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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

I I ICI L 
Decreto nQ _1 de 24 de julho de 1964 

N9 3727 Macapá, 13 de julho de 1982 - 3•~Feira 

Governador do Território 
Comte. Annibal Barcellos 

' 

C:hefe de Gabinete do Governador 
Hélio Guarany de Souza Pennafort 

SECRETARIADO 
Secretário de Administração 

Dr. Augusto Monte de Almeida 

Secretário de Finanças 
Rubens Antonio Albuquerque 

Secretário de Planejamento e Coordenação 
Dr. Antero Duarte Dias Pires Lopes 

Secretário de Promoção Social 
Dr•. Maria da Glória Oliveira Amorim 

Secretário de Obras e Serviços Públicos 
Dr. Sérgio Benedito Moura de Arruda 

NINIST~RIO DO INTERIOR 
Territór i o Federal do Amapá 

DECRETO (N) N9 0 15 de 6 de julho de 1982 
- Fixa o percentual de reajuste para assi~a~u~a , exem

plares e publ icaçÕes no Diârio Oficia l do Ter r1 tor1o Fed eral 
do Amapá . 

O Governador do Território Federal do Ama~â, usando das 
atribuições que l he sao conferidas pelo artigo 18, i tem li , 
do Decreto- Le i n9 41 1, de 08 de jane iro de 1969, e tendo em 
vista o que cons ta do Of i cio · n9 0808/82-SEAD, de 22 de junho 
de 1982 , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Aprovar a Tabela de Preços anexa , referentes a 
assinatura, exemplares e publicaçÕes no Diár io Of i c ia l do 
Território Federal do Amapá , a partir de 19 de julho de 1982. 

Art . 29- Revogam- se as dis posiçÕes em con t rário. 

. Pa l ácio do Setentrião , em Hacapá, 6 de j ulho de 1982,')39 
da RepÚb lica e 399 da Cr iação do Territór i o Federal d0 Amapá 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO fu'~PÁ 

SECRETARIA DE ADHINISTRAÇÃO 

DEPARTM1ENTO DE I NPRENSA OFICIAL 

TABELA DE PREÇOS DE ASSI NATURAS , EXEHPLARES E PU BLICA -
Ç0ES NO DIÁRIO OFICIAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO fu'~PÁ, A PA!3_ 
TIR DE 19 . 07 . 82 i 31. 12.82 . 

ASSINATURAS =========== 

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 C.as.tro 

OUTROS ESTADOS E HUN icÍPIOS I 
SENESTRI\L ........ .. . ..................... . 
QUALQUER NÚHERO ATRAZADO DO D.O . P/UNIDADE. 

PUBLICAÇ0ES 

CENTHIETRO POR COLUNA ....... ............. . 
PREÇO DESTE EXEHPLAR ....... . .. ........ . .. . 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 
Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1129 de 5 de ju lho de 1982 

Cr$ 

6 .075 , 00 
80 , 00 

Cr$ 

280,00 
30,00 

G Governador do Terr itó r i o Fede ral do Amapi, usando das 
atr i buiçÕes que lhe sao confer idas pe l o artigo 18 , item IJ, 
do De:ret o-Lei n9 4 11, de 08 de j ane iro de 1969 , 

RESOLVE: 

Art . 19 - Des i gnar HARIA INERI NE PINTO PEREIRA, Direto
r a do Departament o de Ensino da SEEC, para r esponder acumula 
tivamente em s ubstituiçio pel o expedi ente da Secretaria di 
Educaçio e Cultura do Governo des t e Territ6rio, durante o 
impedimento da respec tiva titular , no periodo de 12 i 17 de 
julho do corrente ano . 

Art. 29 - Revogam-se as dispos ições em contrário. 

Pa l ác io do Setentrião , em Hacapá, 5 de julho de 1982,939 
da República e 399 da Criaçio do Terri t ór io Federal do Amapá .. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

. ~---------------------------r-------------
1 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 
Território Feder al do Amapá NA CAPITAL 

SHIESTRAL ..... ; . . ..... . .. ... ... ....... ... . 
QUALQUER NÚ~!ERO ATRAZADO DO D. O. P /UNIDADE. 

