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HI NISTÉRIO DO INTERIOR 

Terr itór io Feder a l do funapã 

DECRETO (P) N9 1190 de 16 de j ulho de 1982 

O Governador do Território Federal do funapâ, usando das 
atribuiç~es que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem II , 
do Decreto-Lei n9 4 11 , de 08 de janeiro de 1969 , e t endo em 
vista o que consta do Decreto n9 85. 347 , de 11 de novembro 
de 1980 , 

RE SOLVE : 

Art. 19 - Designar, a tÍtulo precarto , a partir de 19 
de agosto do corrente ano, ROSA l·~IA COLARES DA SILVA, ocu
pante do emprego de Técnico em Assuntos Educacionais, Código 
LT- NS-529 .A, Classe "A", Re f erênc ia NS- 11 , da Tabela de Em
pregos Pe r manentes do Governo deste Terri tório, lotada na 
Secreta r ia de Adminis tração- SEAD, para exercer a f unção de 
Assistente , Código DAI-202.3, da Divisão de Classificação e 
Retribu ição de Cargos e Empregos- DP/SEAD. 

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

Pal ácio do Setentrião, em Macapá , 16 de j ulho de 1982 , 
939 da República e 399 da Criação do Terr i tório Federal do 
runapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Terr itór io Feder a l do Amapá 

DECRETO (P) N9 1191 de 16 de j ulho de 1.982 

O Gover nador do Terr itório Federal do Mapá , usando das 
atribu iç~es que lhe s ão conferidas pelo artigo 18, Ítem II , 
do Decr eto-Lei n9 411 , de 08 de j aneiro de 1969, 

RESOLVE: 

Secr etário de Educação e Cultura· 
Profª.ANNIE VIANNA DA COSTA 

Sec r etár io 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- Colocar i disposiçi o da Cimara dos Deputados, 
em Brasília-DF, a t é ulterior de l i ber ação , a ser vidora ~~RIE
TA NARTINS GUERRA , ocupante do emprego de Professor de Ens i 
no de 29 Grau, Código LT-H-601. 3, Classe· "C" , Níve i - . da Ta 
bela de Empregos Permanent·e do Governo deste Ter r i ;.Óu o , lo:
tada na Secretaria de Edvcação e Cul tu ra-SEEC , :1 c:ontar da 
presente da t a . 

Art . 29 - Revogam-se as di sposiç~es em contrário . 

Pa l ácio do Setentrião, em Macapá , 16 de jul ho de 1982, 
939 da RepÚb lica e 399 da Cri ação do Território Federa l do 
funapá. 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTeRIO DO INTERIOR 

Terr itór io Federal do funapâ 

DECRETO (P) N9 11 92 de 20 de jul ho de 1982 

O Governador do Território Federal do funapá, usando das 
atribuições que l he são conf er idas pelo artigo 18, ítem Il , 
do Decreto-Lei n9 411, Ue 08 de janeiro de 1969, .do Decre to 
n9 85 .347 , de 11 de novembro de 1980 , e tendo em vista o Of í 
cio n9 2004/82-SEEC , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar, a t ítulo pr ecar t o , a contar de 19 
de julho do corrente ano, SEBASTIÃO ROCHA SANTOS, ocupante 
do cargo de Agente Administrat i vo , Código SA-70 1. B, Clas
se "B", Referência 22 , do Quadro Permanente do Governo deste 
Terr itório , l otado na Secre t aria de Educação e Cultura-SEEC, . 
para exer cer a funç~o de Diretor da Escola de 19 Gr au Sant a 
Luzi a do Pacuí , Código DAI-201 .3, da Divisão de Ens i no de 19 
Grau/SEEC . 

