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MINIST~RIO DO INTF.RIOR 

Território Feder al do funapá 

DECRETO (P) N9 0991 de 25 de maio de 1982 

O Governador do Terri.tório Federal do Amapá , usando das 
atr ibuiç5es que lhe sio conferidas pelo artigo 18 , ftern li , 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeir o de 1969 , e tendo em 
v isLa o que consta do Processo n9 J/08123/82- SESA , 

RESOLVE: 

Conccd,, r anosentado r ia, de acordo com os artigos 176 , 
fL cm Il e 178, {L~m I, al í nea "a" , da Lei n9 171 1, de 28 de 
outubt'o d<? 1952, com a r edação dada pela Lei n9 6 .481, de OS 
d'' claembro de 1977 , a BLANDI!\A llR.'\GA DOS SA:\TOS, man-icu l a 
nY ~ . 258 . 344, no cargo de Auxilia r Operacional de Ser viços 
Dive rsos , Cód igo X:·I-81 2 . C, Classe "C" , Referência NH-15, do 
Ouadro ,le Pessoal - Parte Permanente - do Govet'no desLe Ter-
1: L tÓrio , devendo perceber pr oventos co rrespondente a refcrê~ 
cia NN-21, da classe "D", de con formidade com o a r tigo 184 , 
Í Ler.1 T, da citada Lei número 1711 /52 , <'m face do que dispõe 
a Lei n9 6 . 701, de 24 de ou t ubl'o d~ 1979 . 

Pa1 ~cio do SetenLri~o , em Hacap~ , 25 de maio de 1982 , 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do 
Anwpá . 

A:\NIBAL BARCELLOS 
Governador 

~LNI STfRIO DO INTERIOR 

Terri tório Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0992 de 25 de maio de 1982 

o Governado r do Territó l"i o Federa l do Amapá , usando das 
ae ribuiçÕ ~ s que lhe sio conf~ridas pe l o artigo 18, Ítem II , 
do Dec reto- Lei n9 41 I , de 08 de janeiro de 1969 , c tendo em 
vista o que consta do Processo n9 5/15036/82-SEGUP, 

Secret~rio de Educação e Cultur 
Profª. Annie Vianna da Costa 

Secret~rio de Agricultura 
Dr. Genésio Ca rdoso do Nascimen t o 

Secret~rio de Segura n ça P~blica 
Dr . José de Arimathéa Vernet Cavalcanti 

Secret~rio de Sa~de 
Dr. José Cabral de Castro 

RESOLV E: 

Art . 19 _ Cancelar, na forma do artigo 113, da Lei n9 
1711 de 28 de outubro de 1952 , a licença para tra t o de i nt~ 
r ess;s pa r ticulares , concedida atrav~s do Deçr~ ~o _ ( P) . _n<? 
0524 de 26 de agosto de 1980 , publicado no D1ar1o Oftctal 

d ·r' · · · no 327? de 29 08 80 ao serv i dor RAHIU NDO BAR o er r t t Orl o . - , · · ' ·d · -
RETO ocupante do cargo de Agen t e de Polic ia, Co tgo 
PC-I,QS . B, Classe "B", Referência 24, do Quad:o Perm~nente do 
Governo deste Te rr itório , l otado na Secre t arta de Segurança 
PÚb li ca- SEGUP , a part ir de 19 de junho do cor rente ano . 

Art . 29 - Revogam- se as disposiçÕes em contr;rio . 

Palácio do Setent riio , em ~acapá, 25 d~ maio de 1982 , 
939 da República e 399 da Criação do Territ~rio Federal do 

Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HI:-IIST~RlO DO I:\TERIOR 

Terr i tór io Fede ra l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0993 de 25 de maio de 1982 

O Governador do Terr iL Ório Federa l do Amapa; usando das 
atribuições que l he sio con fe ridas pe l o artigo 18 , Í tem 11, 
do Dec rcLo- Lei n9 4 11, de 08 de janei ro de 1969, e tendo em 
vi sta o que consta do ProrP••n n9 5/ 15035/82-SEGUP, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com o~ artigos 176, 
ítem Il c 178 , ítem I, alínea "a" , da Le i n9 1711, de 28 de 
ou t ubro de 1952, com a rcdaçio dada pel a Lei n9 6. 48 1, de 05 
de dezembro de 1977 a BENEDITO SOARES DUARTE, matricula n9 
2 . 079 . 623, no cargo , de Auxiliar Operacional de Serviços Di
versos , Código NN-81 2 . D, Classe "D", Referência i\11- 22 ,_ ~ ~o 
Quadro de Pessoa l - ParLc Permanente - do Governo desLc t e~
ritório , devendo perceber proventos corres pondente a referen 
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cia NH-26, da classe especial , de conformidade com o artigo 
184 , Ítem I , da citada Lei n9 1711 /52 . 

