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NINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1034 de 4 de junho de 1982 . 

Secretário de Educação e Cultura 
Prof~. Annie Vianna da Costa 

Secretári o de Agricu ltura 
Dr. Gen ésio Cardoso do Nasci mento 

Secretário de Segurança Pública 
Dr. José de Arimathéa Vernet Cavalcanti 

Secretário de Saúde 
Dr. José Cabral de Castro 

Art . I'? - Dispensar , a contar de ! '? de junho do corren
te ano, RAIMUNDO PALHETA ALVES, da função de Assistente, Códi 
go DAI-202 . 3, da Divisão de Vigilãncia Sanit~ria-DVSF/SESA . -

Art . 29 -Revogam-se as disposiç6es em cont r~rio . 

O Governador do Território Federal do Amap~ . usando elas 
atribuiçõe s q~e lhe são conferidas pe l o artigo 18 , item II 

Pal~cio do Se tcntrião, em Macapá , 4 de j unho de 1982 
939 da República e 399 da Cr iação do Território Federal do A -

do Decre to- Lei n9 411 , ele 08 de janeiro de 1969 , e tendo em mapa . 
vista o que consta do Decreto n9 85 . 347, ele 11 de novembro ele 
1980 , 

RESOLVE : 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

Ar t. 19 - Designar a contar de 20 de maio do corr ente 
ano , Zl LDO FRANCISCO DE LEÃO , ocupante do cargo de Agente de H! NI STeRIO DO INTERIOR 
Policia, cód i go PC-405 .B, Classe " B" , Re f erência 27, do Qua-
dro Permanente do Governo deste Território , l otado na Secreta Território Federal do Arnap~ 
r ia de Segu rança PÚblica - SEGUP pa ra exe rcer a função de Se:::-
cr etârio Administrativo , Código DAI-2.01 . 2 , da Corregedoria da DECRETO (P) N'? 1036 de 4 ele junho de 1982 . 
Polícia- SEGUP . 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
Art . 29 - Revogam- se as di posiç6es em contr~rio . atribuições que lhe são conferidas pe lo ar tigo 18, item li 

do Decreto-Le i n9 4 11 , de 08 de jane i ro de 1969 , 
Pal~cio do Sctcntriio , em Macap~, 4 de junho de 1982 , 

939 da Rep~blica D 399 da Criação do Território Federa l do A- RESOLVE : 
mapa . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove r nador 

~IXISTfRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1035 de 4 de j unho de 1982 . 

O Governador do Território Federa l do Amapá , 
atribuiçÕes que lhe são confe ridas pe l o a rtigo 18 , 
do Dec r eto- Le i n9 411 , de 08 de j anei r o de 1969 , e 
vista os termos do Ofic i o n9 569/82-SESA, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Fazer reverte r à repartiçio de origem, a ser
vidor a HAIUA JOSÉ OLIVEIRA MENDES , ocupante do cargo de Agen.c: 
te Administrativo , Código SA-70 1 . B, Classe "B" , Referência 22 
do Quadro Pe rmanente do Governo deste Território lotada na 
Secr etar ia de Educação e Cultura- SEEC, que encon;rava-se à dis 
pos i ção da Representação do Governo do Terri t ório Federal d~ 
Amapá , em Belém, Estado do Pará , a conta r de 28 ele maio do 
corrente ano . 

Art . 29 - Revogam- se as d i posições em contrârio . 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 4 de j unho de 1982 , 
usando das 939 da Repúbl i ca e 399 da Criação do Terrtório Federal do Ama 
í tem II , pa . 
t enç!o em 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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HINIST~RÍO DO I NTERIOR vas e Culturais para o meio ru ral (PRODASEC- RURAL) . ...... . . . 
· · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 6 . 364 . 000 , 00 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) NQ 1037 de 4 de j unho de 1982. 
TOTAL .······ ···· ····· · ··········· • ·' Cr$ ll~;~2~;222&22 

Art. 29 - Es t a Resolução ent rará em vigor na data de 
O Governador do Terr itório Federal do Amapá, usando das sua publicação . 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem II , 
do Decre t o- Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 , e t endo em CONSELHO DE EDUCAÇÃO, Hacapá, 7 de maio de 1982 . 
vista os t e rmos do Ofício n9 1505/82-APES/DAA/SEEC , 

RESOLVE : 
Art . 19 - Incluir, a contar de 19 de junho do corrente 

ano do relacionamento constante da Tabe l a anexa ao -.. Decreto 
(P. ) 'n9 0738 , de 01.04 . 82, pubficado no Diário Oficial do Te~ 
ri tório de n9 3659 , do dia 02 do mesmo mês e ano, o servidor 
JOS~ LEOVES TEIXEIRA, ocupante do emprego de Professor de E~ 
sino de 29 Gráu, Código LT-H.60 1 . 3, Classe "C", nível 3, da 
Tab~la de Empregos Permanent es do Governo des t e Terr itório , 
lotada na Secretaria de Educação e Cultura- SEEC. 