Art. 29 - Revogam-se as dispos iç~es em contrário . 
Palácio do Setentrião, em Macapá, 20 de julho de 198 2, 

939 da República e 399 da Criação do Território Federal do 
Mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Terr i tório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1193 de 20 de julho de 1982 

O Gove rnador do Território Federa l do Amapá , usando das 
atribuiç~es que lhe sio conferidas pe l o artigo 18 , item II , 
do Decreto,- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo err. 
vista o que consta do Processo n9 3/08204/82-SESA, 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
item II e 178, Ítem I, alínea "a", da Lei n9 1711 , de 28 de 
ou tubro de 1952,com a r edação d~da pela Lei n9 6. 481, de OS 
de dezembro de 1977,a SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA,. matricula 
n9 1. 962.76 1, no cargo de Auxiliar de Enfermagem, Cód i go NH-
811, Classe "B", Referência NN- 25, do Quadro de Pessoa l - Par 
te Permanente - do Gove rno deste Territóri o devendo perce
ber proventos correspondente a referência *!-3 1 da classe 
especial , de conformidade com o artigo 184, ite~ I , da cita
da Lei n9 1711/52 , em face do que disp~e a Lei n9 6. 701, de 
24 de outubr o de 1979 . 

Palác~o ~o Setentriio , em Hacapá , 20 de julho de 1982, 
939 da Republtca e 399 da Criaçio do Territór io Federal do 
Amápá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

CONSELHO TERRITORIAL DO AMAPÁ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Pres idente do Conse lho Territorial do Amapá, de acordo 

com o artigo 26 do Decreto-Le i n9 4 11/69 e ar tigo 15 do Regi 
men to Interno , convoca os Senhores Conselheiros para a Nonagé
sima Quartp(94~)Reuniio Ordinária,a ser realizada na Secre~ 
t ar ia do CTA e Vila de Ferreira Gomes , nos dias 22 e 23 de 
julho corrente , com i ní cio previsto para às 09 :00 horas, com 
a finalidade de : 

I - Abertura dos Trabalhos. 
a) Palavra do Presidente; 
b) Palavra livre - Informaç~es . 

II - Reuniio com a comunidade da Vila de Ferreira Gomes 
munic í pio de Hacapá . 

III - Avaliaçio da Reuniio ext erna . 

IV - Abertura dos Trabalhos: 

a) Le i tura dos expedientes r eceb idos e expedidos; 
b) Leitúra da Ata da Reuniio anterior ; 
c) Estudo, apreciaçio e análise de Processos, Pla

nos e Projetos or i undos da área Governamental; e 

V - O que mais houver. 

Macapã, 16 de julho de 1982 . 
JOS~ HARIA PAPALÉO PAES 

Presidente do CTA 

CONSELHO TERRITORIAL DO ANAPÁ 
AGENDA 

94? REUNIÃO ORDINÁRIA 04 SESSOES 
DIA 22.07 .82 - QUINTA FEIRA 
I SESSÃO LOCAL:VILA DE FERREIRA CONES 

09:00 h - Início da Sessão 

PAUTA: 

I - Abertura dos Trabalhos : 

a) Palavra do Presidente; 
b) Palavra livre - Informaç~es; 
c) Deslocamento até a Vila. de Ferreira 

Gomes , município de Hacapá . 

12:00 h - Chegada à Vi la de Ferreira Gomes , município de 
Nacapá . 

II SESSÃO LOCAL: VILA DE FERREIRA GOHES 

14:00 h - Início da Sessio 

PAUTA : 

II - Reuniio com a comunidade da Vila de 
Ferr eira Gomes, município de Nacapá. 

17:00 h - Encerramento da Sessio e retorno à Macapá. 

DIA 23 .07 .82- SEXTA FEI RA 
III SESSAO LOCAL:SECRETARIA DO CTA 

09 : 00 h - Iníc i o da Sessão 

PAUTA: 

III - Avaliação da Reunião Externa . 

12:00 h - Encerramento da Sessio. 

IV SESSÃO LOCAL : SECRETARIA DO CTA 

15 :00 h - I nicio da Sessão 

PAUTA : 

IV- Abertura dos Trabalhos: 

a) Leitur a dos expedientes recebidos 
e expedidos; A 

b) Leitura da Ata da Reunião ,1 an-
t erior ; \ 

c) Estudo , aprec iação e análi se ; de 
Processos , Planos e Projetos 
oriundos da área Governamental; 

d) Debates, e 
e) O que mais houver. 