Cr$ 

3 .550,00 
60 ,00 

DECRETO (P) N9 114 2 d~ 6 de julho de 1982 

O Governador do Te~ritório Federal do Ama pá , usando da s 
a t ribuiçbes que l he sao conferidas pelo artigo 18, item TI , 
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do Decreto- Lei h9 411 , de 08 de janeir o de 1969 , e t endo em 
vi sta o que consta do Decreto n9 85 . 347, de 11 de novembro de 
1980 , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Designar , a ti tulo prec~rio , a contar de 19 de 
.iulho do corrente ano, RAHYR ANAlCE DE OLIVEJRA, ocupante do 
ca rgo de Farmacêutico , CÓdigo NS- 517.A, Classe "A" , Referên
cia 11 , do QuadrQ Permanente do Governo deste Território , lo ' 
t ado na Secreta ria de Saúde-SESA , para exercer a fu nção de 
Assistente, Cód igo DAI- 202.3,· do -Labo ratório de Saúde Públi
ca- DS/SESA . 

Art. 29 - Revogam-se as di sposições em con t rário . 

Palácio do Sctentr i ão, em Hacapá , 6 de j ulho de 1982 ,939 
da Repúbl ica c 399 da Cr i ação do Terr i tório Federal do Amapri . 

ANNl liAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTtRIO DO I NTER IOR 

Ter r i tó r io Federa 1 do Amapá 

DKCRETO (P) N9 114 3 de 6 de julho de 1982 

O Gove rnador do Te r r i tó r io Federal do Amapri, usando das 
at ribuiçõe s que lhe sio confe ridas pelo art igo 18 , it em l i, 
do Dec reto- Lei n9 41 I , de 08 de jane i ro de 1969, e tendo em 
vista o que cons~a do Dec reto n~ 85.347,de 11 de novembro de 
1980 , 

RESOLVE: 

Art. 19- Designa r, a titu l o precár io , a contar de 18 de 
junho do corrente ano, FRANCISCO ALV ES AMADOR, ocupante do 
ca rgo de Farmacêut i co, Código NS- 5 17 . ll , Cl asse " ll", Referên
c ia I I, do Quad ro Permanente do Governo deste Ter r itór io , Lo 
t ado na Secretar i a de Saúde-SESA, para exerce r a função de 
Ass i stente,Código DAI-202.3, da Divisão de Vigilãnc ia Sanitri 
•·ia-DVSF/SESA . 

Art. 29- Revogam-se a s dispos i ções em contrário . 

Pa l ác i o do Se t entr i io , em Macapá , 6 de ju l ho de 1982 , 939 
da Rep~blica e 399 da Cr iação do Ter r itório Federal do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governado r 

MINIST~RIO DO I NTERIOR 

Terr i tório Federal do runapá 

DECRETO ( P) N9 11 44 de 6 de j ulho de 198 2 

O Governador do Ter ritó r io Federal do Amap~, usando das 
at r ibu i ções,que l he s5o con fer idas pe l o art i go 18, item TI , 
do Decre to-Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 , c t endo em 
vi sta o que const~ do Decreto n9 85 .347, de 11 de novembro 
de 1980 , 

-~--------DIAAIO 

RESOLVE: 

Ar t. 19 - Designar , a contar de 19 de jul ho do corrente 
a~o, MARIA OLINDA DO LIVRAHENTO G0~1ES , ocupante do emprego de 
T:cnico de Laborató r io , Código LT- NH- 818 , Cl asse "C", Refe 
rencia 25, da Tabela de Empregos Permanentes do Gove r no des
te Territó: i o , lo tada na Secre t a r ia de SaÚde- SESA , pa r a exer 
cer a f unçao de Chefe da Seção de Biologia Mé dica , Código 
DAI- 2_0 1.3, do Laboratório de Saúde P~bl ica-DS/SESA . 

