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~------------------------~~DEC~ETOS----------------------------, 
vista o que consta do Processo nQ 8/22.046/81-SEAG, (P) nQ 0176 de 23 de fevereiro 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 nQ 2/05022/81-SEEC, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Conceder a Terezinha Alves da Silva Montoril, 

ocupante do cargo de Professor Auxiliar do Ensino Primário, 
nível 7 (Cadastrq n9 00166), do Quadro de Funcionários Pú

blicos· do Governo deste Território, lotada na Secretaria de 

Educação e Cultura-SEEC, seis (06) meses de licenÇa espe

cial , contados no período de 19 de março à 31 de agosto do 

corrente ano, nos termos do artigo 116, da Lei n9 1711, de 28 

de outubro de 1952, regulamentado pelo Decreto nQ 38.204, 

de 03 de novembro de 1955, em virtude da referida servidora 

haver completado um (01) decênio de efetivo exercício, com

preendido no período de 15 de junho de 1962 a 15 de julho 

de 1972. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 23 de fevereiro de 

1981 , 929 da República e 389 da Criação do Território Federal 

do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

(P) n9 0177 de 23 de fevereiro de 198..1 

RESOLVE: 

Art. 19 - Conceder a José de Castro Vaz, ocupante do 

cargo de Auxiliar Ru ral, nível 3 (Cadastro n9 00294), do Qua

dro de Funcionários Públicos do Governo deste Território, lo

tado na Secretaria de Ag ricultura-SEAG, seis (06) meses de 

licença especial, contados no período de 02 de março à 01 de 

setemb.ro do corrente ano, nos termos do artigo 116, da Lei 

n9 1711 , de 28 de outubro de 1952, regulamentado pelo De

creto número 38..204,"de 03 de novembro de 1955, em virtude 

dó referido servidor haver completado um (01) decênio de 

efetivo exercício, compreendido no período de 03 de janeiro 

de 1969 a 23 de janeiro de 1979. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 23 de fevereiro de 

1981 , 929 da República e 38Çfda Criação do Território Federal 

do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

(P) n9 0178 de 23 de fevereiro de
1 
1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 

das atribuições que lhe são conferidas pelo.artigo 18, ítem 11 , 

do. q.~creto-Lei n9 411, de os.. de janeiro .de ~ 969, e tendo em 

vista o que çonsta do Proc.esso n9 5/15.010/8.1-SEGUP, 

O Governador do .Território Federal do Amapá;· usando RESOLVE: 

das atribuições q~e lhe são conferidas pelo artigq 1 B,_J.tem 11, ,Art. .1 9 .- Conceder a . Nicolau dos Santos, ocupante do 

do Decreto-Le,i .~9 411 , de 08. qe janeiro de 1969, e.tendo em •... cargo de Motorista, nível 1 0-B (Cadastro n9 00799), do Qua-
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dro de Funcionários Públicos do Governo deste Território, 

lotado na Secretaria de Segurança Pública-SEGUP, seis (06) 

meses de licença especial. contados no período de 02 de 

março à 01 de setembro do corrente ano. nos termos do ar

tigo 116, da Lei no 1711 , de 28 de outubro de 1952, regula

mentado pelo Decreto n9 38.204, de 03 de novembro de 1955. 

em virtude do referido servidor haver completado um (01) 

decênio de efetivo exercício, compreendido no período de 21 

de maio de 1969 a 21 de maio de 1979. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 23 de fevereir.o de 

1981 , 92° da Repúbl ica e 389 da Criação do Território Federal 

do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

(P) n9 0200 de 9 de março de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 

das atribuições que lhe são conferidas peló artigo 18, ítem 11, 

do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

' Art. 19- Designar Ubaldo Silva Medeiros, Diretor do De-

partamento de Serviços Gerais-DSG /SEAD, Josito Selar

mino Bispo. Chefe da Divisão de Materiai-DM/ DSG/SEAD, 

Luiz Carlos Gomes dos Santos. Advogado-PROG, Flávio Au

gusto Paes Zirpoli, Bacharel em Turismo-SEPLAN, Elias Nas

ci mento de Moraes, Economista-SEPLAN e Manoel Reis Nu

nes, Escrevente Datilógrafo, nível 7- SOSP, para sob a presi

dência do primeiro, consti tuírem a Comissão incumbida de 

realizar a concorrP.ncía pl!blica para arrendamento do Hotel 

Maca pá. 