Ar t . 29 - Revogam- se as disposiçÕes em contrário . 

Palácio do Setentrião , em ~illcapá , 4 de junho de 
939 da RepÜbl ica e 399 d ~ Cr iação do Te r ritório Federal 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

TERRITÓRIO FEDERAL DO Al-~PÁ 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO 

RESOLUÇÃO NQ 05/82 - CETA. 

Apr ovo Plano Anua l de trabal ho da SEEC/AP-82 . 

1982 , 
do 

O Conse l ho de Educação do Terri tór io do Amapá-CETA , no 
uso da; atribuições que lhe são confe r idas por Delegação de 
Compe tência do Conselho Federal de Educação, através dos Pare 
ceres 773/73 e 13/73-CFE e tendo em vista os termos do Pare= 
cer 09/82- CETA. 

RESOLVE : 

Art . 19- Aprovar o Plano Anua l de Trabalho daSEEC/AP- 82a 
ser implantado com recursos "extra-te to" conveniados com o 
~!EC na ordem de Cr$ 112. 464 .000,00. (cento e doze mil hÕes, qua
trocentos e sessenta e quatro mi l c ruzeiros) assim discrimina 
dos: 

Programa I - Ensino de 29 Grau - Projetos " Capaci tação 
de Recursos Humanos" Melhoria de Qualidade do Ensino e Expan-
sao e Helhoria da Rede Física ..... .... ... . Cr$ 85 . 000 . 000 ,00 

Programa II - Ensino Supl et i vo : Projeto "Apoio ao desen 
volvimento do Ensinõ Suple tivo .... ....... Cr$ 11.100 . 000,00 

Programa III - Programa de AçÕes Sócio- Educa tivas e 
Culturais para populações carent es urbanos (PRODASEC) .. . 
. , .. . . ' ... ...... ... ... .... .... .... .... ... ., . Cr $ 10.000 . 000,00 

Pr ograma IV - Programa Naciona l de Acões Sóci o- Educati-

,___........_,_ ______ DIARIO 

HÁRIO QUIRI NO DA SILVA 
Presidente do CETA 

TERRITÓRIO FEDERAL DO Al-~PÁ 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO 

RESOLUÇÃO N9 06/82 - CETA. 

Reconhece a Escola Poliva l ente Tiradentes . 

O Conse l ho de Educação do Territór i o do Amapá- CETA, no 
uso das atribui ções que lhe são conf eridas por Del egação de 
Competênci a do Conselho Federal de Educação, através dos Pare 
ceres 773/73 e 16/79- CFE e tendo em vista os termos dos Pare= 
cerer nQ 04/82-CETA. 

RESOLVE : 

Ar t. 19 - Reconhecer a Escol a Poli valente Tiradentes , si_ 
t uada nesta cidade. 

Art. 29 - Esta Resol ução entrará em vigor na data 
sua publicação . 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO , ~faca pá , 04 de junho de 1982 . 

~MRIO QUIRINO DA SILVA 
Presidente do CETA 

PROCURADORIA GERAL 

CONTRATO DE CO~~RA E VENDA N9 001/82-PROG. 

de 

CONTRATO DE COHPRA E VENDA QUE ENTRE SI CELEBRAI-! JOÃO DE 
DEUS DA SILVA COSTA, COHO OUTORGANTE VENDEDOR, E O GOVERNO 
DO TERRITÓRIO FEDERAL DO Al-!APÁ COHO OUTORGADO Cm~RADOR , CO 
MO ABAIXO DECLARAI-f: 