Ar t. 29 - Revogam-s• as disposiçÕes em contrário . 

Pa lác io do Se t ent r i;jo, em ~faca pá, 6 de j ulho de 1982 , 93'? 
dn ReplÍb l ica e 399 da Criação do Te r ri tório Fede ra l do 1\mapá. 

ANNl llAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Terri t ór io Federal do runapá 

DECRETO (P) N9 1145 de 6 de j unho de 1982 

O Governado r do Território Federal do Amapá , usando das 
a t ribuiçÕes que lhe são conferidas pelo art i go 18, i t em I l, 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de jane i ro de 1969 , 

RE SOLVE: 

Art . 19 - Remove r nos t ermos do artigo 56, ítem I, da 
Lei n9 1711, de 28 de out ubro de 1952, o servidor RA IHUNDO 
NONATO SOARES , ocupante do cargo de Artífice de Necân ica, Có 
digo ART-1002 .A, Cl asse "Artíf i ce", Referência 7, do Quadro 
Pe rmanen t e do Gover no deste Terr i tór io, lotado na Secretar ia 
de Adminis t raçio-SEAD , para o Gabinete do Governador-GABI, a 
conta r da presente data . · 

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

Palácio do Se t ent r ião, em Macapá, 6 de junho de 1982,939 
da RepÚblica e 399 da Criação do Terri t ório Feder al do Amapá. 

ANNI BAL BARCELOS 
Governador 

NI NI STÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal uo Amapá 

DECRETO (P) N9 11 46 de 7 de julho de 1982 

O Governador do Território Fede ral do Amapá, usando das 
atribui çõe s que lhe são conferidas pelo ar Ligo 18, item Il , 
do Decre t o- Lei n9 41 I, de 08 de jane i ro de 1969 , 

RESOLVE: 

Art . 19 - Inc l ui r ANA LUIZA MIRANDA DE NONT ' ALVERNE, As 
sistente Jurídico do Quadro de Funcionári os deste Territór iÕ1 
lotada na Secretaria de Adminis tração, no relacionamento do j 

-----------------DEPARTAHENTO DE INPRE NSA OFICIAL--- - ·-------------.. 
Terri t ór i o Federal do Amapá 

DIRETOR 
PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 

ORIGI NAIS 

* Os textos enviados à pub licação deverão ser 
dat ilogr afados e acompanhados de ofici o ou 
memorando. 

O Diário Oficial do T.F . do Amapá pode rá 
ser encontrado para leitura nas Represe nt a
çÕes do Governo do Amapá em Brasíl ia/DF e 
Belém/Es tado do Par á . 

ATENDU!ENTO 
Das 07:30 as 12:00 

Horário: 

PREÇOS - ASSINATURAS. 

* ~!a capá ... ........ ......... . . . 
*Outras Cidade ......... . .. . .. . 

Cr$ 3 .550 , 00 
Cr$ 6 .075 , 00 

* As assina turas sao semest ra i s e vencíveis 
30 de junho a 31 de dezembro. 

Preço do Exempl ar ........... ... Cr$ 
NÚmero atrasado .... . .. . . ... . .. . Cr$ 
NÚmero atrasado em outr«s 
cidades . .... .... . .... . . . . . . . . . . Cr$ 

30,00 
60,00 

80,00 

Das 14:00 as 17: 30 horas . 
PREÇOS - PUBLICAÇ0ES 

* Publicações - cent imentros de 
coluna .. .... . ........ ... .... . Cr$ 280,00 

RECLM!AÇOES . 1·. * Deveria ser dirigidas por c9crito ao D1re -
to r do Departamento de Imprensa Oficial do 
T.F . do Amapá, aLé 8 dias ?.?OS a publicação. Q) 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL~ Rua Candido Mendes~ Macapá Território Federal do Amapa *Telefones 621-4040 * Ramais 176 - 177 - 178 
--------~~~·.-·-----
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Decreto (P) N9 0704 de 25.03 . 82, qu e constituiu a Comissiode 
que t rata o art . 29 do Decret o n9 84.669 , de 29 de abril de 
1980 r el a tivo i progressio func i onal a que se referem a Lei 
n9 5 : 645, de 10 de dezembro de 19 70 e o Decreto- Lei n9 
1. 445,de 13 de feverei ro de 1976, 

Art . 29- Revogam-se as disposiç6es em contririo . 