Hacapá , 16 de ju l ho de 1982. 
JOSJ:': NARIA PAPAL~O PAES 

Presidente do CTA 

OFICIAL-----.......... .,_,.. .......... _,_, 
,.,_"""" ____ '"""'_,_ _______ DEPARTA!>!ENTO DE IHPRENSA OFICIAL-----------------

Terr itório Federal do Amapá 
DIRETOR 

PEDRO AU~LIO PENHA TAVARES 

ORIGINAIS 

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

O Diário Of i cial do T.F. do Amapá poderá 
ser encontrado para leitura nas Representa
ç~es do Governo do Amapá em Brasília/DF e 
Belém/Estado do Pará . 

ATENDIHENTO I 
Das 07:30 as 12:00 

Horário: 
Das 14 :00 as 17:30 hóras. 

PREÇOS - PUBLICAÇ0ES 

* Publicaç~es - centimentros de 
coluna ..... . . .': ... .... . ..... . Cr$ 280,00 

PREÇOS - ASSINATURAS 

* Macapá ... . . . ......... . ...... . 
*Ou t ras Cidade .... : .......... . 

Cr$ 3 .550 ,00 
Cr$ 6.075 , 00 

* As ass i naturas sao semestrais e vencíveis 
30 de junho a 31 de dezembro . 

Preço do Exempl a r . . . . . . . . . • . . . . Cr$ 
NÚmero atrasado ...... .. .... .... Cr$ 
NÚmero atrasado em outras 
c idades....... . . ..... .... ... .. . Cr$ 

RECLÃHAÇ0ES 

30 ,00 
60 ,00 

80 , 00 

* Deverão ser dirigidas por escr ito ao Dire -
tor do Departamento de Imprensa Oficial do 
T.F . do Amapá , até 8 dias após a publicação. 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL~ Rua Cêndido Mendes ~ MacaRé Território Federal do Amapá~ Telefones 621-4040 ~ Ramais 176 - 177 - 178 
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8<! REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULG&'ffiNTO DE ~~CAPÁ 

EDITAL 

CONCURSO PÚBLICO C-148, PARA PREENCHHffiNTO DO CARGO DE 
AGENTE DE SEGURANÇA JUDICIÁRIA , CÓDIGO TRT-8'!-AJ-024 A, REFE 
RgNCT.A INICIAL, DO QUADRO DO PESSOAL PERNANENTE - DO TR IBU -: 
NAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO, PARA LOTAÇÃO EH 
HACAPÁ-AP . 

De ordem do Exm9 . Sr . Presidente da Comissão do Concur
so C - 148 , FAÇO PÚBLICO que es tarão abertas, pelo prazo de 
15 (quinze) dias, no periodo de 27 (vinte e sete) de julho 
a 10 (dez) de agosto de mil novecentos e oitenta e dois, as 
in~trucõe~ ao concurso pÚblico de provas para provimento de 
cargo de AGENTE DE SEGURANÇA JUDI CI ÁRIA, Código TRT-8'.1-AJ 
024-A, Referência Inicial, do Quadro do Pessoal - Parte Per
manente - Tribunal Reg i onal do Trabalho da Oitava Região, pa 
ra lotação em Ma capj-AP. -

a - as inscrições dos candidatos serão fe ita s na Secre
taria da Junta de Conci l iação e Ju l gamento de Macapá, na Av . 
Duq ue de Caxias, s/n9, entre as Ruas El i ezer Levy e Odilardo 
Silva, no horário normal de expediente externo, das 07(sete) 
às 13 (treze) horas ; 

b - são req uisitos para a i nscrição : 

1 - NACIONALIDADE - o candidato deverá ser 
na forma' da lei ; 

brasileiro 

2 . SEXO- poderão inscrever- se candi datos de ambos os 
sexos ; 

3. IDADE - de 18 a 50 anos , na data da inscrição, salvo 
o caso previsto no§ 29 do art . 19 da lei n9 1. 711, de 
28.10.52; 

4 . SERVI ÇO NILITAR - o candidato do sexo masculino deve 
ra estar em dia com o servi ço militar ; 

