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HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1038 de 4 de junho de 1982. 

O Governador do Terri tó rio Federal do Amapá, usando das 
atr i bu i ções que lhe são conferidas pelo artigo 18 , Ítem II , 
do Decreto-Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista os termos do Ofício n9 1505/82- APES/DAA/SEEC, 

RESOLVE : 

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

Secretário de Agricultura 
Dr. Genésio Cardoso do Nascimento 

Secretário de Segurança Pública 
Dr. José de Arimathéa Vernet Cavalcanti 

Secretário de Saúde 
Dr. José Cabral de Castro 

Art. 19 - Incluir, a contar de 19 de junho do corr ente 
ano, do relacionamento constante da Tabe la anexa ao Decret~P) 
n9 0738 , de 01.04.82, publicado no Diário Oficial do Territó 
rio de n9 3659 , do dia 02 do mesmo mês e ano, a servidora MA= . 
RIA SEBASTIANA DO A}~RAL ~~CHADO , ocupante do emprego de Pro
fessor de Ens ino de 19 Gr áu, Código LT-H-60 1.2,Classe "B", ní 
vel 2 da Tabela de Empregos Permanentes do Gove rno deste Ter= 
ritório, lotada na Secre taria de Educação e Cultura- SEEC . 

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

Palácio do Setentrião, em Nacapá, 4 de junho de 1982 , 
939 da República e 399 da Criação do Terri tório Federal do A-

Art. 19 - Incluir, a contar de 19 de junho do corrente mapa . 
ano, do r elacionamento constante da Tabela anexa ao Decreto 
(P) n9 0738 , de 01 .04 .82, publ icado no Diário Oficial do Ter
ritório de n9 3659, do dia 02 do mesmo mês e ano, a servidora 
ELIS IA DA SILVA, ocupante do cargo de Professor de Ens ino de 
19 Gráu , Código H- 601 . 2, Cl asse "B" , nível 2 do Quadro Perma-
nente do Governo deste Território, lotada na Secretaria de 
Educação e Cultura - SEEC . 

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

Palácio do Setentrião, em Hacapá, 4 de junho de 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTÉRIO DO I NTERIOR 

Territó rio Federal do Amapã 

DECRETO (P) N9 1039 de 4 de junho de 1982 . 

1982 , 
do 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem II 
do Decre to- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista os termos do Ofício n9 1505/82-APES/DAA/SÊEC , 

RESOLVE : 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINIST2RIO DO I NTERIOR 

Terr itório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1040 de 07 de junho de 1982 . 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiç5es que l he são conferidas pe l o artigo 18, ítem II , 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que cons ta do Decreto nQ 85 . 347 , de 11 de novembro de 
1980, e Ofício n9 0512/82-SEFIN, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Des ignar, a título precar1o, a contar de maio 
do corrente ano , ANTONIO ~!ONTEIRO DAS CHAGAS, ocupante do em
prego de Técnico de Contabilidade, Códi go LT-NN-817 .A, Classe 
"A", Referência 22, da Tabela de Empregos Permanentes do Go 
verno des te Território, lotado na Secr etaria de Finanças -
SEFIN, para exercer a função de Secre tário Administrativo, CÓ 
digo DAI-20 1. 2, do Departamento de Tribu tação e Fiscalização= 
SEFIN . 

Art. 29 - Revogam-Be as dispos içÕes em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Nacapá·; 07 de junho de 198~~· 
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939 da Re ~Ública e 399 da Cr i ação do Territór io Federa l 
Amapá. 

