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mNI STÉRIO DO INTERI OR 

Te r ritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO ( P) N2 0335 de 12 de feve r e i ro de 1982 

o Governadordo Terri tóri o Federal do Amapá 1 usa ndo 
das atribuiçÕes que lhe s~o conferidas pelo artigo 18, i t em 
II, do Decreto- Lei n2 411 , de 08 de j aneiro de 1969, de aco~ 
do com o Dec r eto n2 85 .177, de 19 de set embro de 1980, 

RESOLVE: 

Art . 12 - Designar, a cont ar de 04 de j a neiro de 1982, 
EDUARDO SEABRA OA COSTA, ocupante do emprego de Pr ofessor do 
Ensino de 22 Grau, Coaigo LT- M- 601 .3.C, Classe "C" , NÍve l 3, 
da Tabe l a de Empregos Permane nt es do Governo deste TerritÓ -
rio, lotado na Secretar ia de Educ ação e Cultura-SEEC, para 
exercer a Funç~o de Confiança, de Di retor do Col égio Comer e i 
al do Amapá , CÓdigo DAS-1, do Departamento de Ens ino/SEEC . 

Art. 22 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário. 

Palácio do Setentri~o, em Macapá , 12 de fevereiro de 
1982, 932 da RepÚblica e 392 da Cri ação do Ter r i tÓri o Fed~ 
ral do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gover nado r 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

TerritÓr io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N2 0336 de 1 2 de feverei ro de 1982 

C Governador· do TerritÓrio Federal do Amapá , usando 
das atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo·artigo 18 , Ítem 
li , do Decreto-Lei n2 411, de 08 de janeir o de 1969 , de acó~ 
do com o Decreto n2 85. 177, de 19 de setembro de 1980, 

Secrotârlo de EducaçAo e Cultura 
Prof• Annle VIanna da Costa 

Secretário de Agricultura 
Dr. Genésio Cardoso do Nascimento 

Secretário de Segurança Pública 
Dr. José de Arlmathéa Vernet Cavalcanti 

Secretário de Saúde 
Dr. José Cabral de Castro 

Ensino de 2" Gr au , CÓdigo LT-M-601.3.C , Classe "C", Ni.ve l 3 , 
Ua Ta bel a d e;; Emvregos Pt: J'ntdnenLes do Gove1·n o d e .s te Ter1; i tÓ -

rio, l otado na Secr etaria de Educaç~o e Cultura - SEEC, para 
exer cer a Funç~o de Confiança , de Diretor da Escola Integr~ 
da de Macapá, CÓdigo DAS-1, do Departamento de Ensino/ SEEC . 

Art. 22 - Revogam- se as disposiçÕes em cont rario . 

Pal ácio do Setentr ião, em Mac apá, 12 de fever ei r o 
198 2, 932 da Re pÚblica e 392 da Cr iação do TerritÓrio 
r a1 do Amapá. 

ANNIBAL BARC EL LOS 
Gove r n ado r 

MINISTÉRIO DO I NTERIOR 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO ( P ) N2 0337 de 12 de fevereiro de 1982 

de 
Fed~ 

O Gove r nador do TerritÓrio Federal do Amapá, usando · I 
das atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, Í tem 
I I , do Decreto- Lei n2 41 1, de 08 de janeiro de 1969, de aco~ 
do com o Decreto n2 85.177, de 19 de setembro de 1980 , 

RESO LVE: 

Art. 1 2 - Nomear, a conta r de 04 de janeiro de 1982, DAt 
SE CAMPOS DO NASCD~ENTO , ocupante do cargo de Professora de 
Ens ino de 22 Grau , CÓdigo M-601.3 .C, Cl asse "C " , Nivel 3 , do 
Quad ro de Pessoal Permanente do Governo deste TerritÓrio, 1~ 
tada n a Secretaria de Educação e Cultura- SEEC, para exercer 
o Cargo em Comiss~o, de Diretora do Instituto de Educação do 
TerritÓrio Federal do Amapá, CÓdigo DAS- 1, do Departamento ' 
de Ensino/SEEC. 

Art. 22 - Re vogam-se a s dis posiçÕes em contrario. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 12 de feve r e iro 
1982, 932 da RepÚblica e 392 da Criação do Terri tÓrio 

de 
Fede 

RESOLVE: ral do Amapá. 