Art. 29 - Revogam -se as disposições em contrário 

Palácio do Setentrião, em Macapá. 9 de março de 1981, 

82' da República e 38° da Criação cio Terri tório Federal do A

mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) nQ 0201 de 1 O de março 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, 

RESOLVE: 

Art.1 Q - Prorrogar por mais nove (09) dias, contados no 
perfodo de 28 de fevereiro à 08 de março do corrente 
ano, a permanência do servidor José Carlos Mendes Jac
coud, Técnico para o Programa de Modernização Adminis
trativa dos. Territórios Federais, respondendo pelo expe
diente da Secretaria de Planejamento e Coordenação do Go
verno deste Território. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 1 O de março de 1981 , 
929 da República e 389 da Criação do Territór io Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0204 de 1 O de março 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 8/22.071 /81-SEAG, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Excluir a partir de 19 de março do corrente ano, 
do relacionamento constante da Portaria n9 012, de 02 de ju
nho de 1969, o servidor Sandoval José Almeida Junior, ocu
pante do ca rgo de Auxi liar de Desenhista, nível 12-A, do 
Quadro de Funcionários Públicos do Governo deste Terri
tório , lotado na Secretaria de Agricultura-SEAG, do Regime 
de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva-RETIDE. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapa, 1 O de março de 1981, 
929 da República e 38° da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0205 de 10 de março de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
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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 l"'rocesso n9 5/ 15.0001 /81-SEGUP, 

RESOLVE: 

' Art. 19- Exonerar, a pedido, na forma do artigo 75, ítem I, 
da Lei n9 1711 , de 28 de outubro de 1952, o servidõr Ruy Silva 
Figueiredo, ocupante do cargo de Motorista, nível 8-A (Có
digo CT -401) do Quadro de Funcionários Públicos do Go
verno deste Território, )otado na Secretaria de Segurança 
Pública-SEGUP, a contar de 02 de janeiro do corrente ano. 

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

Palácio do Setentrião, em Maca pá, 1 O, de março de 
1981, 929 da República e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0206 de 1 O de março 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 2/05701 / 81-SEEC, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
ítem 11 e 178, ítem I, alínea "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 de dezembro de 1977, a Zelinda Fonseca de Souza, 
matrícula n9 1.837 .399, 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 vantagem fi
nanceira de 20%, de conformidade com o artigo 184, ítem 11, 
da citada 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, 1 O de março de 1981, 
929 da República e 389 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0207 de 10 de março 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 1/ 00622/ 81-SOSP, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
ítem li e 178, ítem I, alínea "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 Ferreira da Silva, 
matrícula n9 2.079.747, no cargo de Pintor, A-105.9-B, do 
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do G_overno deste 
Território, devendo perceber proventos correspondentes ao 
nível 1 0-C, de conformidade com o .lrtigo 184, ítem I, da ci
tada Lei n9 1711 /52. 

Palácio do Setentrião, em Maca pá, 1 O de março de 
1981, 929 da República e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0208 de 1 O de março de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atr ibu ições 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 3/ 08059/ 81_-SESA, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadorià , de acordo com os artigos 176, 
ítem 11 e 178, ítem I, alínea "a", da Lei n9 1711, de 28 de outu
bro de 1952, cem a nova redação dada pela Lei n9 6.481 , de 
05 de dezembro de 1977, a Josefa de Sá Miranda, matrícula 
n9 1.887.145, no cargo de Auxiliar de Enfermagem, 
P-1701 .14-B, do Quadro de Pessoal - Parte Permanente- do 
Governo deste Território, devendo perceber proventos cor
respondentes ao nível 15-C, de conformidade com o artigo 
184, ítem I, da citada 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, 1 O de março de 1981, 
929 da República e 389 da Criação do Território Federal do 

r Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0209 de 10 de março 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 1/00621 / 81-SOSP, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
ítem 11 e 178, ítem I, , alínea "a", da Lei n91711, 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 Alves Queiroz, matrí
cula n91.687.391 , no cargo de Pedreiro, A-101.10-C, do Qua
dro de Pessoal - Parte Permanente - do Governo deste 
Território, devendo perceber proventos correspondentes ao 
nível 12-D, de conformidade com o artigo 184, ítem I, da ci
tada Lei n9 1711 /52 . 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 1 O de março de 1981, 
929 da Repúbl ica e 389 da Criação do Território Federal do 

1Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0210 de 10 de março 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 2/05691 / 81-SEEC, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
ítem 11 e 178, ítem I, alínea "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 Lucimar Amoras Dei Castilo, 
matrícula n9 1.687.21 O, no cargo de Professor do Ensino 
Secundário, EC-507, do Quadro de Pessoal - Parte Perma
nente- do Governo deste Território, devendo seus proventos 
mensais serem acrescidos da vantagem financeira de 20%, 
de conformidade com o artigo 184, ítem 11, da citada Lei n9 
1711 / 52, em face do que dispõe a Lei n9 6. 701 , de 24 de outu
bro de 1979. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 10 de março de 1981, 
929 da República e 389 da Criação do Território Federal do 

; Amapá. 

. ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(E) n9 014 de 11 de março de 1981 

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

1 
d0 Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 
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Art. 19 - Designar Augusto Monte de Almeida; Secretário 
de Administração do Governo deste Território, para substi
tu ir Francisco Vitoriano Filho, na Presidência da Comissão de 
Alto Nfvel, instituída através do Decreto (E) n9 017, de 
29.06.79, Antonio Duarte Brito Filho, Arquiteto, Diretor do 
Serviço de Estudeis e Projetos, da Prefeitura Municipal de 
Macapá, para substituir como Membro da referida Comissão 
Murilo Agostinho Pinheiro. · 

Art. 29- Designar José Edson dos Santos Sarges, Conta
dor, Diretor do Departamento de Indústria e Comércio/SE
PLAN, para compor a referida Comissão, na qualidade de 
Membro. 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 11 de março de 1981, 
929 da República e 389 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

Telecomunicações do Amapá S/ A- TELEAMAPÁ 

EMPRESA DO SISTEMA TELEBRÁS 

Av. Coaracy Nunes N9 104 - Altos 

CGC-M F 05.965.421/0001-70 

COMUNICAÇÃO 

A Diretoria da Telecomunicações do Amapá S/ A-TE
LEAMAPÁ, na forma prevista no art. 133 da Lei n9 6.404 de 
15/12/76, comunica que se acham à disposição-dos senho
res acionistas os documentos a seguir: 

I - O relatório da Administração sobre os negócios so-
ciais e os principais fatos Administrativos do Exercício findo; 

11 - A cópia das demonstrações financeiras; 

111 - O Parecer dos auditores independentes. 

Os acionistas interessados podem procurar a diretoria 
da empresa na hora de expediente, à Av. Coaracy Nunes, 
104, em Macapá-AP para verificações, exames e informa
ções que se fizerem necessárias. 

Maca pá, 1 O de março de 1981. 

DARIO ALFREDO PINHEIRO 
Presidente 

Termo de Cessão que entre si celebram a Associação de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Território Federal 
do Ama~á (ASTER-AMAPÁ) e o Governo do Território Fede
ral do Amapá. objetivando o uso e conservação da Lancha 
denominada "TUMUCUMAQUE". 