ANN I BAL BARCELLOS 
Governador 

do . ÇÃO :- O presente CONTRATO , t e rá a duração de dez (10) mêses , 
contados de 19 de março à 31 de dezembro do mesmo ano , fi ndo 
o qual poderá ser prorrogado mediante TERNO ADITIVO, se as 
sim convier as partes contratantes , podendo i nclusive , mod i
fica-lo no todo ou em parte . 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Terr itório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1041 de 07 de j unho de 1982 

O Gover nador do Ter ritório Federal do Alllapá, usando das 
atr ibuições que lhe são conferidas pelo art i go 18, item li , 
do Decretor Lei n9 41 1, de 08 de jane i ro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85 . 347 , de 11 de novembr o 
de 1980, e Ofíc io n9 0567/82- SESA , -

RESOLVE : 

Art . '1 9- Des ignar , a t ítulo precário , a contar de 19 de 
junho do cor rente ano, AFRANIO MAURiCIO DE VELASCO , ocupante 
do emp rego de Odontólogo , Código LT-NS-523 .C, Cl asse . "C" 
Refe rência 18, da Tabe l a de Empregos Permanentes do Governo 
deste Terr i t ório , lotado na Sec retaria de Saúde- SESA , para 
exercer a f unção de Ass i stente , Código DAI - 202 . 3, da Segunda 
Di retoria Regi onal de Saúde-SESA. 

Art . 2? - Revogam-se as disp0s ições em contrário . 

Palácio do ·se t ent r ião , em ~l.tc apá , 07 de j unho de 1982 
939 da RepÚblica e 399 da Cria<, :i ,) do Terr itór io Federa l do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governado r 

PROCURADORIA GERAL 

CONTRATO K9 045/82-PROG 

TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBIWI O GO 
VERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ E O SENHOR LUIZ PONTES 
DA SILVA, PARA CESSÃO DE lll'l ntÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAHEN
T9_ DA ESCOLA DE 19 GRÁU " KN 132" . 

Aos se i s (06) dias do mis de ma to do ano de hum mi l no
vecentos e oitenta e dois ( 1982) , nesta cidade de Nacapá, no 
Palácio do Setentrião, de um lado o GOVERNO DO TERRITÓRIO FE 
DERAL DO AMAPÁ, ad i ante denominado LOCATÁRIO , representado 
neste ato pelo seu Gover nador, Senhor ANNIBAL BARCELLOS e de 
outro lado o Senhor LUIZ PONTES DA SILVA, doravante denomina 
do LOCADOR, reso l vem de comum aco rdo firmar o presente CON -:
TRATO, consoante cláusulas e condições seguintes : 

CLÁUSULA PRIHEIRA - FUNDAMENTO LEGAL :- O pr esente CON -
TRATO, encontra res paldo no Ítem XVII do a r tigo 18 , do Decre 
to-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: - O presente CONTRATO tem 
por objetivo a cessão de um imóvel de propr iedade do LOCADOR, 
situado no " KM 132" da Estrada de Ferro do Amapá, para fun
cionamento da Escola de 19 Gráu "KN 132". 

CLÁtlSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIG~NGIA E DA PRORROGA-

,..-~---------DIARIO 

_ :'ARÁGRAFO ÚNICO :- No caso de pr orrogação o reajuste se
ra fetto de aco r do com o Índice de var i açÕes das Obrigações 
Reaj ustáveis do Tesouro Nacional - ORTN. 

CLÁUSULA QUARTA - DO ALUGUEL :- O a l uguel mensa l será de 
Cr$ 2.940 ,00 (dois mil novecentos e quarenta cr uze i ros) e 
será pago median te emissão e remessa de r ecibos pela Se~re ta 
r i a de Educação e Cu l tura-SEEC- no Depar tament o de Despesa; 
da Secretar i a de Finanças - SEFIN. 

CLÁUSULA QUINTA- DA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS: - As despe -
sas para cus t ea r este CONTRATO, serão a l ocadas em r ecursos 
d~ ~u~do de Pa rt icipação dos Estados , Dist ri to Federal e Ter 
r 1tor1o - Programa 0842 1884 . 767 - Categor ia Econômica 3. 1 . 3~ 
2.00, conforme Nota de Empenho 2430, emitida em OS de abril 
de 1982 , no valor de Cr$ 29 .400 , 00 (vint e nove mil e quatro
cen t os cruzeiros) . 