Palácio do Setentrião, em Ma~apá , 25 de maio de 1982, 
939 da Re pÚblica e 399 da Criação do Territór io Federal do 
Amapá . 

ANN IBAL BARCELLOS 
Governador 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HACAPÁ 

DECRETO N9 42/82 - PHM 

O Prefeito Municipal de Macapá , usando das a tribuições 
que lhe são confer idas por lei; e 

Cons i derando o constante do Re l atório da Comissão Espe
c ia l institu ída pela Portaria n9 111 /82-PHM, de 24 de maio de 
1982; 

DECRETA: 

Art . 19- Reaju s t ar os pr eços das passagens de coletivos 
(Õnibus) nas linhas urbanas nos seguintes trechos : 

Linha n9 201: Cr $ 33 ,00 (trinta e três cruzei ros ) 
Linha n9 302: Cr$ 33,00 (t rinta e três c ruze iros) 
Linha n9 203 : Cr$ 33,00 (trinta e três cruzeiros) 
Linha n9 204 : Cr$ 33,00 (trinta e t rês c ru zeiros) 
Linha n9 205 : Cr$ 33,00 (trinta e três cruzeiros) 
Linha n9 206:1 Cr$ 33,00 (trinta e três cruze iros) 

Art. 29 - Reajustar os preços das pa ssagens de coleti
vos (Õnibus) das linhas interurbanas nos seguintes trechos: 

Linha n9 101 : Ct $ 53 , 00 (c inquenta e três cruzeiros) 
Linha n9102 :C $ 53 ,00 (cinquenta e três cruzeiros) 
Linha n9 103 :Cr $ 53 , 00 (cinquenta e três cruzeiros) 
Linha n9104 :Cr$ 53 ,00 (cinquent a e t r ês cruze i ros) 

Linha Macapá/Porto Grande e Vice- Versa - 105 Km x 3. 75~. 
Cr $ 394 ,00 (t r ezentos e noventa e quat ro cruzeiros) 

Linha Macapá/Ferreira Gomes e Vice- Ve r sa-1 47Km x 3. 75 
Cr$ 552 ,00 (quinhentos e cinquenta e dois cruzeiros) 

Linha Maca pá/Paredão e Vice- Versa - 144Km x 3. 75 
Cr $ 540,00 (quinhentos e quarenta c r uzeiros) 

Linha Porto Grande/Ferrei r a Gomes e Vice-Versa- 56Km x 
3 . 75 =Cr$ 210 , 00 (duzentos e dez c ruzeiros) 

Linha Porto Grande/Paredão e Vice- Versa - 53Km x 3. 75 
Cr$ 199 , 00 (cento c noventa e nove cruzeiros) 

Linha Ferreira Gomes/Paredão e Vice-Versa- 31Km x 3.75: 
Cr$ 1i 7,00 (cento e dezessete cruzeiros)· 

Art. 39- Este Decreto entrará em vigor a par tir de 24 
de maio de 1982 , revogadas as disposições em contrário . 

Cumpra-se , registre-se e pub l ique-se 

Palácio 31 de Março , 25 de ma io de 1982 . 

~IURILO AGOSTINHO PINHEI RO 
Prefeito Municipal de Macapá 

.BERTO PENA VALES 
Diretor do D. S.P 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

DECRETO N9 43/82 - PHH. 

O Prefeito Hunicipal de Macapá, usando das atr ibuiçÕes 
que lhe são confer idas por lei; e 

CONSIDERANDO os termos do Ofíc io n9 019/82- SCVRTFA, da
tado de 24 de maio de 1982; 

CONSIDERANDO os novos preços estabelecidos recentemente 
para os conbustíveis e derivados do petróleo; 

CONS IDERANDO , finalmente, que compete à Prefeitura a fi 
xação a reajus tamento de tar ifas taximét r icas , conforme Reso 
lução n9 72/78-CI P. 

