo~is:ões ~o Centro 

de Assistência à Pequena e Média Empresa
CEAG/ AP, até lJiterior deliberação, a contar 
de 19 de janeiro do corrente ario, o servidor 
Raul Paulo Sarmento, ocupante da função de 
Economista, da TabeJa de Pesso~l Especja- _ 
lista Temporário do Governo deste Territprio, 
lotado na Secretaria qe Planejam~ntp ~ 
Coordenaç~o.-SEPLAN, com ônus para.Admi
n istr~çãq ~!Í1f.ipaense. 

_ f.rt. 29 - Revogam-se as d jsposições em 
contrárjp. 

Palácio do Setentriãol em Macapá, 22 de ·r . J _. ' • ~ 

janeiro de 1'981, 92~. da fiep~blic~ e 389 da 
Griação do Territórjo Feperal do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador . ' 

I 

iN~ R9 PR~ de 2~ qe j ~mej rq F~ e 1 ~8~ 

P HR~erniiSBf 9e TermenR f~d~r~J ~P 
AIT)aP.~ . · 4s~rd~ pa_s atne~1qpes qHt3 IA~ §c,P 
conferidas p~lo ~rt1gp 1 ~ ~ ftem !!· qo D~cr~
tq-Lei nC? 411 , de· 08 de jar:}eir.o d~ 1 ~691 

RESOLVE: 

Art. 19 - Alterar os ~rtigos 29 ~ 39 dq g,~
creto (N) n9 040, de 25 de novempro de 1977, 
os quais passÇlm a ter o seguinte teor: 

Art. 2? - Fixar em oito (8) I o n~mero má
ximo de reuniÕes mensais d9 CONTETflAN, 
em conformidade com O parágrÇlfO 39 dp ~r
!)9R 29 dp. b~cr@to n9 69.382 de 1 ê pe oytubro 

PE!: 1 ~7 1; 
Art "' )39 - ~~rá ~trip~ jda ·~ .~ratifi.ca~~o qe · 

gR% ct8 r"~!or ~~!áno ITI (~ !rlq ~~g~nt~ nq 
p~f~ pqr reunj~o ·a q ye com 8flrecer ç~q~ 

I 

DIARIQ OfiCIAL 
DEPARTAMENTO DE IMPR~~SA OFICIAL 

. ··TerritÓrio Fed, ral' do A"1aP,• 
· Diretor 

Pedro Aur• llo Pé;:..n.:..h•,;__;T• ..... v•.:..::..:.r~:...:.......--------:-~---:--"j 
------~--------------------~~---------------, 

ORIGINAIS 

* Os textos enviados é publicaçto dever6o ser datilografa· 
dos e àcompar)hadÓs de oficio ou memorando: 

I ' ' 
* O Oiério Oficiai do T.F. do ~m!lp6 poder6 ser encontrado 

para lel)urs na~ Aepre~!lfll!~~~ do q~verno do AI'T}ap~ 
em Brasl!la/ OF e Bel6m/Estado do Pari. 

,q " . f'j l l "'tf11 1' ~ • 

ATENDIM~NTO 

ou 07:30 b 12:00 
Hor6rlo: · ' · 

ou 14:00 ~ 17:30 horaa. 

PREÇOS • PUBLICAÇ0ES 
/ 

* PubllcaçAo • centfmetro de coluna ..................... .. Cri 110,00 

PR~pos • ~S~!NA~pRAS 

* ~~p ........ .. .................................. .............. ~ri 1 .12~:00 

* Outraa Cldad ................. ...................... .' ...... Cri 1.800,po 
' - . \l ·~ 

* ~~ assina!uras sêo ~·"!~atrais e venclve!~ ~"l ~O qe ju-
nho e 31 de ~!'ZI! mbro. • 

Preço do Exemplar ........... .. . . ...... .. . .. .. . . Cri 10,Ç!) 
Númeroatruado . . ......... .. . .. .. . .. .... . ...... Crt 24,00 
Núm~Í'~ ~tra~do em outras cidades ..... cri 40,00 
' 

RECLAMAÇOES 

* De~erAo ser dirigidas por escrito ao Diretor do Departa· ' 
mente de Imprensa Oficial do T.F. do Amap6, at6 8 dlu 
após a publicaçÃo. 

• I ' 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFI~IA~ * Rua CAndldo Mend.- * Macapá Território Ff!«al do Am~ * T ... fonea 621 .... 040 11 ~mala 17~ • 177 • 178 
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membro (ítens 111 do Art. 29 do Decreto nú- dos poqerão ser convida.dos ~ assessorar a 
m~ro 69.382/71 ), cabendo ao Presidente o Comissã.o Exeç:~tiva de Fontes Alternativas 
percentual consignado no parágrafo 19 ~Q de E11~r~ia - CEFAE, 
Art. 29 da mesma norma legal. Art. 39- A Comissão Ex~cutjva de Fontes 

Art. 49 - Revogam-se as disposições em Alternativ~s de Energias - CEFEA reunir-se-á 
contrário. ordinariamente, uma vez por sem~na, em 

data e hora previamente estabelecida .e , ex
Palácio do Setentrião, em Macapá, 22 de 

janeiro de 1981 , 929 da República e · 389 da traordin~ri~m~nte, q~ando convocada pe!o 
Criação dp Território Federal dp Amapá. Presid~flte, 

Art. 49 - Os serviços da C.omjssão Execy-
ANNIBAL BARCELLOS tiva de Fontes Alternativas de Energ·ia - CE-

Governador FAE, ser~o execqtadgs pelos se~s mempros 

Aprovo: 
ANNIBAL BÀRGELLOS 

· Governador· .. 