A1· t . 12 - Designar, a ccntar de 04 , _ janeiro de 1982, ANNIDAL BARCELLOS 
FRANCISCO LAVOR BENÍGNO , ocu~~nte do emprego de Professor de Governador 
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MINISTtRIO DO INTERIOR 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO {P) N2 0338 de 12 de fevereiro de 1982 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá , "usando 
das atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, ltem 
II, do Decreto-Lei n2 411, de 08 de janeiro de 1969, de aco~ 
do com o Decreto n2 85.177, de 19 de setembro de 1980, 

RESOLVE: 
Art. 12 - Nomear, a contar de 04 de janeiro de 1982, JOR 

GE GUIMARÃES COLARES, ocupante do cargo de Professor de Ensi 
no de 22 Grau, CÓdigo LT-M-601. 3 .C, Classe "C", Nlvel 3, do 
Quadro de Pessoal Permanente do Governo deste TerritÓrio, lo 
tado na Secretaria de Educação e Cultura-SEEC, para exerce; 
o Cargo em Comissão, de Diretor do Colégio Polivalente Tir~ 
dentes , CÓdigo DAS-1, do Departamento de Ensino/SEEC. 

Art. 22 -Revogam-se as disposiçÕes em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 12 de fevereiro 
1982, 932 da RepÚblica e 392 da Criação do TerritÓrio 
ral do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governdor 

MINISTtRIO DO INTERIOR 

·rerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO {P) N2 0339 de 1 2 'de fevereiro de 1982 

de 
Fe d!:_ 

O Governadordo TerritÓrio Federal do Amapá , usando 
das atribuiçoes que lhe são conferidas pelo artigo 18, ltem 
II, Jo Decreto- Lei n~ 411, de 08 de janeiro de 1969, de aco~ 
do com o Decreto n 2 85.177, de 19 de setembro de 1980, 

RESOLVE: 

Art. 12 -Nomear, a contar de 04 de janeiro de 19~2,GE~ 
TILA ANSELMO NOBRE , ocupante do cargo de Professora de Ensi 
no de 22 Grau, CÓdigo M- 60l.J.C, Classe "C", N:ivel 3 , do 
Quadro de Pessoal Permanente do Governo deste TerritÓrio, 1~ 
tado na Secretaria de Educação e Cultura- SEEC , para exercer 
o Cargo· em Comissão, de Diretor da Escola de Primeiro Grau , 
José Barroso Tostes, CÓdigo DAS- 1, do Departamento de Ensi 
no/SEEC. 

Art. 22 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário . 

Palác i o do Setentrião, em Macapa; 12 de fevereiro de 
1982, 932 da RepÚblica e 392 da Criação do TerritÓrio Fed~ 
ral do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTtRIO DO INTERIOR 

TerritÓrio Fede ral do Amapá 

DECRETO {P) N2 03 40 de 12 de fevereiro de 1982 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá , usando 
das atribuiçÕes que l he são conferidas pelo artigo 18, item 
II, do Decreto-Lei n2 411, de 08 de jane iro de 1969, de aco~ 
do com o Decreto n2 85.177, de 19 de setembro de 1980, 

RESOLVE: 
Art. 12 - Nomear, a contar de 04 de janeiro de 1982, A 

MAZONITA MACHADO DO NASCIMENTO, ocupante do cargo de Profes
sora de Ensino de 22 Grau, CÓdigo M-601.3 .C, Classe "C", Ni 
vel 3 , do Quadro de Pessoal Permanente do Governo deste Te~ 

ritÓrio, lotada na Secretaria de Educação e Cul tura-SEEC, P! 
ra exercer o Cargo em Comissão , de Diretora da Escola de Pri 
meiro Grau , Deusolina Sales Farias, CÓdigo DAS-1, do Depart! 
mento de Ensino/SEEC. 

' Art. 22 - Revogam-s~ as disposi9Ões em contrár~o; 
Palácio do Setentriao, em Macapa, 12 de fevere1ro 

1982, 93~ da RepÚblica e 392 da Criação do TerritÓrio 
ral do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTtRIO DO INTERIOR 

Terri tÓrio Federal do Amapá 

DECRETO ( P) N2 0341 de 1 2 de fevereiro de 1982 

de 
Fe de 

O Governador do TerritÓrio Federa l do Amapá , usando 
das atribuiçÕes que l he são conferidas pelo artigo 18 , item 
II, . do De c reto-Lei n 2 411, de 08 de janeiro de 1969, de acor 
do com o Decret~n2 85.177, de 19 de setembro de 1980, 

RESOLVE: 

Art. 1 2 - Nomear, a contar de 04 de janeiro de 1982, 
NANCY NINA DA COSTA, ocupante do car go de Professora de. Ensi 
no de 22 Grau, Cod1go M-60l.J.C , Classe "C", Nivel 3 , do 
Quadro de Pessoal Permanente do Gove rno deste TerritÓrio, 1~ 
tada na Secretaria de Educação e Cul tura-SEEC, para exercer 
o Cargo em Comissão, de Diretora da Escola de Prim.,iro G.·au , 
Coaracy Gentil Nunes, CÓdigo DAS-1, do Departamento de Ensi 
no/SEEC. 