DECRETA: 

Art. 19- Fica libe rada a bandeira dois (2), para os ta 
xímetros da cidade de Nacapá e o Distrito de San tana , ate 
que seja aprovada a nova tabela de tarifas . 

Art. 29 - Es t e Dec reto entr ará em vigor a partir do dia 
24 de maio de 1982, revogadas as disposiçÕes em contrário . 

Cumpra-se Registre- se e Publique-se. 

Palácio 31 de março , 25 de ma1o de 1982 . 

~ruRILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Nunicipal de ~lacapá 

BERTO PENA VALES 
Diretor do D. S.P . 

PROCURADORIA GERAL 

TERMO ADITIVO. 

PRINEIRO ( 19) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N<? 014/82- PROG , 
QUE ENTRE SI CELEBRMI O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO 

DIÁRIO OFICIAL 

~ 

/ DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 
Território Federal do Amapá 

Diretor 
Pedro Aurélio Penha Tavares 

~----------------------------~ ~----------------------------~ ORIGINAIS * Os textos enviados à publicação deverá ser da
tilografados e acompanhados de oficio ou me
morando. 
O Diário Oficial do T.F. do Amapá poderá ser 
encontrado para leitura nas Representações do 
Governo do Amapá em Brasília/ DF e Be
lém/ Estado do Pará. 

ATENDIMENTO 
Das 07:30 às 12:00 

Horário: 
Das 14:00 às 17:30 horas. 

PREÇOS - PUBLICAÇOES 

* Publicações - centimetro de 
coluna ....................... . . . Cr$ 200,00 

PREÇOS -ASSINATURAS 
* Macapá ... . ... . .... . . .. ...... . 
* Outras Cidade .. .. . . . .... . . . . . 

Cr$ 2.532,00 
Cr$ 4.050,00 

* As assinaturas são semestrais e vencfveis em 
30 de junho a 31 de dezembro. 

Preço do Exemplar .... .. ...... . . 
Número atrasado ........... . . . . 
Número atrasado em outras 
cidades ....... .. ... . ......... . . . 

RECLAMAÇOES 

Cr$ 22 ,00 
Cr$ 45 ,00 

Cr$ 75,00 

* Deverão ser dirigidas por escrito ao [)jretor do 
Departamento de Imprensa Oficial do T.F. do 
Amapá, até 8 dias após a publicação. 

DEPARTAMENTO OE IMPRENSA OFIC''L * Rua CtAdldo Mendel *Meça~ Território Federal do Arnapb * IeletoAea 621~ • l'.amlla 176 - 177 - 176 
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AHAPÁ E A CO~IPANHIA DE DESENVOLVHIENTO DO AHAPÁ - CODEASA , 
VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DAS 
ATIVIDADES: REATIVAÇÃO E ~~NUTENÇÃO DE FAZENDAS MODELOS; FO 
HENTO A CRIAÇÃO DE ANU~IS DE PEQUENO E ~tÉDIO PORTES; EXPO:
SIÇÃO E FEIRAS; DEFESA SANITÁRIA VEGETAL; DEFESA SANITÁRIA 
ANH~L E REORGANIZAÇÃO E REATIVAÇÃO DE COLÔNIAS AGRÍCOLAS . 

Aos quatorze (14) dias do mês de maio do ano de hum mil 
novecentos e oitenta e dois (1982), o Governo do Território 
Federal do Amapá, adiante denominado simplesmente CONTRATAN 
TE, neste ato representado por seu Governador Senhor ANNf :
BAL BARCELLOS e a Companhia de Desenvolvimento do Amapá 
CODEASA, adiante denominada simpl esmente CONTRATADA, neste 
ato representado pelo seu Diretor-Presidente Economista HA
ROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS , resolvem de comum acordo fir 
mar o presente Termo Adit ivo, mediante as Cláusulas e condi 
çÕes seguinte s : 

CLÁUSULA PRI~lliiRA: Todo equipamento e material permanen 
te adquirido recursos or iundos do Contra t o n9 014/82-PROG ~ 
serão ent r egues a Secretaria de Agricultura - SEAG e incor
porados ao patrimônio do Governo do Terri tór io Federal do 
Amapá, na forma da l egislação vigente. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalt eradas as demais cláu 
sulas e condições do instrumento original. 

E, por estarem de comum acordo, as partes celebram O• 

presente Termo que depois de lido e achado conforme, irá as 
sinado pelas partes contratantes , em cinco (OS) vias de 
igual teor e forma, na presença de duas (02) testemunhas. 