N9 02/81-SEAG. 
i • ' 

O Secr~t~rio de AgrjpqJtw~ dp Góver11q 
do Terri~ório Federal do Arnapá, usando qé}s 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e 
ô' ~ I • < J j , l 

Cpns!oerardo, a nec~ssidad~ d~ se pu~
car energias alternativas p.ara miflíf11izar ~s 
s.éfi~s consequênc!as, deporrentes da cres
c~nte crise do petróleo que envolve -o m!JfldO 
atual; 

I' 

Considera~dq, airRa, q4e cympre ÇiO $e.
tor P4b,l!co Agrfcolf:l go Terri~prio F~f1er?l d.q 
Amapá, integr~r-se efetivamente ao pro:-.. , . . ~ ; 

gr~m~ ~acionai de pesqujs.a e de;serwoJvi-
~ento qe fpf!tes ener~éticas altern~~jV~S P,ara 
o petróleo. · 

r " , 

RESOLVE: 
~ . 

Art. 19 - Cri~r. 11a S~cretari~ p~ Agrj~yl
tura, a Comissão Executiv~ qe Fqntes Alt~r
n?tivas de ~nergia - CEFA~. com a atrib4ição 
específica de promover a direção, coord~l"!a
ção e controle da execução de programas de 
pesquisa e desenvqlvimento de fontes al!er
nativas e11ergéticas,. podendo ainda prqpqr 
medida de interesse na formulação da poH
tica 'focal para o pesérvolvi mentq dessés i?ro
warras. 

Art. 29 - A Comissão Executivci de Fontes 
Alternativas de Energia - CEFAE terá a se-
~uirt~ composição: . l - • • • 

! ·- Presjden~é : o Secretário de Agricul:.. 
tura, ou técnico por ele indicado; 

11 - Quatro ( 4) membros efetivos, d~sig
nados pelo Secretário de Agrjcultúra, dentre 
pessoas de reconhecida experiência técnjpa 
d? S~cretaria de Agricultura ou representan
tes d~ instituiçqes oficiais do ·setor Público 
Agr[cola do Arpapá, vincHiados à SEAG. 

Paráwatp QniPO - Técnjcos especializa-

ou por QH&isquer té.cnicos e funciqnários .qa 
Seéretaria de ·Agric~·ltur? e das s4~s vinçul'Sl
das: d~signpdOS p~lo Secret~rio O~ Agriçul
tÚf~. befr'· cqmo por técnicos e~peciÇlliz~d~s. 
~ontratados P,q.ra· ~sse fim, pelo ~overnq do . (' 

Terr.itório. 
' ' 

Art. 59 - A comissão Executiva de Fontes 
Alt~rr·~tiv~s de Énergi~- c'EFA~. ~ubme~er~ ~ 
aprovaçãq do Secretáno de AgrJcyltwa o ~eu 
Regimento Interno, de11tro do pr?ZO d~ tnnta . 
!3Q)' d'ias, a ~óntar d~ s4a instalação. · 

Art. 69 Esta Portaria entrará em vigor nã 
dat~· qe ~~a publicaÇ'ãó. · ' ' 

Ar~. 79 .:. Dê-se ciênc.ia e cumpra-se. 

Ç3abin~te do Secr~tário qe Aaricult!Jr?, 
em MÇJ.caP.á, 1 ;3 d~· dezembro de 1980. 

IZEQUIAS ESTEVAM DOS S~NTOS 
Secretário d'e Agri~~ltura 

PREF~ITURA tv1UNICIPAL QJ= M.A.CAPÁ 

Decreto n& OOM81-PMM. 
~ • Í • I 

O Prefeito Municipal de Maca~á,usando 
' J ' t l • I , ( f t ~ 

pas atrjpuições qye !re ~~o ponferidas P.~JO . 
item VIII, do Art. 34 da Lei 6.448, de 11 de ou-
tupro de 1977. , · ·· · · · · 

DECRETA: 
Ar~. 19 -· Exoneràr, a p~qido Edith M~ria 

A b' r e u d a C o n c e i ç ão , P r o f e s s o r a -
ASCP.041.2, do Cargo de Diretora da Escola 
Municipal de 19 Grau Ceará,. correspondente 
élO Cóqigo - CAI.201.3. 