Pal~cio do Setentriio, em Macapi , 7 de julho de 1982, 939 
da República e 399 da Criação do Território Federal do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

NINISTf:RIO DO I NTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DEC RETO (P) N9 1147 de 7 de jul ho de 1982 

O Governador do Te rritório Federa l 
at r ibui ç6es que lhe sio conferidas pelo 
do Decreto- lei n9 411, de 08 de janeiro 

RESOLVE : 

do Amapá, usando 
artigo 18, Ítem 
de 1969 , 

das 
II, 

Art. 19 - Substituir ~1ARIA INERINE PINTO PEREIRA , Presi
dente do Conselho Consultivo do Programa de Centros Sociais 
Urbanos , instituída através do Decret o (P) n9 0730 de 
14 . 11.80, por ~lAR IA LÜCI A HACf1ADO CAHBRAIA, Coordenadora da 
Comissio de Moral e Cívica do Departamento de Ensino-DE.L'l/SEEC. 

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

Palácio do Setent rião, em Macapá, 7 de j ulho de 1982,939 
da RepÚblica e 399 da Criação do Território Federal do Amapá 

ANNJBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Terri tó rio Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1148 de 7 de j ulho de 1982 

O Gover nador do Território Federal do Amapá , usando das 
at ribuiç6es que lhe sio conferidas pe l o a rt igo 18, item li , 
do Decre t o-lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85 . 177, de 19 de se t embro 
de 1980, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Nomear HANOEL DO CJ\~10 NACIEL, ocupante do car 
go de Agente Adminis trativo, CÓd i go SA- 701 . B, Cl asse "B", R~ 
ferência 22 do quadro Permanent e do Gover no deste Te rr itór i o 
lotado na Secr eta ria de Segurança PÚblica-SEGUP, para exe r -
ce r o Cargo em Comiss~o de Chefe da Div i sio de Medicina Le -
gal , Código DAS-1 0 1. 1, do Depa r tamento de Policia T~cnica
SEGUP , a contar de 19 de j ulho do corrente ano . 

Art . 29- Revogam- se as di s po siç6es em contr~rio. 

Pa l~cio do Se t entriio , em Macapi, 7 de j ulho de 1982,939 
da Repúb l i ::a e 399 ela Cr iação do Te rritório Federal do Amapá. 

ANNTBAL Bt\RCELLOS 
Gover nador 

MINISTtRlO DO INTERIOR 

Terr itór io Fedcr Rl do Amapá 

DECRETO (P) N9 1 149 de 7 de julho de 1982 

O Governador do Terr i t ório Federal do Amapâ, usando das 
acribuiç6es que lhe são conferidas pelo artigo 18 , í tem II , 
do Decreto- Lei n9 4 11, de 08 de j anei ro de 1969, e tendo em 
vistR o que consta do Decreto n9 85 .34 7 , de 11 de novembro 
de 1980, 

RESOLVE: 

Art. 19- Des ignar, a titulo p rcc~r io. ~ cun t~r ~~- 19 

de julho do corrente ano, ARTHUR AUTO DO NASCI~ffiNTO JUNIOR , 
ocupante do cargo de Agente Administrativo, Código SA- 701, 
Cla sse "C", Referência 25, do Quadro Permanente do Governo 
deste Território, lotado na Secretaria de Educação e Cultura 
SEEC , para exercer a funçio de Di retor da Escola de 19 Grau 
de Cubana, CÓd i go DAI -201 . 3, da Di visão de Ensino de 19 Grau 
DEN/SEEC . 

Art. 29 - Revogam-se as dispos i ções em contrário. 