Hacapá, 14 de maio de 1982. 

ANNIBAL BARCELLOS 
= Contratante = 

HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS 
= Contratado 

TESTnlUNHAS : 
Ilegíveis 

PROCURADORIA GERAL 

CONVÊNIO N9 036/82-PROG 

TER.HO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBIWI O GOVERNO DO 
TERRITÓRIO FEDERAL DO fu~PÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIA
POQUE, PARA OS FINS NELE DECLARADOS . 

Aos vinte e sete (27) dias do mês de abril do ano de 
hum mil novecentos e oitenta e dois (1982), nesta cidade de 
~la ca pá , de um lado, o GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ, 
r epresent ado neste ato pelo Excelentíssimo Senhor ANNIBAL BA~ 
CELLOS; Governador do Território Federal do Amapá, daqui em 
diante denominado s i mplesmente GOVERNO e a PREFEITURA ~ruNIC! 
PAL DE OIAPOQUE, nes t e a t o representada pelo Excelentissimo 
Senhor AZARIAS FRfu~CISCO DA COSTA NETO, denominado doravant e 
P~10, resolvem de comum acordo ce l ebrar o presente CONVÊNIO , 
constante das cláusulas e condiçÕes seguintes : 

CLÁUSULA PRIHEIRA - FUNDAI-lliNTO LEGAL: O presente CON 
VÊNIO foi elaborado com fulcro no ítem XVII, do art. 18 , do 
Decreto-Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO : O objetivo do presente CON
VÊNIO viso o tran:;fcrêncin de recursos do GTFA à PNO, para 
execução dos se rviços de Restauração de Ponte sobre o Igara
pé Pa tauã Grande, t r echo Oiapoque/Base Aêrea , BR-156, naque
le Municí pio, conforme Plano de Aplicação n9 132/82-CSP/SOSP 

CLÁUSULA TERCEI~\ - OBRIGAÇÕES: 

I - DO GOVERNO : 

a) Destinar recursos para atende r a execuçao do prese~ 
te CO~VESIO, no valor de Cr$ 365 . 700,00 (trezentos e sessen
ta e cinco mil e setecentos cruze iros) . 

b) Atravêsda Secretaria de Obras e Serviços PÚblicos 
f i scalizar e acompanhar a execução dos serviços objeto deste 
CONVÊNIO. 

li - DA PNO: 

a) .Empregar os recursos trans( l!r idos pelo GOVERNO, de 
acordo com o Pl ano de Aplicação que faz parte do presente CO~ 
VÊNIO . 

b) Facilitar e fornecer elementos necessários para que 
o GOVE~~O , pela Secretar i a de Obras e Serviços Públicos, po~ 
sa acompanhar a execução dos serviços resultantes deste CON
VÊNIO . 

c) Prestar contas dos recursos recebidos do GOVERNO,di 
retamen t e à Secretaria de Finanças - SEFIN , no prazo estabe~ 
lecido na Cláusula Sexta. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS - LIBERAÇÃO E REPASSE : 
Os r ecursos para fazerem frente às despesas do presentP CON
V~NIO, na ordem de Cr$ 365 . 700,00 (trezentos e sessenta e 
c inco mil e setecentos cruzeiros) cor rerão à conta de RENDAS 
DIVERSAS/PNER-Projeto/Atividade 16885312 .55 1 - Categoria Eco 
nômica 4 . 1.3. 0.07 - Conforme Nota.de Empenho n9 445, de 27 
de abril de 1982 . 

PARÁGRAFO ÚNICO: O repasse dos recursos será 
de uma só vez, a t ravés da Secretaria de Finanças 
pÓs a assinatura das partes convenentes. 

efetuado 
SEFIN, a-

CLÁUSULA QUINTA - DEPÓSITO DOS RECURSOS : Enquanto nao 
fo r em aplicados aos fins a que se destinam, os r ecursos que 
a PMO receber por força deste CONVENTO, serão depositados em 
conta bancária especial , a ser movimentada somente atravésde 
cheques nominativos . 

CLAUSULA SEXTA - DAS PRESTAÇ0ES DE CONTAS : A PHO pr es t~ 
ra contas ao Gove rno através da Secretaria de Finanças, trin 
ta (30) dias após o término deste Convênio. 