CLÁUSULA SEXTA - DA LOCAÇÃO:- O LOCAT1\RIO não poderá lo 
car ou sublocar em par t e ou no todo o imóvel ora l ocado sem 
que haja consentimento expresso e antecipado do LOCADOR: 

CLÁUSULA S~TU!A - DO RECEBHIENTO DO U!ÓVEL PELO LOCATA
RIO: - O LOCATÁRIO dec l ara haver recebido o imóvel nas mai s 
perf eitas cond i ções, e obriga-se a res t i t uir o im~ve l ora l o 
c~do, ao fim do prazo aqui estabelecido , em perfeitas condi:
çoes de uso e habitabi l idade , acompanhando as chaves o HABI
TE-SE da Secre t a r ia de Saúde . 

CLÁUSULA OITAVA - NODIFICAÇÃO NO INÓVEL:- O LOCATÁRIO 
não poderá altera r a estrutura do prédi o ora locado , sob pr~ 
text o algum, sem consentimento prévio do LOCADOR, ficando cer 
to que toda e qualquer benfe i toria i ntroduzida no i móve l se 
jam necessárias ou não , passarão a pertencer ao mesmo , sem 
que por isso tenha o LOCADOR, que indenizar o LOCATÁRi o. 

. C~ÁUSVLA.N?NA- DA RESCISÃO : - O não cumpr imento das o 
b: tg~çoes def1n1das neste i nstrumento, implicará em sua de -
nunc 1~ e consequente r escisão e a parte. que der causa ao 
cum~nme~to . d:s ~ e CONTRAT? , no seu tempo normal, aqu í es tabe 
lec1do, 1nc1d1ra nas sançoes previstas no artigo 39 da Le1 
n9 6.649, de 16 de ma io de 1979 . 

CLÁUSULA DÊCI~!A - DO FORO :- Para di rimir quaisquer dÚvi 
das surgidas durante a vi gência deste CONTRATO , fica eleito~ 
de comum acordo, o Fo ro da Comarca de Hacapá . 

.. E, por es t arem.assim de acordo , LOCATÁRIO e LOCADOR, re 
t~flcam ~ presente 1ntr umento legal , assinando-o em cinco (5) 
v1as de 1gual teor e forma, na presença das tes t emunhas abai 
xo nomeadas . 

Hacapá, 06 de ma i o de 1982. 
ANNI BAL BARCELLOS 

Governador 
LUIZ PONTES DA SILVA 

l ocador 
TESTEHUNHAS : 
Ilegíveis . 

OFICIAL- ------ ---.... 
-----------------DEPARTAMENTO DE INPRENSA OFICIAL----------------

Territóri o Federa l do Amapá 
DI RETOR 

PEDRO AUltLIO PENHA TAVARES 

ORIGINAIS 

* Os textos enviados à publicação deverão ser 
datilografados e acompanhados de ofíci o ou 
memorando. 

O Di ário Of i cial do T.F. do Amapá poderá 
ser encontrado para leitura nas Representa
çÕes do Governo do Amapá em Brasí l ia/DF e 
B~lém/Estado do Pará . 

ATENDIMENTO 
Das 07:30 as 12:00 

Horário: 
Das 14:00 as 17:30 horas . 

PREÇOS - PUBLI CAÇÕES 

* Publicações - centimentros de 
col una . .. ... ... . . . .. .. ... ... . Cr$ 200,00 ··-

PREÇOS - ASSINATURAS 

* Hacapá ..... . .. .. .... . . . .. . .. . 
*Out ras Cidade .. ..... . .. ..... . 

Cr$ 2. 532 , 00 
Cr$ 4.050,00 

* As assinaturas sao semestrais e vencíveis 
30 de junho à 31 de dezembro . 

Preço do Exemplar ... ... .... .... Cr$ 
NÚmero atrasado....... . .... ... . Cr $ 
NÚmero atrasado em outras 
cidades. .. . .... . . . . . • . . . . . . . . . . Cr $ 

RECLM!AÇÕES 

22 ,00 
45,00 

75 , 00 

* Deverão ser di r i gidas por escrito ao Dire -
t or do Departamento de Imprensa Oficial do 
T.F. do Amapá, até 8 dias após a publ icação. 

DtPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL -1t Rua Când ido Mendes* Macapá Território Federal do Amapá -11 Telefones 621 -404 * Ramais 176- 177- 178 
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TERRITORIO FEDERAL DO AHAPÁ 
PREFEITURA NUNICIPAL DE ~1ACAPÁ 1 

EDITAL N9 17/82 =DO= COM PRAZO DE TRINTA DIAS 
REGULAlUZAÇÃO DE IMOVEIS 

O Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de ~lacapá , através do Serviço de Fiscalização e licenciamento 
<k .,;,,. •s, t orna pÚblico que as pessoas abaixo relacionadas estão solicitando ALVARÁ DE LICENÇA PARA REGULARIZAÇÃO dos 
se~u1nLes Imóveis. 

ORDEH I N T E R E S S A D O E N D E R E Ç O SETOR QUADRA LOTE 

01 Casemiro Lino Dias Rua : Leopoldo Machado 02 02 11 
02 José Edson da Silva Av : 19 de Maio 07 55 02 
03 Hanoel Luiz de Souza Sampaio Rua : Od ila rdo Silva 02 25 13 
04 Rosalvo de Melo Bittencourt Av : Brasí l ia 11 61 17 
os Mar i a da Conceição da Silva ~lonteiro Av : Antonio C. de Carvalho 03 29 19 
06 El miro Elson Langer Rua : Paraná 10 46 01 
07 Acel ino Souto Rua : Hi l demar Naia 07 n 22 
08 Oni l da de Almeida Souza Av : Conego D. Mal tez 07 72 17 
09 Maria Tork de Cast ro Av : Raimundo A. da Costa 04 37 22 
10 Odel Brito Tolosa Av : Bahia 08 57 27 
11 Tiago Ferreira Nobre Av : Bahia 08 42 04 
12 Manoel Maria Souza Carvalho Rua : Barão de Mau á 07 52 29 
13 Nilton Borges Torrinha Av : Rio Purus 01 83 26 

Convi da as pes soas que se julgarem com dire i to sobre os referidos imóveis , a apresentarem suas reclamações por 
escr ito, dentro do prazo de 30 dias , contados da data da publicação deste Edital . 

Nacapã(AP), 03 de junho de 1982 

Eng9 . ARNALDO CARVALHO MUN IZ 
Diretor do Departamento de Obras-P~~~ 

CPF 037 939 823 - 00 

CARTÚRIO DE REG I STRO PÚBLICO 
· PROCLM1AS DE CAS;\J1ENTO 

O Oficial de Registro Civil da Comarca de Nacapá, Terri 
tório Federal do Amapá, República Federativa do Brasil, faz 
saber que pre t endem casar : ALFREDO MOACIR SOUSA DA SILVA E 
EDNA ~1ARIA ANDRADE DINIZ. 

Ele e fi l ho de Moacir Nunes da Silva e de Luiza Eugeni a 
de Souza da Si lva . 

El a é filha de Raimundo Avertano Diniz Narai Emília An
drade Diniz . 

Quem souber de qualquer impedimento l egal que os iniba 
de casar , um com o outro, acuse- o na forma da l ei . 

Hacapã, 02 de junho de 1982. 

ZUÍLA JUCÁ DE JUCA ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 

CARTÚRIO DE REGISTRO PÚBLICO 
PROCLA}~S DE CASru~ENTO 

O Oficial do Registro Civil da Comarca de Hacapá , Ter . 
Fed . do Amapá, Repúbl ica Federativa do Brasil, faz saber que 
pretendem se casar : JOS~ FERREIRA DE SOUSA E BIN~A BRITO DOS 
SANTOS. 

Ele i filho de Este l ita Ferreira de Sousa. 

Ela e filha de João Batista dos Santos e de Oliveira Bri 
to dos Sant os . 