Art. 2~ - Re vogam-se as disposiçÕes em contr ário . 

Pal ácio do Setentrião, em Macapá, 12 de f evereiro de 
1 982, 93º da RepÚblica e 39º da Criação do TerritÓrio Fede 
ral do Amapá: 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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MINIST~RIO DO INTERIOR 

Terri tÓrio Federal do Amapá . 

DECRETO ( P) N2 0342 de 12 de fevereiro de 1982 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá , us ando 
-dS atribuiç~es que lhe sio conferidas pelo artigo 18 , item 
II , do Decreto-Lei n2 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo 
em vista o que consta do Processo n2 6/17221/82-SEE, 

RESOLVE: 

Art . 12 - Dec l arar aposentado, compulsoriamente, de 
acordo com os artigos 176, item I, 178, item II e 187, da 
Lei n2 1711, de 28 de outubro de 19S2, com a nova redaçio da 
da pe l a Lei n2 6. 481 , de OS de dezembro de 1977, JUVENA L RQ 
DRIGUES DE BARROS, matr icula n2 2.079 . 868 , no cargo de Auxi 
l iar Operacional de Serviços Diversos, CÓdigo NM-812, Class; 
"D", Referência NM-22, do Quadro de Pessoa l - Parte Permane!! 
t e - do Governo deste Territbrio. 

Palácio do Setentrião, em Hacapá, 12 de fever·eiro de 
1982, 932 da RepÚblica e 392 da Criação do TerritÓrio Fede 
ral do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HIIIISTÉRIO DO INTERIOR 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P ) N2 0343 de 11 de feve reiro de 1982 . 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá , usando da s 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem li , 
do Decreto-Lei n2 411 de 08 de janeir o de 1 969, e, tendo em 
vista o que consta do Decreto n2 8S .l77 de 19 de setembro de 
1980 . 

RESOLVE: 

Art. 12 - Designar o advogado JOÃO JOSÉ AGUIAR CARVALHO, 
Assess or-CÓdigo DAS- 1, para responde r acumulativamente, em 
s ubstituição, pelo expediente da Coorde nadoria Técnica da Se 
cretaria de Pl anejamento e Coordenação-CÓdigo DAS-2, durant; 
o impedimento do respectivo titular, que se encontra em gozo 
de férias, no perÍodo de 09 . 02. a 10.03 . 82. 

Art. 22 - Revogam-se as di sposiçÕes em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Hacapá-Ap, 11 de feve r ei ro de 
1982, 93~ da RepÚblica e 392 da Criação do TerritÓrio Fede -
ral do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governado r 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) N2 0344 de l S de fevereiro de 1982 

O Governador do Terr itÓrio Federal do Amapá, usando das 
atribuiç~es que lhe são conferidas pelo artigo 18, item II , 
do Decreto-Lei n2 411, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vi sta o que const a do Processo n2 2/04713/82- SEEC. 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, l

tem II e 178 , Í t em I, a l Í nea •a•, da Lei n2 1711, de 28 de 
outubro de 19S2, com a nova r edação dada pel a Lei n2 6.48 1, 
de OS de de zembro de 1977, a JOÃO HOLANDA DE OLIVEIRA matri 
cula n2 l. 837.1S5, no cargo de Agente de Portaria, CÓdigo PL 
- 1101. C, Cl asse "C"; Referência NM- 9, do Quadro de Pessoal -
Parte Permane nte - do Governo deste Ter.:itÓrio, devendo per·
ceber proventos correspondente a referência ml-13, da classe 
especial, de conformidade com o artigo 184 , item I, da cita
da Lei n2 1711/52. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 15 de fevereiro de 1~2 
932 da RepÚblice e 392 da Criação do TerritÓrio Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLLOS 
Gove rnador 

MI NISTÉRIO DO INTERIOR 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P ) N2 0345 de 15 de fevereiro de 1952 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe sio conferidas pelo artigo 16, i tem II , 
do Decreto-Lei n2 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em' 
vista o que consta do Processo n2 3/08025/82-SESA, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadori~ de acot•do com os arigos l7o. 1tem 
li e 178, item I, alinea "a", da Lei n2 1711, de 26 de out! 
bro de 1952 , com a nova redaçio dada pela Lei n2 6. 4 ~1. de 
05 de dezembro de 1977, a LUIZ ALBUQUERQUE QUEIROZ BRASILI E~ 