CLÁUSULA SÉTI~~ - DA VINCULAÇÃO DO PESSOAL: Será dire
tamente vinculado e subordinado a P~!O, o pessoal que a qual 
que r título for utilizado na execução dos serviços d: q~e 
trata este instrumento , não tendo com o Governo relaçao J~ 
r í di ca de qualquer natureza . 

CLÁUSULA OITAVA - MOD IFICAÇÃO E RESCISÃO: Mediante con 
cordância dos convenentes, este Convênio poderá ser modifica 
do através de Termo Aditivo ou rescindido de pleno direito ~ 
por inadi mplemento de qualquer de suas cláusulas ou condi 
çoes, independente de ação, notificação ou interpe l ação jud~ 
cial . 

PARÁG~\FO ÚNICO : No caso de r escisão ficará a PMO obri 
gada a comprovar até t rinta (30) dias, a contar da data da 
resc1sao, a devida aplicação de todos os recursos que houver 
receb ido do Governo, por força deste Convênio . 

CLÁUSULA NONA - DA VIGI::NCIA: O presente Convênio terá 1 
a vigênica de sessenta (60) dias, a partir de se_ ,,ublicação 
no Diár i o Oficial do Ter ritório Federal do Amapá. 

CLÁUSULA DÊCIMA - DO FORO: Fica eleito o Foro da cida
de de Macapá, capita l do Território Federal do Amapá , para 
dirimir dúvidas porventuras susci t adas na execução deste Con 
vênio , com exclusão de qua l quer outro por mais privi legiado 
que seia . 

E por estarem de comum acordo, as partes convenentes 
ra tificam o pre sente Convênio, firmando-o em cinco (05) vias 
de igual t eor e forma, para o mesmo fim , na presença de duas 
(02) tes t emunhas abaixo nomeadas . 

~acapá, 27 de ab ril de 1982. 

ANNIBAL BARCELLOS 
= Governador = 

AZARIAS FRfu~CISCO DA COSTA N~TO 
= P. N. O. 

TESTEHUNHAS: 
Bernardino Mendes dos Santos 
Ana Kátia Sena Oliveira 
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HI - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS A P R O V O 

COORDENADORIA SETORIAL DE PALNEJAHENTO Eng9 JOA~UIM DE VILHENA NETO 
Chefe do GAB-SOSP 

PLANO DE APLICAÇÃO N9 132 /82 - CSP / SOSP 

REF . AO PROCESSO N9 1/00384/82 

OBRA OU SE~VIÇO : 
LOCALIZAÇÃO : 

Restauração da Ponte sobre o Igarapé Patauá Grande 
BR-156 , trecho Oiapoque/Base Aé rea - AP 

ITH1 

0 1 

D I S C R I M I N A Ç Ã O 

Valor a ser empenhado em favor da PREFEITU
RA ~ruNICIPAL DE OIAPOQUE (PMO) , para cobrir 
despesas ao Convinio a ser firma~o entre o 
GTFA/PMO para execução dos serviços de Res
tauração da Ponte sobre o Igarapé Grande no 
trecho Oiapoque/Base Aérea, BR- 156, naquele 
Município - Autorizado pe l o Exm9 . Sr . Gover 
nadar do TFA em 22. 04 .82 as fls . 07 do 
Processo n9 1/00384/82 ......... . . .. .... . 

VALOR Cr$ 

365 .700,00 

DISTRIBUIÇÃO FINANCE IRA 

A E~!PENHAR : Cr$- 365 . 700,00 ã conta dos 
recur sos or i undos do RD/ 
DNER- Projeto/Atividade : 
16885312.551 - Construção 
de Rodovias Sub-Proj e t o : Ma 
nutenção da BR- 156 - Elemen 
to de Despesa : 4130.07 (PA~ 
0042/02) . 

1------J_----------------------------+--------------r----------------------------
TO TA L .. ..... Cr$ 365 . 700 ,00 Importa o Presente Plano de Aplicação na 

quan tia de Cr$- 365 . 700,00 (trezentos e sessenta e cinco mil e setecent os cruzeiros) . 

Macapá, 26 de abril de 1. 982 

AROLDO THADEU DA COSTA SOUZA 
CPF - 008 001 042 - 34 

CSP I SOSP 

DESBUROC~\TIZAÇÃO 

O INSTITUTO BRASILEIRO DE DE SENVOLVU!ENTO FLORE STAL 
IBDF tem novo Sistema de Arrecadação . 

