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Secretário de Obras e Serviços Públicos 
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HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1103 de 30 de j unho de 1982 

O Governador do Territór io Feder al do Amapá , usando das 
atribu iç~es que lhe são conferidas pe l o art i go 18 , item II, 
do Decre t o-Le i n9 4 11 , de 08 de j ane i ro de 1969 , 

RESOLVE: 

Art. 19- Des i gnar ru~TERv DUARTE DIAS PIRES LOPES , Ser 
cretário de Pl anej ament o do Governo des t e Terr itór i o, para 
exer cer acumul at ivament e , em subs t i tuição, o cargo de Gover
nador do Territóri o Federa l do Amapá , durante o impedimento , 
do respectivo t itul ar , no período de 29 de j unho à 01 de j u
lho do corrente ano . 

Art . 29 - Revogam- se as disposiç~es em contrário . 

Pal ác i o do Se t entrião, em ~!acapá , 30 de j unho de 1982 , 
939 da RepGblica e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governado r 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Territóri o Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1104 de 30 de junho de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
a t r ibu iç~es que lhe são confer i das pel o artigo 18 , Ítem II, 
do Decreto- Le i n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85 . 177 , de 19 de set embro 
de 1980, 

RESOLVE: 

Ar t . 19 - Re tificar o Decreto (P) n9 0174 , de 04 de ja
neiro de 1982, publicado no Diário Of i c i a l do Terr itór io de 

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 

n9 3614 , do dia 26 do mesmo mes e ano , que passa a vi3orar 
com a seguint e redação . 

- Nomear MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA CARVALHO , ocupan
te de emprego de De l egada de Polícia, Código PC- 401 .C, Clas
se "C", Re f er ênci a 15 , do Quad ro Permanente do Governo des t e 
Terri t ór io , lo tada na Secrelaria de Segurança PGblica- SEGUP , 
para exercer o cargo em comi ssão, de Corregedor de Políc i a , 
Código DAS-101. 2, da Secre t a r ia de Segurança PGblica-SEGUP. 

Art . 29 - Revogam-se as di s pos iç~cs em con :.~r i o . 

Palác i o do Se t entr i ão , em Macapá , 30 de j unho de 198 2, 
939 da RepGblica e 399 da Criação do Territ ório Federa l do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTÉRIO DO INTERIOR 

Te rr itór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 11 05 de 30 de junho de 1982 

O Gover nador do Território Federal do Amapá , usando das 
atr ibuiç~es que lhe são confer i das pe l o ar t igo 18, i tem 11, 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de j anei ro de 1969 , 

RESOLVE: 

Art . 19 - Remover , a servido ra HARIA DO SOCORRO DA SIL
VA COLARES , ocupan te do emprego de Agente Admi nis tra tivo , CÓ 
di go LT-SA-70 1. A, Cl asse "A" , Referência ll , da Tabela de E;;; 
pregos Permanentesdo Gover no deste Terr itór io , lotada na Se': 
c r e t aria de Administração- SEAD , par a a Secretar ia de Educa
ção e Cultura- SEEC, a contar da presente data . 

Ar t. 29 - Revogam- se as disposiç~es em contrár i o. 

Palác~o do Setentrião , em Hacapá , 30 de j unho de 1982 , 
939 da Republ ica e 399 da Criação do Territóri o Federal do 
Amapá . 

ANNI BAL BARCELLOS 
Goyernador 
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HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá . 
DECRETO (P) N9 1106 de 30 de junho de 1982 

O Governador do Ter~itó~io Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são ~onferidas pelo art igo 18, item II, 
do Decreto- Lei n9 4 11 , de 08 de j aneiro de 1969, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Remover , a servidora JOANA EVANGELISTA CORREA· 
MONTEIRO, optante da Função de Técnico em Contabilidade d~ 
Governo deste Territór i o, lotada na Secretaria de Saúde- SÉS~ 
para a Secr~taria de Administração-SEAD, a contar da presen
te data. 

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

Palácio do Setentrião , em Macapá, 30 de j unho de 1982 
939 da República e 399. da Criação do Terri tório Federal d~ 
Amapá. 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

~INIST~RIO DO INTERIOR 

Terri tór i o Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 11 07 de 30 de junho de 1982. 