SE, matricula n2 1.887.420, no cargo de OdontÓlogo. CÓdigo 
NS-S23 .C, Classe "C", Referência NS-18, do Quadro de Pessoal 
- Parte Permanente - do Governo deste TerritÓrio , devendo 
perceber proventos corres pondente a referência ~M-23, da 
c l asse especial , de conformidade c~m o artigo 18 I, da cita
da l e i n2 1711/52. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 15 de fe,·erei ro de 1982 
932 da RepÚblica e 392 da Criação doTerritÓrio Federal do A
mapa. 

ANNIBAL BARCEL LOS 
Governador 

mNISTfRIO DO H\TERIOR 

TerritÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) N2 0346 de 15 de fevereiro de 1982 . 

O Governador. do TerritÓrio Feaeral do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo lS, item li , 
do Decreto-Le i n2 411 de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Processo n2 2/04374/82-SEEC, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, i
tem II e 178, Ítem I, a l Ínea "a", da Lei n2 1711 , de 25 de 
outubro de 1. 9S2, com a nova redação dada pela Lei n2 ó.~ 51 , 

de OS de dez embro de 1977, a ~~ARIA CORDEIRO DA HATTA HIR.-1 
matricul a n2 1. 837 .132 , no cargo de Professora do Ensino de 
12 e 22 Gr áus, CÓdigo H-60l.C, Classe "C", nivel 3, do _Qua -
dro de Pessoal - Parte Permanente - do Go,·e rno deste Territ~ 
rio, devendo seus proventos mensais s erem ac r escidos da ,·an
tagem financeira de 20%, de conformidade com o artigo 154, 
item II, da citada Lei n2 1711/S2, em face do que dispÕe a 
Lei n2 6. 701 , de 24 de outu bro de 1979 . 

Palácio do Setentrião , em Hacapá , 1 5 de f eve reiro rle 1952 
932 da RepÚblica e 392 da Cr iação do Territ..Ório Federal do 
Amapá. 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

TerritÓrio Federal do Amap~ 

DECRETO (P) N2 0347 de 15 de fe,·ereiro de 19 82 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá , usando rias' 
atribuiçÕes que l he são conferidas pelo art..igo 18, item II 
do Dec r eto-Lei n2 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em' 
vista o que consta do Processo n2 2/04215/S2 - SEEC, 

RESO LVE: 
Conceder aposentadoria nos termos do s artigos 101, ite~ 

III e 165, ite m XX, da Constituição Federal do Br·as i l com a 
redaçio dada pela Emenda Constitucional n2 l S , de 30 . 0~1, a 
MARGARIDA TEREZINHA PINHEIRO ~IENDES. matricul a n2 1. SS i. -l 3i, 
no cargo de Professora do Ensino do 1º e 29 Gr~us , CÓdigo ~1-
60l.C, Cl asse "C", nivel 3, do Quadro de Pes~oa1 - Pa r te Per 
mancnte - do Governo deste TerritÓrio, de,·endo seu s pro,·cn : 
tos mensai s serem acrescidos da vantagem financei ra de 20~ , 
de conformidade com o artigo 184, item II, da lei ·n~mer·o 
1711/52, em face do que dispÕe a Lei n2 ó.701, de 24 de ou
tubro de 1979. 

Palaéio do Setentrião , "' , lacapá, 1 5 de fc,·ereiro de 
1982, 932 da Rep~bli ca P J9 2 da Criação do TerritÓrio Fede -
ral do Amapá . 

ANNIBAL BARCEL LOS 
Governador 
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HINISTÉRIO DO I NTERIOR 

Terri tÓrio Feder a l do Amap á 

DECRETO (P) N2 0348 de 15 de feve r ei r o de 1982 

O Governador do Te r r i tÓrio Federal do Amapá, usando das : 
atribuiçÕes que l he s ão conf eridas pelo artigo l S, i tem II, 
do Decreto-Le i nº 411, de 08 de j anei r o de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n2 2/04508/82-SEEC, 

RESOLVE: 

Concede r aposentadoria de acordo com os artigos 176, { 
tem II e 178, {tem I , alfnea "a", da Lei n2 1711 , de 28 de 
outubr o de 1 9S2, com a nova reuação dada pe l a Lei n2 6 . 481 , 
de 05 de dezembro de 1977, a CREUZA SOUZA BORDA LO, matricula 
n2 1 . 837 .105, no cargo de Professora de Ensino de 1 2 e 22 
Gráus, CÓdigo H-601. C, Classe •c•, n{vel 3 , do Quadro de Pes 
soal-Pa•·'\;e Permanent e-do Governo deste Terri tÓ•·io, devend~ 
seus provent os mensais serem acrescidos da vantagem f inancei 
ra de 20%, de conf ormidade com o artigo 184, {tem II , da ci:=
tada Lei n2 1711/52, em face do que dispÕe a Le i n2 6 . 70l,de 
24 de outubro de 1 979 . 