Pelo pres ente i ns trumento part icular de Contrato de Com
pra e Venda , JOÃO DE DEUS DA SILVA COSTA, brasileiro, soltei 
ro, agricultor aposentado, portador da Carteira de Identid~ 
de (RG) n9 105.677-AP, r esidente e domiciliado nesta c idade 
de Macapá, capi tal do Territór~o Federal do Amapá , ã rua Sa~ 
tos Dumont, n9 2024, sendo senhor a possui dor das benfeito ~ 
r ias: Uma (1) casa residencial, em ru ínes, const ruída em ma
de ira , coberta com palhas , medindo 4.60m x ó. 10m, e vár ias 
plantações , existentes na localidade denominada "Por to do 
Ceu", ã margem esquerda do Rio Ma~apí, neste Município ,decl~ 
ra ter vendido , como efetivamente vendido tem ao Governo do 
Território Federal do Amapá, entidade de Direito PÜblíco , 
~r~. 00394 . 577/0001 - 25 , com sece nesta Capital ã avenida 
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OFICIAL-----------... 
-----------------DEPARTA!-lENTO DE UrPRENSA OFICI AL----------------

Terr itório Feder al do Amapá 
DIRETOR 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 

ORIGINAIS 

* Os tehtos enviados ã publicação deverão ser 
datilograf ados e acompanhados de ofíc io ou 
memorando. 

O Diário Oficial do T.F. do Amapá poderá 
ser encontrado para lei t ura nas Represent a
çÕes do Governo do Amapá em ~rasília/DF e 
Belém/Estado do Pará . 

ATENDIMENTO 
Das 07 : 30 as 12 :00 

Horário: 
Das 14 :00 as 17:30 ho ras . 

PREÇOS - PUBLICAÇQES 

* Publicações - cént imentro~ de 
coluna ..... ... .. ..... . . :f. f .. . Cr $ 200,00 

PREÇOS - ASSINATURAS 

* Macapá ... . ........ . ..... :· ... . 
*Outras Cidade .. ............. . 

Cr$ 2.532,00 
Cr$ 4 .050 , 00 

* As assinaturas são semestra is e vencíveis 
30 de j unho ã 31 de dezenbr o . 

Preço do Exemplar .......... .. .. Cr$ 
NÜmero atrasado... ... ... ....... Cr$ 
NÜmero a t r asado em outras 
c idades ........ .. ... ........•.. Cr$ 

RECLAl-!AÇÕES 

22,00 
45 , 00 

75 , 00 

* Dever ão ser dirigidas por escrito ao Dire -
t or do Departamento de Imprensa Oficial do 
T.F.do Amapá, até 8 dias após a publ icação. 

DI:PARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL v Rua Cêndldo Mendes v Macapé Território Federal do Amapá v Telefones 621-404 v Ramais 176 • 177 • 176 
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FAB, S/ n9, r epresentado neste ato pelo Senhor Governador AN 
NIBAL BARCELLOS, brasi l eiro, casado, militar, residente e do 
miciliado nesta mesma cidade de ~lacapá, à avenida Amazônas, 
S/ n9, cujos bens encontram-se livre e desempenhados de, 
quaisquer Ônus·ou compromi ssos, vende pelo preço de 
Cr$ 25. 032,76 (vinte e cinco mil , trinta e dois cruze~ros e 
setenta e se i s centavos), valor este conforme o Plano de 
Aplicação n9 252/81-CSP/SOSP , e correrá à conta dos recursos 
oriundos do FPEDET - Projeto / Atividade 10583231,644 - Desen
volvimento de Áreas Urbanas - Sub-Projeto: Implantação do 
PDU de Macapá 4110 . 00 - Obras e Instalações, conforme Nota 
de Empenho n9 2.SSS, de 28 de junho -de 1981, va l or global 
das benfe itorias, cuja importância declara já haver recebido 
do mesmo comprador em moeda corrente do País, pelo que lhe 
dá plena, geral e irrevogáve l quitação do preço e lhe transf! 
re todo o domínio,direito,ação,servidôes ativas, senhorio e 
posse que até o presente momento tinha sobr~ mencionados 
bens,havendo-0 desde já por empossado por bem do presente 
Contrato da Cláusula "Comtituti",e por sí e seus herdeiros, 
obriga-se fazer esta venda boa,firme e valiosa , todo tempo 
pondo o Comprador a salvo de Contestações futuras e respon -
der pela evicção do ~irei:o . Declara mai que as benfeitorias 
ora vendidas acham-se qui ~ es com a Fazenda Federal e Fazenda 
Municipal.O Governo do Território Federal do Amapá declara ~ 
ceitar a venda pela forma acima estipulada,por se achar co~ 
forme seu ajuste com o vendedor João de Deus da Silva Costa 
E, pela firmeza e como prova de assim acharem-se combinados 
e contratados fizeram o Jresente instrumento de Contrato de 
Compra e Vend~,datilograf~do em cinco (OS) vias de igual 
t eor e forma,que vai assinado pelo outorgante vendedor e ou 
torgado comprador,na presença das testemunhas Hé l io Guarany 
Penafort,brasileiro, casado,funcionário p~blico, residente e 
domiciliado nesta cidade à rua Odilardo Silva, n9 S26,bai~ 
r o Juliâo Ramos, e Diógenes Elesbão da Silva,brasileiro,cas! 
do,funcionário p~blico, residente e domiciliado nesta. mesma 
cidade , à avenida Marcílio Dias , n9 1204, bairro Je 
sus de Nazar~. 