Palácio do Setentriio, em Macapá, 7 de julho de 1982, 
939 da Repúbl i ca e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapi 

DECRETO (P) N9 1150 de 7 de j ulho de 1982 

O Governador do Terr itório Fede ral do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo a rt igo 18 , Ítem II , 
do Decreto- Le i n9 411, de 08 de j ane iro de 1969 , e tendo em 
vista os termos do Ofício n9 2003/82-APES/DAA/SEEC, 

RESOLVE: 

Art . 19- Excluir, a contar de 19 de julho do corrente I 
ano,do relacionamento constante d~ Tabela anexa ao Decreto (P) 
n9 0738, de 0 1.04.82, publicado no Diário Oficial do Territó 
rio de n9 3659, do dia 02 do mesmo mês e ano , a servidora LU 
ZIA PASTANA MONTEIRO, ocupante do emprego de Pr ofessor de En 
s ino de 29 Grau, Código LT- H- 60 1, Cla sse "C", nível. 3 , da 1'3 
bela de Empregos Permanentes do Governo deste Terr i tório, l.Õ 
tada na Secr~tar ia de Educação e Cu l t ura- SEEC . 

Art . 29 - Revogam- se as d isposições em cont ririo. 

Palácio do Se t entrião, em Macapâ, 7 de julho de 1982 , 
939 da RepÚb lica e 399 da Criação do Terri tór io Federal do 
Amapâ . 

ANNIOAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO Ii'>TERIOR 

Teni t ório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 115 1 de 8 de j ulho de 1982 

O Governador do Terri tório Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo ar tigo 18, Ítem II, 
do Decreto- Lei n9 4 11, de 08 de j ane iro de 1969 , e t endo em 
vista o que consta do Dec r et o n9 85 . 347 , de 11 de novembro 
de 1980, e Ofi cio n9 510/82-SEPS, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Des i gnar , a t í tu l o precar1o , a contar de 19 
de j ulho do corren t e ano, MARIA CELESTE DA FONSECA, C' CU;1ant c 

do emprego de As sis tente Soc i a l, Cód igo LT-NS-504 .B, Clas se 
" B", Refe r ênc i a 10 , da Tabe l a de Empreeos Pc rm;mentes do Go
verno deste Territó r io, l o tada na Sec re taria dr Promoç~o So
cia l -SEPS, para exercer a função de Assisten t e, Codigo DAI -
202 . 3 , da Divisão de Controle !labitacional- DHS/SESA . 

Art. 29 - Revogam- se as dispos içÕes em concri r io . 

Pa l áci.o do Se t entrião, em Nacapá, 8 de julho de 1982, 
939 da República e 399 da Cr iação do Te rritó r io Feder a l do 
Amapá . 

ANNlBA f, !\ARCELLOS 
Go 1JO..:~rnador 

Nl NISTÉRHJ DG l:iT J.;lliOR 

DECRETO(? ) N0 11 52 de 8 de j unhb de l ~Bl 

I 

I 

I O GrP:ernado-:: do Ter r i t~r i. o Fcdr!rai d~ fLTllap·~ , ~: $D:1rto 
suas a trÜ.Hii:_::Jes que lhe ~~lO conf e~:i d ~s l·"" i , t;Le. 

..... I 
I 

! 
RESOLVE: 

·-- ------ ----- --··· --· ··· -
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Art . 19 - "Excluir DISRAELY CABBAY CAI'lEN , médico LT-NS 
520 , Classe "A", Ref. I, pertencente à 'tabela Especial de Em 
prego do Governo do Território Federal do Amapá, da FunçãÕ 
de Hédico Legista do Departamento de Polícia Técnica da Se
cretaria de Segurança PÚblica do i\map<i, a contar de 19 de 
julho de 1982. 

Art . 29 - Este Decreto entrará em vigor na data de s ua 
publicação , revOgadas as disposiç~es em contrário . 