Com o objet ivo de s implificar os mecanismos operacio
nals para pagamento de contribu i ções e taxas , facilitando , 
com isto , a vida de seus contribuintes, o IBDF começou a 1m
pl anta r uma refor ma administrativa desburocratizante , modifi 
cando todo o seu sis t ema de arrecadação. Com esta reforma, o 
IBDF pre tende agi l izar e facilitar o atendimento ao usuár io, 
oferecendo uma eficiência até então inexistente como reconh! 
ce o Di r et or de Contab ilidade e Finanças deste Órgão . 

Anter iormente , para reco lher qualquer taxa ao IBDF, o 
cont ribuinte tinha pela frente uma série de formalidades , p~ 
ra ob t er o documento de seu interesse. Hoje o contribuinte 
conta com três bancos: Banco do Brasi l S/A, Banco da Amazõ
nia S/A, Banco Brasileiro de Descontos S/A c em junho próxi
mo , ma is o Banco Real S/A , podendo pagar as suas obri gações 
em qualque r uma dessas agência s , onde encontra à sua dispos i 
ção , formulários padro~izados e de fácil preenchimento , além 
de manuais de or ientação . 

DOCUI'1ENTO ÜNICO 

Pelo antigo sistema de arrecadação do I BDF, ex i s tia uma 
guia de reco lhiment o que exigia bastante tempo para o devido 
preenchimento, o mesmo acontecendo com os Autos de Infração , 
Termos de Apreensão, Termos de Depósitos e de Doação que 
erant f e itos em até cinquenta tipos dife rentes de formulár ios 
com seis via s cada . Atualmen'te as guias foram s ubs t ituídas 
pe l o Documento Onico de ArrPr~rl~çàn (D U A ) que pode ser 
facilmente preenchido pe l o próprio usuár i o e os Autos e Ter
mos foram resumidos ao formu l á rio ún i.co ( Auto de Infração I 
Termo de Apreensão e Depósito ou Doação) que é preenchido pe 
los func ionários do IBDF e pago pelo cliente em qualquer a~ 
gência bancár ia. 

Para que o atendimento a seus contribuintes , dentro do 
novo sistema de a rrecadação , seja o mais perfeito poss ível, o 
IBDF está ainda promovendo tre i.namento interno pa ra seus fun 
cionários , elaborando um manual de- procedimentos pa ra os ban 
cos e fazendo uma ampla divulgação do sistema , procurando 1n 
formar ao usuário , sobre as modificaçÕes que estio sendo fel 
tas no Instituto , em seu benef í c io . 

PRIORI DADE 

O presidente Mauro Reis disse que esta reforma adminis 
traLiva desburocratizante do I BDF é uma das metas pr ioritã~ 

Eng9 . PEDRO CARLOS DE SOUZA CAMPOS 
- Chefe do CSP/SOSP -

r ias de sua gestão , visando a agilização e eficiência das 
i nstituições , para melhor atender e facilitar a vida de seus 
cli entes . Ele l embr ou que antes havia caso de contribuintes 
do IBDF, que residem em cidades do inter ior, viajarem até oi 
to horas para pagar uma taxa de Cr$ 200 ,00 (Duzen tos c ruzei~ 
ros) , depois de passar po r uma burocracia exagerada. 

Esta era uma situação absurda existente no IBDF, mas 
que , felizmente conseguimos ababar. 

Concl uindo , levamos ao conhec imento dos nossos clientes 
e interessados que o Proj eto de Desbur ocratização do IBDF 
já foi apresen tado ao Mi nistéri o Extraor dinário para a Desbu 
rocratização, Hélio Bel trão , que elogiou, manifestando- l he 
todo o apoio . 

Hacapá-AP . , 26 de ma1o de 1982 

LAÉRCIO AIRES DOS SANTOS 
Engenheiro Flor estal 

De l egado Estadual do IBDF/AP 

CONSELHO TERRITORIAL DO fu~PÃ 

ED ITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente do Conselho Territorial do Amapá , de acor 
do com o artigo 26 do Decre to- lei n9 411/69 e a r tigo 15 do 
Regimento Interno, convoca os Senhores Conselhei ros para a 
Nonagésima Terceira (93?) Reunião Ordinária, a ser realiza
da na Secre taria Administrativa do Colegiado, nos dias 03 e 
04 de j unho do corrent e ano , com seu início previsto para às 
09:00 horas , com a finalidade de : 

I - Abertura dos Trabalhos : 
a) Palavra do Presidente ; 
b) Palavra l ivre - Informaç~es; 
c) Leitur a dos expedientes r ecebidos e expedidos ; 
d) Lei t ura da At a da Reunião anterior; 
e) Es t udo, ap'reciação e análise do Processo encaminha 

do através do Oficio n9 0341/82-GABI , e 
f) Deba t es . 