Hacapá (AP), 13 de maio de 1982. 
JOÃO DE DEUS DA SILVA COSTA 

Ç_I (RG) N9 1 OS 6 77-cAP 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

TESTEHUNHAS : 
Hélio Guarany Penafort 
Di~enes Elesbão da Silva 

PODE~ JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA )0 TRABALHO DA 8~ REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAHENTO DE HACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
PRAZO DE 08 (OITO) DIAS 

Pelo presente edital fica NOTIFICADO o Sr . OTAIR DA 
SILVA ROCHA , atualmente em lugar incerto e nao sabido , recla 
rnado·nos autos do processJ n9 SS1/82-JCJ-~~capá , em que ANTO 
NIO FEITOSA LINA é reclamante, para ciência de decisão profe 
rida por esta Junta, em aJ<l i ência de 03/6/82, às 10:00 horas 
cujo inteiro teor é o seguinte : " . . . RESOLVE ESTA MH JCJ DE 
~!ACAPÁ , À UNANIHIDADE, JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE A RECLA
~!ATÓRIA PARA CONDENAR O RECLA}!ADO OTAIR DA SILVA ROCHA A PA
GAR AO RECLA}!ANTE ANTONIO FEITOSA LU!A A QUANTIA DE CR$ -
50.000,00 A TÍTULO DE SALDO DE EMPREITADA . Custas pelo re
clamado na quantia de Cr$ 2.972,41" . 

Secretaria da Junta de Conciliação e Julgamento de Na
capa, 08 de junho de 1982 . 

EUTON RA}!OS 
Diret8r de Secretaria 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DOS TERRITÓRIO 

TERRITÓRIO FEDERAL DO A}!APÁ 
JUIZ DE DIREITO DA CQ}!ARCA DE ~!ACAPÁ 

EDITAL DE CITAÇÃO, COH O PRAZO DE 15 DIAS , NA FORJ1A ABAIXO : 

E, corno tenha o Oficial de Justiça deste )uízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo .possí
vel citá- lo pessoalmente, cita- o pelo presente a comparecer, 
neste Juízo, no edifício do forurn desta Comarca, sito à Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, 
nesta cidade, no dia 01 - julho- 1982, às 8:00 horas, a fim de 
ser interrog~do, promover sua defesa e ser notificado dos ul 
teriores termos do processo, a que deverá comparecer, sob 
pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o pre
sente Edital, cuja 2a. via ficar á afixada no lugar de costu- . 
me. Dado e passado nesta cidade, ~os onze dias do mês de 
rna~o do ano de hum mil novecen t os e oitenta e dois. Eu , }~

noe l Januârio da Silva, Escrivão , datilografei e subscreví. 

Dr . DDRIVAL BARBOZA 
- Juiz de Direito -

EDITAL DE CITAÇÃO, COH PRAZO DE 15 DIAS, NA FO~!A ABAIXO : 
O DOUTOR DORIVAL BARBOSA, HH. Juíz de Di reito da Vara Cri-