Pal a.;i o do Setentrião, em ~lacap~, 15 de feve J•eir o de 1982 
932 da Rep~blic a e 39º da Criação do Terri t Ór io Federal de 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
'Governador 

mNISTÉRIO DO INTERIOR 

TerritÓri o Federal do Amapá 

DECRETO ( P) N2 034 9 de 15 de feve•·eiro de 198 2 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amap~, usando das 
atribuiçÕes que lhe s ão conferidas pelo art i go 1 8 , {tem II 

1 

do Decreto- Lei n2 411 , de 08 de janeiro de 1969, c tendo em 
vista o consta do Processo n2 2/04763/82-SEEC, 

RESOLVE : 

Conceder a1;osentador~a, de aco r do com os at•tigos 176, i
tem I I c 1 78, item I , al í nea "a", da Lei n2 1711, de 28 de 
outubro de 1 9S 2, com a nova redação dada pe l a Le i n2 6.481. 
de OS de dezembro de 1977, a JOÃO DE CAI'IPOS GUERRA, matdcu~ 
l a n2 1 ~ 687.801, no cargo de Auxiliar em Assuntos Edu cacio _ 

na1s, CÓdigo ~~l-810 . C, Classe "C" , Referênci a NH-2S, do Qua
dro de Pessoal - Parte Permanente-do Gover no cle,ste Ter•·itÓ _ 
r i o, devendo perceber prove nt os correspondente a referência ' 
~~1-32, da classe especial, de conformidade com o arti uo 184 . 
item I, da citada Le i n 2 1711/52 . o · 

Palaéi <; do Seyentri ão, em Hacap ~, l S de f evereiro de 1982 
93 2 ~a Republica c 39º da Cri ação do TerritÓrio Federal do 
Amapa . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove•·nador 

MUISTÉRIO DO INTERIOR 

TerritÓrio Fedez·al do Amapá 

DECRETO ( P) Nº 03SO de 15 de f ever eiro de 1982 

O Go~ernador do T~r•·itÓN..o Federal do Amapá, usando 
atribuiçoes que lhe sao confe•·idas pelo arti go 18, item 
do Decreto-Lei n2 411, de 08 de janeiro de 1 969, e tendo 
vista o que cons ta do Processo n2 2/04409/82-SEEC, 

RESOLVE : 

da s ' 
I I, 

em 

Conceder aposentadoria, de aco z•do com os artigos 176, f
tem I I e 1 78, item I, al:Í.nea "a", da Lei n2 1711, de 28 de 
outubro de 19S2, com a nova redação dada pela Lei nº 6 . 481 ,1 
de O~ de clezembJ'O ele 1977, a ~IARIA HELENA A.'IORAS DOS SANTOS, 
matricula nQ 1 . 687 . 739, no ca r go de Professo ra do Ensino de' 
l Q e 2º Grá~s, CÓdigo M- 60l . C, Classe •c•, n:Í.vel 3, do Qua
dro de Pessoal - Par te Permanent e - do Governo deste Ter1·itÓ 
rio, deve ndo seus proventos mensais serem acrescidos da van: 
~agem financeira de 20%, de confo r midade com o artigo 1 ~4, 
item II, da citada Lei nQ 1711/52, em face do que dispÕe a 
Le i nº 6 . 701 , de 24 ele outubro de 1979. 

Pal~cio do Setentrião, em Hacapá, l S de fevereiJ·o de 
93Q da Rep~blica e 39º da Cr i ação do TerritÓrio Federal 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

"""' 19E2 
do 

NINI STÉRIO DO I NTERIOR 

TerritÓri o Fede r al do Amap~ 

DECRETO ( P) n º 0351 de 1 5 de fevereiro de 1982 

O Gove r nador do TerritÓr i o Federal do Amap~, usando 
das atribuiç~es que l he são con feridas pe l o artigo 18 , item 
II , elo Decre to-Lei nº 411, de 08 de jan eiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. lº - Designar J OSÉ CABRAL DE CASTRO, Secr etário de 
Sa~de do Governo deste Territorio , para viajar de ~lacapá , s~ 
de de suas a tividades, até a c idade de Belém-PA, a fim de 
pa r ticipar da soleni dade de formatura dos Sanitaristas desta 
Secretaz·ia, que conc l uiram o VI Curso Bási co Regi onali zado 1 

de Sa~de P~b lica,, nos dia s 18 c 19 de fevereiro do corr e nte 1 

ano . 