II - O que mais houver . 

Macapá , 24 de ma i o de 1982 . 

J OSÉ HARI A PAPALÉO PAES 
Pr esidente do CTA 
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CONSELHO TERRITORIAL DO At-1APÁ 

A G E N D A 

93~ REUNIÃO ORDINÁRIA 04 SESSÕES 
DIA 03 . 06 . 82 - QUINTA FEIRA 
I SESSÃO LOCAL: SEC . CTA 

09 : 00 h - Inicio da Sessão 
PAUTA : 

I- Abertura dos Trabalhos: 

a) Palavra do Presidente; 
b) Palavra livre - InformaçÕes; e 
c) Estudo, apreciação e anilise do 

Processo encaminhado através do 
Oficio n9 0341/82- GABI. 

12 : 00 h - Encerramento da Sessão. 

II SESSÃO LOCAL: SEC: CTA 
15:00 h - Inicio da Sessão 

PAUTA : 
II - Con t inuaçào do es tudo, ap reciação e 

anilise do Processo encaminhado atra
vés do Oficio n9 0341/82-GABI. 

18:00 h - Encerramento da Sessão . 

DIA 04 . 06.82 - SEXTA FEIRA 
III SESSÃO LOCAL; SEC . CTA 

I V 

09 : 00 h - Inicio da Sessão 
PAUTA : 

III - Continuação do es tudo, apreciação e 
anjlise do Processo encaminhado atra
ves do Oficio n9 0341/82-GABI. 

12:00 h - Encerramento da Sessão . 

SESSÃO LOCAL: SEC. CTA 
15:00 h - Inicio da Sessão 

PAUTA : 
IV - Conclusão~ do estudo, apreciação e 

análise do Processo encaminhado atra
vis do Oficio n9 0341/82-GABI ; 

V - Leitura da Ata da Reuniã~ anterior e 
dos expedientes r ecebidos e expedi
dos , e 

VI - O que mais houve r . 

18: 00 h - Encerramento da Sessão . 

Hacapj , 24 de maio de 1982. 

JOSÉ MR! A PAPALÊO PAES 
Presidente do CTA 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLANAS DE CASi'u'!ENTO 

O Oficial do Regis:ro Civil da Comarca de Nacapi, Ter. 
Federal do Amapj , Rep~blica Federativa do Brasil, faz saber 
que pretendem se casar : JOSÉ SOUZA DE SILVA e DARCI DE SOUZA 
CARDOSO . 

Ele e-filho de Manoel Odalicio da Silva, falecido e de 
Ra imunda de Souza da Si L v a . 

Ela i f ilha de Rubens Gonçalves Campos Cardoso e de Cel 
lt!l3 de Souza C~rrloso . 

ALBE~TINO NASCU!ENTO DE tlORAES com }1ARIA RAIHUNDA SAR
MENTO . 

Ele e- f llho de Euzeb i o Hesqui ta de Horaes e de Rosa do 
Nascimento de Horaes . 

Ela é filha de Haria Sarmento . 

JOSÉ VIRGILIO DE OLIVEIRA SANTANA com RAI}IDNDA FERREIRA 
DOS SANTOS FILHA. 

Ele é filho de Elipidio Santana ~ de t~ria de Oliveira 
Santana . 

Ela é fi l ha de Raimunda Ferreira dos Santos· 

}1ANOEL RAI}IDNDO DE SOUZA PICANÇO com ANDREZA 
COSTA. 

Ele é filho de Cassilda de Souza Picanço. 

FERREIRA 

El a e filha de Raimundo Araéjo Costa e de Josefa Ferre~ 
ra da Costa . 

Quem souber de qualquer impedimento que os iniba de ca
sar , um com o outro, acuse- o na forma da lei. 