O Governador do Território Federal do Amapá, ~s~ndo das 
atribuições que l he são conferdias pelo artigo 18, ítem li, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que cons ta do Decre to n9 8S .347 , de 11 de novembro 
de 1980, 

RESOLVE: 

Art9 19 - Designar, a título precár i o, a partir de junho 
do corrente ano, ALBERTINO DE MELO FERREIRA, ocupante do em
prego de Agente Administ~ativo , Código LT~SA-70 1 .C, Classe 
"C" , referência 25, da Tabela de Empregos Permanentes do Go
verno deste Território, lotado na Secretaria de Planejamento 
e Coordenação- SEPLAN, para exercer a função de Assitente , Có 
digo DAI- 202 . 3, da Divisão de Sistemas e Hétodos-DE~1AD/SEPLAN •. 

Art . 29 - Revogam-se as disposições em contrár io . 

Palácio do Setentrião , em Macapá, 30 de junho de 1982 , 
939 da RepÚblica e 399 da Criação do Terr itório Federal do 
Amapá, 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINIST~RIO DO INTERIOR 
Território Federal do Amapa 

DECRETO (P) N9 1108 de 30 de junho de 1982 

O Gove rnador do Território Feder?l do Amapá, usando das 

atribuiçÕes que lhe são conferirias pelo artigo 18, í t em li , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 dP. janeiro de 1969, e t endo em 
vista do que consta do Processo n9 2/08222/82- SEEC, 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176ítem 
II e 178 , Ítem I, alínea "a", da Lei n9 1711 , de 28 
outubro de 19S2, com a redação dada pela Lei n9 6.481 , de OS 
de dezembro de 1977, a ~1ARIA OLINDA FRAZÃO DE AGUIAR , matrí
cula n9 1.887.4 18 , no cargo de Professor de Ensino de 19 e 
29 Gráus, Código M-601 .C.3, Classe "C", níve l 3, do Quadro 
de Pessoal - Parte Permanente - do Governo deste Territóri o , 
devendo seus proventos mensais serem acrescidos da 'vantagem' 
finance ira de 20% de conformidade com o artigo 184 , ítem li, 
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 Ma capá, 30 de ·junho de 1982 
939 da RepÚbl i ca e 399 da Criação do Terri t ório Federal d~ 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1109 de 30 de junho de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 , ítem II , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e t endo em 
vista o que consta do Processo n9 00-82-04446-5-MI/DCA/BSW8~ 

RESOLVE: 

Art. 19 - Retificar o Decreto (P) n9 0691, de 24 de mar 
ço de 1982, publicado no Diário Oficial do Território de n9 
3656, do dia 30 do mesmo mês e ano, que passa a vigorar com 
seguinte redação. 

- Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
ítem II e 178, Ítem I , a línea "a" , da Lei n9 17 11, de 28 de 
outubro de 1952, com a redação dada pela Lei n9 6.481, de OS 
de dezembro de 1977, a AUGUSTO F~ÇA LI~1A, matricula n9 
1.962.637 , no cargo de Artíf i ce de Mecânica , Código ART-1002, 
Cl asse "Contramestre", Referência NM- 17, do Quadro de Pesso~ 
a l - Parte Permanente - do Governo deste Território, devendo 
perceber proventos correspondente a referência NM- 23 , da elas 
se "Mestre", de conformi dade com o artigo 184 , ítem I, da c1 
tada Lei n9 1711/52. 

Palácio do Setentrião, em ~!acapá, 30 de junho de 1982, 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

,-----------~-OIARIO OFICIAl.--------... -. --
~------------------ J,EPARTAMENTO DE U!PRENSA OFICIAL-----------.;...-----

Território Federal do Amapá 
DIRETOR 

EEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 

ORIGINAIS 

* Os textos enviados ã publicação deverão ser 
datilografados e acompanhados de ofício ou 
memorando. 

O Diário Ofi cial do T.F . do Amapá poderá 
ser encontrado para leitur a nas Representa
çÕes do Gover no do Amapá em Brasília/DF e 
B~lém/Estado do Pará . 

ATENDINENTO 
Das 07 : 30 as 12 :00 

Horário: 
Das 14:00 as 17 :30 horas. 

PREÇOS - PUBLICAÇÕES 
* Publicações - centimentros de 

coluna ... ... ....... . . ... .... . Cr$ 200 , 00 

PREÇOS - ASSINATURAS 

* Macapá.... ................... Cr$ 2 .532,00 
*Outras Cidade .. .............. Cr$ 4.050 ,00 
* As assinaturas sao semestrais e venc í veis 

30 de junho á 31 de dezembro. 