Art. 22 - Revogam-se as di s posiçÕes e m contr á r io . 

Palácio do Setentrião, em Hacapá, lS de fevereiro de 
1982, 932 da Rep~blica e 39º da Criaç~o do TerritÓrio Fede
r al do Ama p~ . 

ANKIBAL BARCELLOS 
Governador 

HIKISTÉRIO DO INTERIOR 

Te r r i tÓrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) N2 03S2 de lS de fever eiro de 1982 

O Governador do Te rritÓrio Feder al do Amapá, usan do 
das atribuiçÕes que lhe são conferidas pe l o artigo 18 , item 
II , do Decreto-Lei n º 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Ar t . l º - D"s i gnar o médi co ODE NIR PEREI RA DE FARIA , 
Diretor da lQ Regiona l de Sa~de, pa r a r esponder acumulat i va.-< 
mente, em substituição pe l o expediente' da Secretm·ia de Sa 
~de do Governo deste TerritÓr io, dur ante o i mpedime nto do 
r espectivo titula r , nos dias 18 e 19 de fevere iro do corren
te ano. 

Ar t . 22 - Revogam- se as di sposiçÕes em contrário . 

Pa l áci o do Setentl'ião, em ~laca pá, 15 de fevereiro ele 
1982, 932 da Rep~blica e 392 da Cri ação do Ter ritÓrio Fede
r al do Ama pá . 

AKKIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTtRIO INTERIOR 

TerritÓrio Federal elo A~apá 

DECRETO (P) N2 0353 de 1 5 de fevereiro ele 1982 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá, usando 
das atribuiç~es que l he são conferi das pe l o artigo 18, i tem 
II, do Decreto- Lei n2 411 , de 08 de janeir o de 1969, e tendo 
em vista o que consta elo Pr ocesso nº 1/000S0/82-SOSP, 

RESOLVE: 

Concede r a posentadoria , de acordo com os artigos 176, 
item II e 178, ftem I, a l fnea "a" , da Lei n2 1711, de 28 de 
out ubro de 1952, com a nova redação dada pel a Lei nQ 6 .4 81 , 1 

de OS de dezembro de 1977, a JOSÉ GONÇALVES TE I XEIRA, matri
c ula n2 2 . 2S8 . 6S7, n o cargo de Auxiliar Ope r aci onal de Se rvi 
ços Diversos, CÓdigo KM- 812.0, Classe "D", Refer8ncia NM-22; 
do Quadr o de Pessoal - Parte Permane nte - do Governo deste 1 

Terr i t Ório , devendo perceber proven tos correspondente a refe 
rência N~l-26, da c la sse especia l , de con formidade com o ar ti 
go 184, {tem I, da citada Lei n2 l 7l l/ S2. 

Palácio do Setentrião, 
1 982, 93º da Rep~blicà e 39Q 
ral do Amapá . 

em ~laca pá, lS de feve reiro de 
da Cr i ação do Ter ritÓri o Fede-

ANNIBA L BARCELLOS 
Gove rnador· 
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~IINISTÉRIO DO I NTERI OR 

Te rr·itÓrio Fede r a l do Amapá 

OECRETO (P) XQ 0354 de 15 de fevere i ro de 1982 

O Governador do Terr i tÓr io Feder al do Amapá, usando 
da s ntribuiç~es que lhe sio confe r idas pelo artigo 18, {tem 
11, do Decreto-Le i nQ 411 , de 08 de janeiro de 1969, e Lendo 
e m vista o que consta do Processo nQ 5/1 5125/81-SEGUP, 

RESOLVE: 

Conceder a posentadoria , de acordo com os a r tigos 1 76, 
i tem li c 178, ftem I, alfn ea "a ", da Le i n Q 1711 , de 28 
de outubro de 1952 , com a nova redação dada pela Le i n 96 , 481 
de 05 de dezembro de 1977 , a EVI LÁSrO ERNESTO D-;'"'0 BARBOSA. ma 
Lriculn n9 2. 258 . 464, no cari o de MotorisLa de Veiculas 
Terrestre, CÓdigo T0- 902 .A , Cl asse "A", Refer6ncia NM-7, do 
Qu<tdro de Pessoal - Pa r te Pe rmanent e - do Governo deste Ter 
r i tÓrio, devendo perceber pr oventos cor r esponde nte a rcferê~ 
ela N~l-9 , da classe 11 0 11 , de confo Pmidade com o arti go 184, 
iLcm 1 , da _citada Lei n 9 1711/52 . 