Palácio do Setentrião , em Hacapá, 8 de junho de 1982, 
939 da Re públi ca e 399 da Criação do Territóri.o Federal do 
Amapa: 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governado r 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Feder a l do Amapá 

DECRETO (P) N9 1153 de 8 de julho de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuiç~es que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem li , 
do Decre t o-Le i n9 41 I, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 7/20 175/82-CABI , 

RESOLVE : 

Art. 19 - Concede r a RAHIUNDO EDIVALDO NUNES, ocupante 
do cargo de Agente de 1\t i v idades Agropecuár i as , Código NH -
801.C , Cl asse "C", Referencia 22 , (Cadastro n9 0089 1) , do 
Quadro Permanente do Governo deste Terri tório, lotado na Se
cretaria de i\gr i cultura- SEAC, seis (06) meses de Licença Es
pecial, con tados no período de 09 de julho à 08 de janeiro 
de 1983, nos termos do artigo 116, da Lei n9 17 11, de 28 ou
tubro de 1952, regulamentado pelo Decr eto n9 38 .204 , de 03 
de novembro do 195~, em virtude do referido servidor haver 
con~letado um (0 1) decenio de efetivo exercício , compreendi
do no período de 02 de março de 1 ~72 a 30 de junho de 1982. 

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

Palácio do Setentriio , em Macap~, 8 de julho de 1982 , 
939 da RepLib l. i ca e 399 da Criação do Território Feder al do 
Amap~. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
EXTRATO DE lNSTRm!ENTO CONTRATUAL 

(ARTIGO 54 DO DECRETO N9 73. 11,0/73) 

INSTRUMENTO Cont r;lto de Empre itada Global 
(Proc~sso n9 1/00785/82) . 
Governo do Territó r io Federa l 
firma COSTA & CIA LTDA. 

n9 062/82- SOSP, 

PARTES 

OBJETO 

VALOR 

PRAZO 

DOTAÇÃO 

FUNDANENTO 

DO 

CONTRATO 

do Amap~ e a 

Para cxe~ução dos serv i ços c reforma e adap
tação do Ginásio Coberto da SEEC, localizado, 
na 'iirea do Colégi o Arnapacnse, nesta ci dade . 

- Pela execução dos serviços o CONTRATANTE paga 
r~ a CONTRATADA a i mpo r tânc i a de 
Cr$ 24 . 470 . 335 ,00 (vinte e qua tro milhÕes , qua 
trocentos e setent a mil, trezentos e trinta e 
cinco cruze i ros) . 
O prazo àe conclusão conced i do para o 
dos se r viços é de 210 (duzentos e dez) 
consecutivos , contados da primeira ordem 
serviço dada pelo CONTRATANTE. 

t otal 
dias 

de 

- Fica empenhado inic i a lmente Cr$ 12. 000.000 ,00 
(doze milhÕes de cruzeiros), a conta dos re
cursos oriundos do FPEDFT - Projeto At i vidadB 
03070251.279, Cons t rução e Adaptação de Imó
veis - Sub- Projeto: Outras Obras e Serviços -
Elemento de Des pesa: 4110 . 00 - Obras e Insta
l ações , conforme Nota de Empenho n9 3 . 27 5,ellli 
tida -em :J3.06.82. -
O Contrato decorre da autorização do Exm9. Sr . 
Governador do TFA, exarada as f l s . do Proces
so 1/00785/82, da Lic itação re lativa a Tomada 
de Preços n9 14/82- CLOS, combinado com o ITEM 
XVI I do Artigo 18 do Decre to- Lei n9 411 de 08 
de jane iro de 1969. 

Hacapã , 08 de j unho de 1982 

EZEQUIAS RIBEIRO DE ASSIS 
Che fe _da DAA/SOSP . 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DOS TRABALHOS DA 8? REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGANENTO DE rtACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

PRAZO DE 08 lJlAS 

l'e lo presenle edital fica NOTIFICADA CENTRO DE TREINAHEN·· 
TO ÃS FORÇAS 1\Rl'IADAS, atualmente em lugar incerto e não sabi 
do , de que o Exm9 Sr . Dr . Juiz do Traba lho Substituto na 
Presid5ncia des t a Junta, exarou nos autos do Processo' n9 
1 4 66/79-JCJ-~lCP, em 'que JURACY SOARES NUNES contende com esse 
Centro, o seguinte 'despacho : "DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCOR -
RENTE" . 