Ao primeiro dia do mês de março do ano de hum mil, no
vecentos e oitenta e hum (1981 ), a Associação de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Território Federal do Amapá 
(ASTER-AMAPÁ), doravante denominada simplesmente Ce
dente, neste ato representado por seu Presidente Dr. lze-
quias Estavam dos Santos, e por outro lado o Governo do 
Território Federal do Amapá, aqu i representado por seu Go
vernador, Comandante Annibal Barcellos, ora denominado 
Cessionário, resolvem celebrar o presente instrumento me
diante as Cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira: - Objetiva o presente instrumento a 
cessão da lancha/motor denominada "TUMUCUMAQUE" de 
legitima propriedade da Cedente, decisão tomada ad-refe
rendum de sua Junta Administrativa atendendo solicitação 
do Exmo. Sr. Governador do Território Federal do Amapá, 
contida às folhas 03 (três) do Processo n9 1 /00445/81-DE-

. NAVA; 

Cláusula Segunda: - A lancha/motor de que trata este 
instrumento possui as seguintes características: Lanchai
Motor para transporte de carga e passageiros, construída 
pela MWM do Brasil, com capacidade para 10 (dez) passa
geiros e 3 (três) tripulantes, casco de ferro, com tonelagem 

pitania dos Portos do Estado do Pará sob o número 1939; 

Cláusula Terceira: - Obrigações das Partes: 

I - São obrigações da Cedente: 

a) Ceder pelo prazo de 2 (dois) anos a embarcação 
acima descrita, a contar de 01 de março de 1981, com todos 
os equipamentos da referida embarcação, constantes daRe
lação em anexo. 

11 - São obrigações da Cessionária: 

a) responsabi lizar-se pelo pagamento dos salários refe
rentes aos tripulantes necessários para a embarcação, assim 
como por toda obrigação de natureza trabalhista ou securi
tária que venha a decorrer daquele pagamento; 

b) responsabilizar-se por toda e qualquer despesa 
oriunda do uso da embarcação, referente a alimentação da 
tripulação, combust ível, material de limpeza reposição de 
peças e acessórios, lubrificação e tudo o mais que se torne 
necessário para o bom uso da lancha, mantendo dessa ma
neira as máquinas e equi pamentos em perfeito estado de uti
lização; 

c) responsabilizar-se por todo e qualquer dano que 
possa ocorrer com a embarcação objeto deste instrumento, 
durante o perfodo de vigência do presente Termo de Cessão; 

d) cu idar da embarcação e de seus respectivos equipa
mentos com o se seus próprios fossem, garantido a manuten
ção de suas características originais; 

·e) devolver a Lancha/Motor Tumucumaque no final do 
prazo de vigência estabelecido neste instrumento, no mesmo 
estado em que a mesma está sendo entregue. toda equipada 
e em perfeito estado de funcionamento. 

Cláusula Quarta:- O presente instru mento entrará em vi
gor a partir de sua assinatura, podendo ser rescind ido a 
qualquer momento, pelo não cumprimento das obrigações 
aqui contidas, ou por acordo entre· as partes. 

Cláusu la Quinta: - "As partes elegem o Forum e Comarca 
de Macapá para dirimir as questões oriundas deste instru
mento. 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente 
instrumento em 03 (três) vias de igual teo r e forma na pre
sença de 02 (duas) testemun has. 

Macapá, 06 de março de 1981. 

IZEQUIAS ESTEVAM DOS SANTOS 
CEDENTE 

Presidente da Junta Ad m./ASTER-AP 

ANNIBAL BARCELLOS 
CESSIONÁRIA 

Governador do T. F. do Amapá 
TESTEMUNHAS: 

Ilegíveis 

CARTORIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial de Registro Civil da Comarca de Macapá, Terri
tório Feder.al do Amapá, República Federativa do Brasil , faz 
saber que pretendem se casar: Manoel Lopes Soares e Maria 
de .Lourdes Santos Machado. 

Ele é fi lho de Milton Pedro Soares e de Maria Trindade 
Lopes. 

Ela é filha de Manoel Brasil Machado e de Macária San
tos Machado . 

Quem souber de qualquer impedimento que os iniba de 
casar um co m o outro, acuse-o na forma da lei. 

Maca pá, 1 O de março de 1981. 
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