Hacapi , 26 de maio de 1982 

JOSÉ TAVARES DE AL}!EIDA 
Escrevente em exercicio 

CPF 003 8.61 702 - 15 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAI-1AS DE CASAl-lENTO 

. _ ? Oficial de Registro Civil da Comarca de Hacapi, Ter
r1tor1o Federal do Amapá , Repúbl:ca Federativa do Brasil faz 
saber que pretendem casar: ÉLIO DE ALHEIDA CORDE I RO E ~L~RIA 
DO CA~!O FERREIRA GÓES. 

Ele e filho de Cezario Soares Cordeiro e de 
de Almeida Cordeiro. 

Francisca 

Ela i filha de Rozendo Antonio G6es e de Haria das Do
res Ferreira G6es . 

Quem souber de qualquer impedimento que os iniba de ca
sar , um com o outro, acuse-o na forma da Lei . 

Nacapã, 19 d~ maio de 1982 . ·· 

ZUÍLA J UCÃ DE JUC,Í, ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 

CPF 007 960 502 - 87 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL 

PROCLAMAS DE CASAHENTO 

O Oficial de Registro Civil da Comarca de Hacapá , Repú -
AGENOR BARBOSA DE .<\U!ElDA com LUCIENE PEDROSA DE ' FREI- blica Federativa do Brasil, faz saber que pretendem se casar 

TAS . JAIHE TAVARES NASCH!ENTO e NOENIA GADELHA GUEDES . 

Ele i f i lho de Emil ia Barbosa de Alrne ida. 

Ela é filha de Raimunda Pedrosa de Freitas. 

BIANOR ALVES DO ESPIRITO SANTO com HARIA FREITAS DE AZE -
VEDO . 

Ele é filho de Rai11undo do Espírito Santo e de Irene AI 
ves do Espírito Santo. 

Ela ê filha de Francisca Frei tas de Azevedo . 

Ele é filho de Manoel do Espirito Santo Nascimento e de 
Alvina Tavares do Nascimento. 

Ela ê filha de Daniel Guedes e de Telcila do Amaral Gade 
lha . 

Quem souber de qualquer imp~dimento que os iniba de ca
sar, um com o outro , acuse-o na forma da Lei. 

Macapá, 17 de maio de 1982. 

ZUÍLA JUCÁ DE JUCÁ A~\ÚJO 
Escrevente Autorizada 
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A INCRÍVEL 
HISTóRIA 

DO PAÍS QUE 
ACREDITOU. 

DI ÁRIO OFICIAL 

No ano passado, o Brasil enfrentou 
alguns dos piores problemas que 
podem atingir a economia de um pais 
ao mesmo tempo. A inflação parecia 
fora de controle. A ameaça de 
estrangulamento nas contas externas 
parecia inevitável O setor industrial 
conhecia a enorme dificuldade 
em manter o emprego de mífhões de 
brasileiros. O comércio internacional 
não evolula e colocava mu;ras 
restrições aos pafses em 
desenvolvimento. E ainda havia uma 
expectativa de novo fracasso das 
safras nordestinas pela persistência 
da seca. Um ano depois. as soluções 
foram aparecendo. Durante este 
tempo, cada brasileiro provou que 
dentro dele há uma semente 
de confiança no seu próprio futuro. 
E muitiJ vontade para superar 
os momentos diflceis. Você trabalhou 
mais, poupou tudo o que foi posslvel 
na vida de cada dia e ajudou o Brasil 
a encontrar a salda. A inflação perdeu 
a velocidade. Ela começou a declinar 
e já ninguém duvida que vai cair 
ainda mais. O crescimento da divida 
externa foi contido. Este ano vai ser 
mais fácil amortizfJ-Ia. 
A indústria já vê os primeiros sinais 
de reanimação. Ninguém mais fala 
em dem;(J'r os trabalhadores. · 
As exportações industriais 
derrubaram as barreiras no exterior 
e transformaram um déficit 
de 2.9 bilhões de dólares em um 
saldo positNo de 1 bHhão e 200 
mífhões de dólares. O avanço da 
agricultura ·no Sul do pais, na Região 
Central e na nova fronteira do 
extremo Oeste afastou de vez o 
fantasma da escassez de alimentos 
e agora pode abastecer inclusive 
o Nordeste. Você foi mu;ro importante 
nesta conquista. Vencemos o desafio. 
A sua confiança abriu espaço para 
o Brasil voltar a crescer. 
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O BRASIL 
ENCO ROU 

A SAÍDA~~ 
VAMOS TODOS 

CRESCER. 


	