S. OBRIGAÇÃO ELEITORAL - o candidato deverá es tar em 
dia com as obrigações eleitorais ; 

6. ESCOLARIDADE - 19 grau compl eto, ou nivc l equ iva l en-
te ; 

7. HABILITAÇÃO PROFISSIONAL- o candidato deverá pos
s uir Carteira Nacional de Habili tação de Motorista Pro fissio 
nal , devidamente atualizada e do tipo~ ; 

c - no ato da inscr~ção será exigida a apresentação de 
documento oficial de identidade e declaração firmada pelo 
candidato, sob as penas da l ei , de que possui os documentos 
comprobatórios das condi ções exi gi das para inscrição . O can 
didato, no ato da inscrição deverá apresentar·duas fotogra = 
fias recentes , no tamanho 3x4 , tiradas de frente . 

d - Os documentos compreendidos na dec l aração referida 
no parágrafo acima serão exigidos dos candidatos aprovados , 
antes da respectiva posse, importando a não apresentação em 
insubsistência da inscrição , nul idade da aprovação e perda 
dos direitos decorrentes , sem prejuizo das sanções penais ! 
plicáveis à falsidade da declaração . 

e - O Concurso constari de provas de seleção, que serão 
as seguintes : 

I Prova de CO}illNICAÇÃO E EXPRESSÃO; 
2 Prova de ORGANIZAÇÃO SOCIAL E POLíTICA DO BRASIL; 
3 Prova de HATENÁTICA; 
4 Prova PRÁTICA. 

f - O pedido de inscrição será feito mediante o preen -
chimento de fichas fornecidas ao candidato , no local da ins 
crição, e o pagamento da taxa de Cr$ 150 , 00 (cento e c in -
quenta cruzeiros). 

g - A inscrição do candidato implicará no conhecimento 
das Instruções para o Concur so , baixadas pela Resolução n9 
0192/82 do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Oitava 
R:gião , e no compromisso de aceitar, inteiramente, as condi
çoes nela estabelecida . 

h - Ao candidat o inscrito serã fornecido um cartão de i 
dentificação, sem o qual não terá o candidato acesso ao lo -
ca l de realização das provas . 

i - Não será permitida , sob qualquer pretexto, inseri -
ção condicional, devendo ser indeferido, liminarmente , o pe
dido insuficientemente instruído. 

j - Os pedi dos de inscrição serão encaminhados , pelos 
funcionár i os encarregados do seu r ecebimento , à Comissão do 
Concurso , para f í ns de direito . 

1 - O candidato que fizer na ficha de i nscrição, decla
ração falsa ou inexata terá a inscrição cance lada e anulados 
todos os a tos dela decorren tes . 

As instruções para o Concurso C-148 ( Resolução n9 
0192 /82) estarão afixadas , para conhecimento dos i nteressa -
dos, nos quadros de avisos da Junta de Conci liação e Julga -
menta de Nacapâ, na Av . Duque de Caxias , s/n9 , entre as Ruas 
Eliezer Levy e Odilardo Silva, bairro Centra l . 

Secretaria da Comissão do Concurso C-148 , em Nacapá - AP 
aos ZU di as do mes de ju l ho de 1982 . 

HERCULANO WANDERLIN DA SILVA GIBSON 
Secretário da Comissão 

V I S T O : 
J OSÉ ED1LSUIO ELIZIÁRlO BENTES 

Presidente da Comissão 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8~ REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGA}!ENTO DE HACAPÁ 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 48 HORAS 

Pelo presente edital fica citado o Senhor OTAIR DA SIL
VA ROCHA , atualmente em l uga r i ncerto e não sabido , executa
do nos autos do processo n9 551/82-JCJ-Nacapâ , em que ANTO -
NIO FEITOSA LU~ é exeqUente , de que tem o prazo de 48 (qua
renta e oito) horas, pa ra pagar ou garantir a execução sob 
pena de penhora, a quan t ia de Cr$ 52 .972 , 41 (cinquenta e dois 
mi l , novecentos e setenta e dois cruzeiros e quarenta e um 
centavos) , referente ao principal mais as custas de ação,. 
além das custas de execução . 