.Art. 29 - Este qecrmo entrará ~~ vigor a 
. partJr de 15 qe jan 3iro ~e 1~81, revog~das as 
disposições em c< ntrário. · 

Cumpra-se, Registre-se e Publiqu~-se. 

PaJácio 31 ·de Março, 15 de laneiro de 
1981. 

MURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
P·refeito Ml,!nicipal de r"lacapá 

P!Jblicado ~~ste DepartaiT)e~to de Admi
nistração, aos dias do rnê? de janeiro de 
1981. . 

EDITH RAIMUNDA RIBEIRO DE SÁ 
Diretora do Departame~~o de Administração 



\ 

Macapá, 26-01-81 DIÁRIO OFICIAL Pág. 4 

GOVE~NO DO TERRIITÓRIO FEDEDERAL 
DO AMAPÁ 

COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRA
TIVO 

Decreto (P) nQ 0811 / 80-GABI. 

PORTARIA N9 01 /80-CIA.-
I 

O Presidente da Comissão de Inquérito 
,Administrativo designada pelo .Decreto (P) nç 
0811 /80-GABI, de 22 de dezembro. de 1.980, 
do Exm9. Sr. Governador do Território Fede
ral do Amapá, 

·RESOLVE: 

Designar o servidor Dahyl Rodrigues Lo
bato, ocupante do cargo da classe "B", da 
série de classes de Escriturário, nfvel 1 O, do 
Quadro de Funcionários Públicos·do Governo 
deste Território, lotado na Secretáraria de 
Educação e Cultura, para desemp~nhar as 
funções de Secretário da citada comissão, na 
forma do § 29 do Art. 219, da Lei nç 1711/52 
(E.F.P.C.U.). 

Dê-se ciência ·e Cumpra-se. 

Macapá, 02 de janeiro de 1981 

EVILÁSIO PEDRO DE LIMA FERREIRA 
-Presidente da CIA. 

Ministério da Educação e Cultura 

Campanha Nacional de Alimentação Escolar 

Coordenação Regional da CNAE no Amapá 

O Presidente da Comissão de Alienação 
de Material da Campanha Nacional de Ali
mentàção Escolar, no Amapá. Torna público 
que encof)tra-se fixado no quadro de aviso 
da Coordenação Reg1onal da CNAE no 
Amapá, sito à Av. Antonio Coelho de Carva
lho, nQ 1198 - entre as ruas: Jovino Dinoá e 
Leopoldo Machado, o Edital de Alienação de 
Materiais lnservfveis e sucatas pertencentes a 
esta Coordenação. Os interessados, deverão 
procurar melhores esclarecimentos no ende
reço acima citado nos horários normais de 
expediente, das 8:00 hs às 12:00 horas e das 
14:00 hs às 18:00 horas. · 

Macapá, 23 de janeiro de 19'81 . 

Roberto José Morais Castro . . -
Presidente da Comissão de Alienação 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO 
AMAPÁ 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DIVISÃO DE MATERIAL 
r 

Comissão de Licitação 

A V I SO 

Concorrência Pública nç 02/ 81-CL 

A Comissão de Licitação para compras e 
serviços do Governo do Terr itório Federal do 
Amapá, leva ao conhecimento das firmas in
teressadas, que no dia 1 O de março do ano 
em curso, às 8:00 horas no Auditório do Palá
cio do Setentrião, sito à Av FAB, s/ n9, rece
berá propostas para Ar:rendamento do Ma
capá Hotel, classificado na Categoria Quatro 
(4) Estrelas. · 

O Edit?l completo e demais esclareci
mentos poderão ser obtidos nos seguintes 
endereços: 

- Em Macapá(AP), na Divisão de Material, 
sito à Av. Cora de Carvalho, nQ 120 

- Em Belém(PA), na Representação do 
Governo do Território Federal do Amapá.si
tuada na Av. Castilho França, nç 234; 

- Em Brasflia(DF), da Representação do 
Governo do Território Federal do Amapá, si
tuada no SAS-QI-Bioco A, lote 9/ 1 O, 49 andar 
- MINTER; 

- No Rio de Janeiro(RJ), na Representa-
ção do Governo do Território Federal do 
Amapá, situada na Av. Presidente Wilson, 
164/Centro, Ed, Novo Mundo, 11 Q andar. sa
las 1206 e 1207. 

Macapá(AP), 15 de janeiro de 1.981. 

Jones Ernani Assis de Azevedo 
Presidente da Comissão de Licitação 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE 8ASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil da Comarca de 
Macapá, Território Federal do Amapá, Repú
blica Federativa do Brasil, faz saber que pre
tendem se casar: João Martinho fomes Fer
reira e Delzira Gonçalves da Silva. 

Ele é filho de Joana Gomes Ferreira. 

Ela é filha d-e Sebastião Pereira da Silva e 
de Maria Francisca Teixeira Gonçqlves. 

· Quem souber de qualquer impedimento 
que os iniba de casar, acuse-o na forma da 
lei. · 

Macapá (AP), 21 de janeiro de 1981 

José Tavares de Almeida 
·Oficial e Tabelião 


	