Palácio do Setentrião, em Maca pá, 15 de fevere i r o de 
1982, 93o da RepÚblica e 39Q da C1·iação do TerritÓrio Fede
•·al do Amapá. 

AXKIBAL BARC~LLOS 

Gov e T'n t.t dor 

MIKI STtRI O DO IX TERI OR 

Terri t Ór io Federa l do Am a p~ 

DECR ETO ( P) Nº 0355 de 1 5 de f e vereiro de 198 2 

O Gove rn ador do Terr i tbrio Fe de r al do Amapi, usando das 
aLrlbuiç~es que lhe s~o conf erid as pe l o artigo 18, item li, 

do Dec r e to-Le i nº 4 11 , de 08 de janei r o de 1969, e tendo e m 
vi s t.a o que cons t a do Pr oc esso nQ 7/21079/8 1-GABI , 

RESOLVE : 
Conceder aposentadori a , de aco r do com os artigos 176, 

l Lem TJ. c 178, item I , a linea •a•, da Lei n2 1711 , de 28 d e 

ouLubro de 1952, co~ a nova redaçio ~ada pel a Lei nº 6. 481 , 
1<l C 05 de dezembr o de 1977, a ELI AS ARAÚJO COSTA? Hatri 
c ula n2 2.25~ .603 . no cargo de Auxiliar Operadional de Ser~ 
ços Dive rsos , Cbdigo NN-812 . D, Cl asse "D", Refer ê ncia NM-22~ 
do Quadro de Pessoal - Par te Per mane nte - do Governo deste 
Tcrrit~rio, deven d o seus proventos correspond e n tes a referi~ 
e l a NN-26, da classe especial, de conformidade com o artigo 
184, item I I, da citada Lei nº 1711/52 . 

Pal iclo do Se Lcntri~o, em Macapi, 15 de fevereiro de 
1982, 939 da Rcp~bl ica c 39g da Criaç ~o do Tffr r itbr io Fede 
ral do Am apá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove rna d o r 

~!11\ISTtRIO DO 1'RAilA LIIO 

SECRETARIA Oll ~lÃO- DE- OilRA 

PROGRMIA INTENSIVO DE PREPARAÇÃO DE ~IÃO-DE-OBRA 
COORDENAÇÃO ESPECIAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO MIAPÁ 

COmSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ElllTAL DE TO)IADA DE PREÇOS NQ 001/82-C I'L 

AVl'sO 

A Presidente da Comissão Perma ne nte de Li citação da 
Cuordcnaçao Especial do PIP~IO-A p, f az p~blico e comunica a os 
i u L~Pessados na pr aç a de ~1acapá-Ap , que procederá abertu ra 
de e••oposta~ para execução de Serv i ços de Limpeza c Conser 
vaçao do prcdio onde f un c i ona a Coordenação Espçcial do 
1'11'~10-Ap, conforme Edital de Tomada de Preços n2 001 /82-CP L. 

A abe r tu r a das proposLas ser~ real i zad a no dia 03 de 
mario de 1982 ~s 16:00 horas, na Sala de Rcuni~es da Corde
naçao Especial do PI P~IO-AP , a venida l'rocbpio Rol a , 1162, bair 
r o cen tral. -

O Edital compl eto e demais escl arecimentos poder~o ser 
obtidos no e ndereço acima menciona do, nas hor·as normas de ex 
pedi enLe. 

Macap~, 16 de feve r eiro de 1982 

DARCI MEDEIROS MURICI 
Prcsiden lc da CPL 

SECRETARI A DE SEGURANÇA PUBLICA 

DEPARTAMENTO DE TRA~SITO 

PORTARIA Nº 004/82- DETRAN/ AP 

EHENTA : Sus pende por 30 dias, os di ••ei tos de dirigir 
ve{culos aut omotor es do motori sta Jair José de Gouveia Qui~ 
t a s . 