REIRA DA SILVA , brasileiro , solteiro, garimpeiro, filho de 
SEVERO PEREIRA DOS SANTOS e de ~~RIA ALVES DA SILVA , residen 
t e à Rua Pa raná, n9 949. Como incurso no art9 155 do CP c/c 
art. 59 da lei 6001 de 19. 12.73 

E como tenha o Oficial de Jus t iça deste Juizo certifi
cado n~o o haver encontrado nes ta Comarca, não sen_do poss í
vel citá- lo pessoalmente , cita-o pelo pre sente a comparecer 
neste Juízo , no edifício do forum desta Comarca , s ito à Ave
nida Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua Cel . Coriolano Jucá, 
nesta cidade , no dia 02- 07-1982, às 9:00 horas , a fim de ser 
interrogado, promover s ua defesa e ser notificado dos ulter~ 
ores termos do processo, a que deverá comparecer , sob pena 
de revelia. Para conhecimento de todos é passado o .presente 
Edital, cuja 2a. Via fica rá afixada no lugar de costume. Da
do e passado nesta cidade, aos cator ze dias do mês de maio 
do ano de hum mil novec"entos e oitenta e dois . Eu, Manoel Ja 
nuário da Silva, escrivão, subscreví . 

Dr . DORIVAL BARBOZA 
- Juiz de Di reito -

STICC - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA DA CONSTRU 
ÇÃO CIVIL DO T. F. DO A}lAPÁ 

C. G.C. (MF) N9 05.963.707/0001 - .17 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Pelo present e f i cam convocados todos os associados deste 
Sindicato , em pl eno gozo de seus direicos sindicais, para re 
unirem- se em Assemb l éia Geral Ordinár ia a realizar-se no pro 
ximo dia 20 de junho de 1982 , às 19 :00 horas em 1~ convoca. ~ 
ção , e às 20 :00 ho ras em 2~ convocação, na sede social deste 
Sindica to , sito à Av. Mendonça Júnior n9 268 , para delibera
r em sobre a seguinte ordem do dia : 

· · · "b d ca- antear
1
)_

0

Lre;itura, discussão e aprovação da ata de .·. Assemble-1·,. Quem souber de qualquer 1mped1mento que os 1n1 a e -
sar, um com o outro, acuse- o na forma da l ei. 

Hacapá, 03 de junho de 1982 . 

ZU1LA JUCÁ DE JUCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autor i zada 

CPF 007 960 502- 87 

PODER JUDICIARIO 
JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÚRIO FEDERAL DO A}lAPÃ 
J UIZ DE DIREITO DA cm~RCA DE ~1ACAPÁ 

EDITAI.,_ DE CITAÇÃO , COH O PlV\ZO DE 15 DIAS, NA F0~1A ABAIXO : 
O Doutor DORIVAL BARBOZA, ~L'!. Juiz de Direito da Vara 

Criminal da 19 Circunscrição Judic i ária - Hacapá, Capital do 
Terr itório Federal do Amapá, Na forma da l ei, e tc ... 

Faz saber a todos os qu~ o presente Edital com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento , que neste j uízo 
corre seus trãnsmites um pro~esso em que i acusado : PEDRO PE 

b) Di scussão e aprovação da prestação de contas da dir e
to r ia, acompanhado do Relatório da mesma, referente ao exer
cício de 198 1 ; 

c) Apr esentação da proposta Orçame~tária do Si ndicato re 
ferente ao exercício de 1983; 

d) Parece r do Conselho Fiscal sobr~ a prestação de conta 
e propos t a Orçamentária; 

Em se tra tando de assunto de sua impor tãncia , a Direto -
ria sol icita o comparecimento de todos os associados . 

Hacapá (AP), 11 de j unho de 1982. 

PEDRO DUARTE LACERDA 
CPF.- 013973202 - 06 

Pres idente 
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Trabalho. 
Iniciativa, Segurança~ 

Conforto para a Famdla . 

SNFMO Sistema Nacional de Formação 
de Mâo·de-Obra. 

~~ Mas é sobretudo no campo social, acima detu~o nos invçstim~ntQs 
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 govern~ n~o se · · · 
realizam só nas construções, nas obras e nos edifícios, nas fábricas~ nas 
máquinas, nas usinas e nos geradores. · 

. Por mais necessários que sejam os bens materiais, preci.samos 
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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