Preço do Exemplar .... ... ...... . 
NÚmero atrasado ......... .. . .. . . 
NÚmero atrasado em outras 
c idades .....•.•............ . ... 

RECLAMAÇÕES 

Cr$ 
Cr$ 

Cr$ 

22,00 
4S,OO 

75,00 

* Deverão ser dirigidas por escrito ao Dire -
tor do Departamento de Imprensa Ofici al do 
T.F .do Amapá , até 8 dias após a publ i cação . 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL * Rua Cêndldo Mendes* Macapá Terrllótlo Federal doAmapé *Telefones 621 -404 * Ramais 176 - 177- 178 
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HI NI STÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 111 0 de 30 de junho de 1982 

O Governador do Territóri o Federal do Amapá, usando das 
at r ibuições que lhe sio conferidas pe lo artigo 18, item II , 
do Decr eto- Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 00-82-03237-8-MI~CA/BSB/8~ 

RESOLVE : 

Art . 19 - Retificar o Decreto (P) n9 0358, de 17 de fe
vereiro de 1982, publicado no Diário Oficial do Territór io 
de n9 3633 , do dia 24 do mesmo mês e ano , que passa a vigorar 
com seguinte r edaçio . 

- Conceder aposentadoria , de acordo com os artigos 176 , 
item li e 178, Ítem I, alinea "a", da Lei n9 1711, de 28 :de 
out ubro de 1952, com a redaçio dada pe l a Lei n9 6.481, de 05 
de dezembro de 1977, a EUSTORJO ALVES DE ARAÚJO, matl"icula 
n9 1.777.283 , no cargo de Artífice de Hecinica, CÓdig0 ART-
1002, Classe "Artífice Especia lizado", do Quadro de Pessoal
Par t e Permanente - do Governo deste Terr itório, devehdo per
ceber proventos correspondente a referência NH-1 7, da classe 
"Contramestre", de conformidade com o ar t igo 184 , item I da 
citada Lei número 17 11 /52 . ' 

Palácio do Setentriio, em Nacapá, 30 de j unho de 1982 
939 da RepÚblica e 399 da Criaçio do Território Federal d~ 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTeRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 111 1 de 30 de j unQo de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo ar tigo 18 , Ítem II, 
do Decre to-Le i n9 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art . 19 - Conceder a Gratificação de 4o% ( quarenta por 
cento), sobre vencimento ou salário ba se por Atividades com 
Raios X, de acordo com o que prevê a Lei n9 1.234 de 14 de 
novembro de 1950 , em conformidade com o disp.osto no artigo 
II , do Decr eto n9 79 .4 56 , de 30 de mar ço de 1977, regul amen
tada pelo Decreto n9 81.384/78 , com as alterações introduzi
das pelo Decreto n9 84.106/79 , os servidores a seguir relac i 
onados , LU IZ ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS , Hédico, Código LT 
NS-520, Classe "C" , Referência NS- 15 , da Tabel a de Empregos--;
Permanentes, JOÃO NARIA DE ARAÚJO MONTEIRO Técni co em Rad io
logia , Cód igo LT-NH-8 19 , Classe "B", Refe;ência NH- 25 da 
Tabela de Empregos Per manentes, ROSALVA BARROS PINTO, Técni
co em Radiologia , Código LT-Ntl- 819, Cl asse "B", Ref erênci a 
NN-25, da Tabe~a de Empregos Per manentes , JOSÉ HARIA DE ARAO 
JO HONTEIRO, Tecnico em Radiologia , CÓd i go LT-NN-8 19 Cl asse 
"A", Referência NH- !7, da Tabe la Especial de Emprego~ , ROBER 
TO GO~!ES PEREIRA, Tecnico em Radiologia , Código LT-NH- 819 -
Classe "A", Referência NM- 17, da Tabela Especial de Emprego~ 
~I~ruNDO RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS, Técnico em Radiologia 
Cod 1go LT-NH-81 9 , Classe "A", Refer ência NH- 17 da Tabela Es 
pecial de Emp regos , e HAILTON CONCEIÇÃO BARBOSA DA SILVA Tê 
c~ico em Radiologia, Código LT-NN- 819, Classe " A" , Refer~n_:
C1a Nl-1~22, Op t~nte da Clientela Geral , todos Lotados na Se
cretana de S"ndP- SESA. 