Secre t aria da Junta de Concil i ação e Julgamento de Maca
p~ , 06 de julho de 1982 . 

RAIMUNDO SI:·!EÃO DE SOUSA 
Diretor de Secretaria em exercício 

PARTIDO DO HOVHIENTO )EMOCRÁTICO BRASILEIRO 
SEÇÃO, DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A}~PÁ 

DIRETÓRIO MUNICIPAL DE ~~CAPA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Nos t ermos da legislação eleitoral v i gente e Instruç~es 
baixadas pelo Egrégio Tribunal Super io r Eleitoral , o Pr esi
dente da Comissão Executiva ~!unicipal do PARTIDO DO NOV H!EN
TO DENOCRÁTICO BRASILEIRO- PHDB/Amapá, de Hacapá, por este 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO. notifica a todos os seus convencio
nais para a CONVENÇÃO HUNICIPAL, a t e r l ugar no dia 18 de 
j ulho cor r ente, domingo, com i nício às 9 (nove) e encerrame~ 
to às 17 (dezessete) horas , à Av. Padre JÚlio ~1aria Lombard, 
n9 307, altos do Edifício Estrela, sala 23, bairro Comercial, 
nesta Cidade, com a seguinte . Ordem do Dia : 

- Indicação dos candidatos a Vereador pelo Nunicípio de 
Hacapá, nas ele i ções a serem real izadas no d i a 15 de novem
bro de 1 .982. 

Hacapá , 08 de julho de 1.982 . 

RENATO FELGUEIRAS VIANA 
Presidente 

H1 - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO M~PÁ 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

COHISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 
E D I T A L 

TO~~DA DE PREÇOS N9 18/82- CLOS 
A V I S O 

A Secretaria de Obras e Se~ví ços PÚblicos do Governo do 
Territór i o Federa l do Amapá, através da Comissão de Lic i ta
ção de Obras e Servi ços , designada pe la Por taria (P) N9 
042/82- SEAD, torna pÚblico para conhecimento de quantos pos
sam se interessar, que fará real i zar Tomada de Preços para a 
execução dos serviços de construção de um armazem para esto
cagem de cereais , na localidade de Santa Luzia do Pacui. 

A licitação realiza r-se- à às 09 :00 ho r as do dia 22 de 
julho de 1 .982, na Sal a de Reuniões da Secretaria de Obras e 
Serviços PÚblicos, cito à Av . FAB, n9 1276 , nesta cidade, no 
loca l, dia e hora onde serão recebidos os documentos de habi 
litação e de preços dos l icitantes . 

O Edital e os esclarec imentos complementar es serão f or
necidos aos interessados nas horas normais de expedient e no 
endereço acima mencionado. 

Macapã , 06 de julho de 1 .982 . 

Eng9 . DOUGLAS LOBATO LOPES 
= Pres i dente = 

SINDICATO DOS OFICIAIS r~RCENEIROS E TRABALHADORES NAS INDUS 
TRIAS DE SERRARIAS E MÓVEIS DE MADEIRA DO T. F.A. 

C.G.C. (M.F . ) N9 05.963. 673 /0001 
ELEIÇÕES SINDICAIS 

A V I S O 

Será reali zada, eleição no dia 11 (onze) de setembro de 
1982, na sede des t a Entidade, s i ta à Avenida Nendonça Júnior 
n9 268, nesta Cidade, para compos ição da Diretoria , Conselho 
Fiscal e Delegados- r epresentantes, devendo o regi stro de cha 
pas ser apresentado à Secretaria , no horário de 8 (o ito às 
18 (dezoi to) horas , no período de 20 (vinte) dias a contarda 
publicação de ste Aviso. Edital de convocação da e l eição en -
contra-se afixado na s ede deste Entidade. 

Ma capã, 7 de julho de , 1982 

FRANCISCO FRAZÃO DA SILVA 
Presidente 


	