minal da 1~ Ci rcunscrição Judiciária - Macapá , Capita l do 
Território Federal do Amapá, na Forma da Le i, etc ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 1S 
dias virem, ou dele tivQrem conhecimento, que neste Juízo cor 
re seus trânsmites um processo em que é acusado : ~!ANOEL BENE 
DITO ?ANTOJA, brasi l eiro , casado, eletr icista , filho de Haca 
ria Sampaio Pinheiro, residente e domicil i ado à R. Mato Gros 
so, n9 267 - Bai rro do Pacoval., corno incurso no art . 1 SS~ 
§49, IV, do C. P.B. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certificado 
não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possível ci
ta-lo pessoalmente, cita- o pelo presente a comparece r neste 
J uízo, no edifício do forurn desta Comarca , sito a Av . Amazo
nas , n9 26, esquina com a Rua Cel . Coriolano Jucá, nesta ci
dade, no dia 01 .07. 1982 , às 10 : 00 horas , a fim de ser inter
rogado, pr omover sua defesa e ser notificado dos ,ulterior es, 
termos do processo , a que deverá comparecer , sob pena de re
ve l ia. Para conhecimento de todos é passado o presente Edi -
ta l , cuja 2~ via ficará afixada no lugar de costume , Dado e 
passado nesta cidade, aos quatro .dias do mês de maio do ano 
de hum mil novecen t os e oitenta e dois . Eu, Hanoel ~·J.anuário 
da Sil va , Escrivão,o subscreví. 

Dr . DORIVAL BARBOZA 
Juíz de Direito 

GOVERNO DO TERRIÓRIO FEDERAL DO A}!APÁ 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COHISSÃO PE~!ANENTE DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE TOHADA DE PREÇOS N9 32 / 82 - CPL 

A V I S O 

O Presidente da Comissão Pe rmanente de Licitação de Com
pras ~ Serviços do Governo do Território Federal do Amapá , 
faz publico e comunica aos interessados que acha-se aberta a 
licitação a níve l de T. P. n9 32/82- CPL, pa~a aquisição d~ 
~~terial de Expediente Tinta p/ Tecido e tinta p/pintura de 
dedo . · 

A licitação será realizada às 9:00 horas do dia 30 . 06 . 82, 
na sala de Licitação da Secretaria de Administração à Aveni
da FAB, Centro Cívico nesta cidade d-e Hacapá. 

O Edital completo e demais esc l arec i mentos pode r ão ser 
obtidos no endereço acima mencionado;·sala 20. 29 andar, nas 
horas normais de expediente . 

Macapá, 09 de junho de 1982 . 

JOÃO BENfCIO DIAS 
Presidente da CPL 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil da Comarca de Hacapâ, Ter· . 
Fed . do Amapá, Rep~blica Federativa do B~asil, faz saber que 
pretendem se casar : JOSÉ HARQUES PICANÇO '•e ~!AR INA DOS SANTOS 
RODRIGUES . 

Ele é filho de João Barreto Picanço, falecido e de 
munda Harques Picanço . 

Rai 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, MM. Juiz de Direito da Vara 
Criminal da 1~ Circunscrição Judiciária - ~~capá, Capital do Ela é filha de Antonio Abilio Rodrigues e de Ignez Lucia 
Território Federal do Amapá, Na forma da Lei , etc .. . .na Rodrigues . 

Faz saber a todos os que o presente Edital com prazo de 
lS dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste juízo 
corre seus trãnsmites um processo em que é acusado: RAIMUNDO 
NONATO DA CONCEIÇÃO ou RAIHUNDO ALADU! CONCEIÇÃO, vulgo "ALA 
DIN", filho de Sec~ndi~a Nonato da c.~!Jceição brasileiro, sei 
tetro, braçal , restd. a Av . Duque de éaxia s , n9 1263 . Como 
incurso no art9 155, § 49, III, do Código Penal Br asileiro . 

Quem souber de qualquer irnpedÍrnento legal que os iniba 
de casar , um com o outro, acuse- o na forma da lei . 

Macapá, 04 de junho de 1982 . 

JOSÉ TAVARES DE ALHEIDA 
Escrevente em Exercício 
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Serviço Nacional de Fqrmação 
Profissional Rural SNFMO Sistema Nacional de Formação 

de Mão-de-Obra. 

Mas é sobretudo no campo social, acima de tudo nos investimentos 
feitos no homem e para seu bem-estar, que verdadeiramente 
realizaremos a independência nacional. Por assim julgar, desejo deixar 
bem claro que o pensamento e a ação do meu governo não se 
realizam só nas construções, nas obras e nos edifícios, nas fábricas e nas 
máquinas, nas usinas e nos geradores. 

Por mais necessários que sejam os bens materiais, pre~isamos 
não esquecer: tudo isso existe para o homem. 

E se não contribuir para a sua felicidade será perda. '' Presidente João Figueiredo 
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