O Di re tor do De pa r t amento de Trâns i to , do Ter r itÓrio 1 

FedePal do Amapá, us ando de suas atr ibuiçÕes que lhe s a o 
con f e r i das pe l o a r t i go 11 da Lei 5 .108 de 21- 09- 1966, combi 
nado c om o art i go 30 I do RCNT, a p•·ovado pelo Decreto n º 
62 . 127 de 1 6- 01 - 1 968 e 

CONSI DERANDO que no dia 07-01-1982, o motorista Jair 
J osé Gouve i a Quintas, portador da Carteira Na c iona l de Habi 
litação nº 003502128, expedi da por este Depa rtamento de 
Trinsi t o , trafegava no Auto de passeio de placa AA5250 - AP, 
pel a r ua Jovino Di noá no senti do Sul /No•·tc quando foi col~ 
di do pela ~lobilete Calai de placa GA 474-AP que trafegava ' 
pe l a Av . Antonio Coê l ho de Carvalho, sentido Oeste/ Leste, a 
qua l e ngr essou em vi a p r efe rencial desrespeitando sinal 
• oB PR EFERENCIA" ocasionando com isso o acidente tendo como 
vit ima o prÓprio condutor da ~1obi lete IVelton Bar r·eto Hacha 
do que ve i o a falecer poste riormente em decor r ênc ia d as l c 

soes s o fr i das; 

CONSIDERANDO o que consta do Laudo de Exa me Pe•·eci a l -
D nº 001/82, fo r neci do pe l o Depar tamen t o de Pol i c ia ~écn! 
ca ; 

CONSIDERAN DO que o motor ista em rcfcrcncia , nada cons 
t a em seu prontuá r io que desabon e sua conduta : 

RESOLVE: 

I - Suspender os di rei tos de di•·igir veiculas automoLo 
r cs, pelo prazo de Tr inta ( 30) dias, contados no periodo de 
07- 01 a 06-02 /82, de acordo com o artigo 199 item XIV do 
RCl\T, do motori sta J air· José Gouveia Quintas, portador da 
CNII 003502128 , expedida por este Depa•·tamento de Trânsito , 
com a advertência de que se t ransgredir a pr esente determi 
nação t eri casada a sua CNII, nos termos do art . 200 , inciso 
I do RCNT . 

li - Deter minar à Divi são ele RegisLro e Habilitação 
que faça a necessár ia anotação desta penaJidade no prontuá 
rio do r eferido condutor, como monda o ar t igo 1 69 de RCNT . 

III - Comunica r ao DENATRAN , CONTRAN c DE'l'RANS, dos 
demais Estados c Tcrri tbrios, em c umprimento ao que disp~e 
o inciso II do artigo 30 do RCNT . 

DB- SE CIENCIA E CUMPRA - SE 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTM'tENTO DE TR;\NSITO, em ~la 

capá-AP, 02 de fevereiro de 1982 . 

Bel. AI RTON JOSÉ DE ARAÚJO AGUIAR 
Diretor do DF.TRAN- AP. · . 

CIC- 015017552- 34 . 

CARTÓRI O DE REGISTRO PÚBLICO 

PROC LA~IAS DE CA::,A~IENTO 

O Ofi ci;ll do Regist•·o Civil de Casamentos da Coma •· -
ca de Hacap,; - Ter . F'ed . Amupn, RepÚblica Federativa do 
Dra si l , f az s aber q u e preten dem se casar : Pau l o S~rgio Fu r 
tado Corrêa e Raimunda Rosani da Silva . 

Ele .; filho de Ade l cidi o de Pau l a Corrêa e de Ariosval 
da Fur t a d o Corrêa. 

El a é filha de Luis José Franc i sco e de e Nari a 
çao da Silva. 

Assun -

lluem souber de qualquer impcdimenLo que os ini ba de ca 
sar um c om o outro, acuse-o na forma da Le i . 

Maca pn, 01 de fevere i ro de 1 982 . 

ZUÍLA JUCÁ DE J UCÁ ARA UJO 
Escr evente Autori zada 



Macapá, 18-02-82 f DIÁRIO OFICIAL Pég.8 

"O Usucapião especial ve1n 
garantir a junção social da 
propriedade porque a tratzsfere 
daquele que deixou a terra 
in1produtiva e tantas vezes sern 
tê-/a jmnais visto de per/o para 
o agricultor que, nela se 
instalando, tornou-ajecunda 
con1 o seu trabalho. 
A propriedade St) desloca, 
as)if11, do proprú:. tário que a 
deixou deserta púra o 
posseiro que a colocou, con1 
sua operosidade, a serviço 
do interesse social." 
Presidente João Figueiredo. 

USUCAPIÃO ESPECIAL: A PROPRIEDADE DA TERRA 
PARA QUEM N_ELA VIVE E TRABALHAti 

COKTI:~IA IJESTE VEIClJI P 


	