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

Palác~o do Setentriio, em Nacapá, 30 de junho de 1982 , 
939 da Republica e 399 da Criação do Território Federa l do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

~!I NTER - DNOS - 2a . DR 

TE&~O DE CESSÃO DE EQUIPlli~NTO N9 2a. DR/06/82, QUE EN~ 
TRE SI FAZE~l O DEPARTAHENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAHENTO 
E O GOVERNO DO TERRITÓRIO FED~RAL DO AMAPÁ , CONFO~lli SOLI 
CITAÇÃO ATRAVÉS DE TELEX, N9 2417/81, PROCESSO 1798/81. -

Ao primeiro dia do mês de abril de mi l novecent os e oi 
ten ta e do i s , em Bel ém, Estado do Pará, fo i entregu~ pelo 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANE~ffiNTO, 2a . DR, a se 
guir designado por Departamento , ao Governo do Território 
Federal do Amapá, doravante tratado como GOVERNO, o segui~ 
te equipamento, mediante as condições abaixo: 

EQUI P~ffiNTOS : 

Drag-l ine Pref ixo DNOS - 8-B- 23 
Harca - Bucyrur - Modelo 22 B 
Compr imento de Lança - 14m. 
Capacidade da Caçamba - 1 J . C. 
Valor: Cr$ 11. 164 . 500,00 ( _onze milhÕes , cento e sessen 

ta e qua t ro mil, e qu inhentos cruzeiros) . 
Motor: 
Marca : Perkins- Hodel o 6357 
Série : VB 8464 n9 B 016024 C 
Acompanha os segu~ntes acessor1os: 
02 (doi s) Contra - pe sos e caçamba de arrasto de 1 J.C. 

FISCALIZAÇÃO : A Fi scalização da conser vaçio e manuten -
ção do equipamento f icará a cargo do Serviço de Controle de 
Equipamento da 2a . DR, devendo o Governo cumprir o que de -
t erminar.: as "Normas Gerais para Empre itadas " e o Manual de 
Dragagem no que concer ne a equipamentos de propriedade 
do Departamento. 

INDENIZAÇÃO: Em caso de inut i l ização do equipamento,sen 
do a r esponsabilidade do Governo, a 2a.DR. avaliará o equi= 
pamento para fins de i ndenizaçio, levando em cons ideraçio 
os índices de Disponibilidade Interna , Coluna 2 , da Revista 
Conjuntura Econõmica,pÚblicadapela Fundação Getúlio Vargas . 

COMPROMISSO : O GOVERNO recebe nes t e ato o .quipamento 
discr iminado no present e Termo, obrigando- se na me l horforma 
de direi to a re s tituí-lo em perfe itas condições de funciona 
mento , r essal vados os desgastos naturais, no término da ces 
são no local indicado pela Fiscalizaçio, dentro da á r ea de 
jurisdição da 2a.DR . 

PRAZO: O prazo da Cessio ora ajus t ada é de 180 ( cento 
e oitenta) dias , contados da data da ass ina t ura deste Termo. 

Tendo s ido lavrado o presente Termo de Cessão e Recebi
mento , declarou o Governo que o ace i tava in t egralmente, nas 
condições em que está redigido pel o que , depois de lido e 
achado conforme, as partes assinam este instrumento em 04 
(quatro) vias de igua l teor, j untament e com as testemunhas. 

Bel ém-PA., 01 de abril de 1982 . 

Eng9 NELSON LUI Z TEIXEIRA CHAVES 
Dire t or da 2a.DR. 

COMTe . ANNIBAL BARCELLOS 
Governador do Terr i t ório Federal do Amapá . 

TESTEMUNHAS : 
Ilegíveis 

CARTÓRI O DE REGISTRO PÜBLICO 

PROCLAMAS DE CAS~ffiNTO 

O Oficial de Registro Civil da Comarca de Hacapá, Terri 
tório Federal do Amapá, Repúbl ica Federativa do Brasil 
faz saber que pr etendem casar: DECIO AFONSO DA ~~TA E EDNA 
NASCI~NTO DA FONSECA . 

Ele é f i lho de Abedias Rodrigues ãa Ma ta e de 
Afonso da Nata. 

Nil za 

Ela é fi lha de Edáwar Figueiredo Fonseca e de Maria Ha
dalena Nascimento da Fonseca. 

Quem souber de qualquer impedimento legal que os iniba 
de casar , um com. o outro, acuse- o na f orma da Lei . 

Macapá , 21 de j unho de 1982. 

JOSÉ TAVARES DE AL~IDA 
Oficial e Tabeliio 
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Trabalho. 
Iniciativa, Segurança e · 

Conforto para a Famdia. 

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, precisamos 
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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