Caso não pague , nem garanta a execuçao do prazo supra, 
proceder- se- á a penhora em tantos bens , quantos bastem para 
o integral pagamento da dívida. 

Dado e passado na Secretaria da Junta de Conciliação e 
Julgamento de }!acapá, em quatorze do mês de julho do ano de 
mil novecentos e oi tenta e dois . Eu, }lARLENE CARVALHO PEDRO
SA, Auxiliar Judiciiria , da tiligrafei . E eu , RAUillNDO SIHEÃO 
DE SOUSA, Diretor de Secretaria em exercício, subscrevi. 

JOSÉ ED!LSUIO ELIZIÁRIO BENTES 
Juiz do Trabalho Substituto, na 

Presidência da JCJ de Macapâ 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO 
EXTRATO DE INSTRlJHENTO CONTRATUAL 

(ARTIGO 54 DO DECRETO N9 73 .1 40/73) 
INSTR~lliNTO : - Contrato de Emprei tada Global n9 072 / 82-

SOSP, Processo n9 1/0 1207/82 . 
PARTES : - Governo do Território Federal do Amapá e a 

Firma CONSTRUTORA INOBILIÁRIA ECAPA LTDA. 
OBJETO : - Para execução dos serviços de construção de 

um imóvel destinado ao CENTRO DE ATENÇÃO AO MENOR - CENAPR0<-1 
nesta cidade. 

VALOR : - Pe l a execução dos serviços o CONTRATANTE paga
rá a CONTRATADA a importância de Cr$ 55 . 377 . 609 ,00 (c inquen
ta e cinco milhÕes, trezentos e setenta e sete mil seiscen -
t os e nove cruzeiros) . · 

PRAZO : - O prazo de conclusão concedido para o total do 
ser viçoc é de 178 (çento P. ~etenta e oito) dias·consecutivos , 
contados a partir da primeira ordem de serviço dada,pelo CO~ 
TRATANTE. 

DOTAÇÃO : - Fica empenhado inicialmente Cr$30 .000 .000 ,00• 
(trinta milhÕes de cruzeiros) ã conta dos recursos oriundos 
do FPEDFT - Projeto/Atividade: 158 14866 .067 - Manutenção dos 
serviços de Ass istenc ia Social - Sub-Projeto Construção , Am
pliação e Re forma de Unidade da SESP - Elemento de Despesa : 
4110 . 00 - Obras e Ins talações , conforme Nota de Empenho n9 
4 . 404 , emitida em 19 .07.82 . 

FUND&'lliNTO DO CONTRATO: - O Contrato decorre da autori
zação do Exm9 . Sr . Governador do TFA,, exarada as fls. 58 do 
Processo n9 1/01 207/82 da Licitação relativa a Tomada de 
Preços n9 16/82- CLOS, combinado com item XVI I do Artigo 18 
do Decreto-Lei n9 411 âe 08 de janeiro de 1969 . 

}~capá , 22 de julho de 1982 

IZEQUIAS R113EIRO DE ASSIS 
Chefe da· DAA /SOSP 
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PODEMOS FICA 
E B ACOS CRUZADO 

"O progresso social, o desenvolvimento do potencial humano, 
é o objetivo primeiro e último da atividade do Governo .... 

Resolvi, por isso, lançar, de imediato, novo programa de ação 
na área social, programa que, por seu enorme relevo, por suas 
implicações transcendentes, está destinado a caracterizar a 
segunda metade de meu governo .... 

Haverá, portanto, contribuição de todos, ou de quase todos. 
O produto será distribuído, porém, em beneficio das camadas 
sociais que, por sua baixa renda, necessitam de assistência. " 

Pág.4 

Em pafses como o nosso, que ainda não atingiu o nfvel de 
produção de riquezas alcançado pelas nações plenamente 
industrializadas, é ainda mais difícil resolver o grande problema 
da justiça social. Tudo tenho jeito, no entanto, para me 
desincumbir desse encargo, que me traz um estado de 
preocupação permanente .... 

Presidentt Joilo Figueiredo 

FINSOCIAL.CONTRIBUICÃO DOS QUE PRODUZEM 
PARA O BENEFÍCIO. DE TODOS. 


	

