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MINIST~RIO DO INTERIOR 

Ter ritório Federal do knapi 

DECRETO (P) N9 1238 de 30 de julho de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapi, usando das 
atribuiç5es que lhe'sio confe r idas pelo artigo 18, item l i , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 6/20272/82-SEAD, 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176 , 
ítem li e 178, item I, alínea "a", da Lei n9 1711, de 28 de 
outubro de 1952, com a redação dada pela Lei n9 6. 481 , de 05 
de dezembro de 1977, a ALCIDES VICENTE DE HELO, matricula n'? 
2. 258 . 458 , no cargo de Artífice de Estrutura de Obras e Heta 
lurgica, CÓdigo ART- 1001 .C, Classe "Cont ramestre" , Referên
cia N}1- 17, do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Go
verno deste Território , devendo perceber proventos correspon 
dente a r eferência NN-23 , da Classe Nestre, de conformidade-; 
com o artigo 184, item I , da citada Lei n9 1711/52. 

!'alicio do Setentriio, em Hacapi, 30 de julho de 1982 , 
939 da Rep~blica e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1239 de 30 de julho de 198 2 

O Governador do Território Federal do Amapi, usando das 
atribuições que l he são conferidas pelo artigo 18, item Il , 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 6/199 76/82- SEAD , 

RESOLVE: 

, ___ D_e_c_larar aposentado , compulsoriamente, de acordo com os 

Secret~rio de Educação e Cultura 
Profª . ANNIE VIANNA DA COSTA 

Secretário de Agricultura 
Dr . GENtSIO CARDOSO DO NASCIMENTO 

Secretário de Segurança P~blica 
Dr. JOSt DE ARIMATHtA VERNET CAVALCANTI 

Secretário'de Sa~de 
Dr . JOSÉ CABRAL DE CASTRO 

artigos 176, item I e 178 , item li e 187 , da Lei n9 1711, de 
28 de outubro de 1952, com a redaçio dada pela Lei n9 6.481 , 
de 05 de dezembro de 1977, a contar de 13 de junho de 1982 , 
ANTONIO CORRÊA DE ALHEIDA, matricula n9 2 .258.700, no cargo, 
de Agente de Atividades Agropecuária, Código NH-801, Classe 
"C", Referência NH-22, do Quadro de Pessoal- Parte Permanen 
te - do Governo deste Território . 

!'alicio do Setentrião , em Nacapá , 30 de julho de 1982, 
939 da Rep~blica e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTÉRIO DO INTERIOR 

Terri tório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1240 de 30 de julho de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item 11 , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 8/22173/82- SEAG, 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria, de acórdo com os artigos 176 , 
Ítem li e 178 , Ítem I , alinea "a", da Lei n9 1711·, de 28 de 
outubro de 1952 , com a redação dada pela Lei n9 6. 48 1, de OS 
de dezembro de 1977, a CIRILO NEVES DE QUEIROZ , matricula n'? 
2.071 .629 , no cargo de Agente de Portaria, CÕdígo PL- 1101 , 
Classe "C", Referência NN-9, do Quadro de Pessoal- Parte 
Permanente - do Governo deste Território , devendo perceber 
proventos correspondente a referência NN- 13, da Cl asse Espe
cial, de conformidade com o artigo 184, item 1, da cjtada 
Lei n9 1711 /52 . 

Palácio elo Setentrião, em Nacapi, 30 de julho de 1982, 
939 da Rep~blica e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Govet·nador 

·-----·- ---------------------------------~ 
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GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A}~PÁ 

REGULAMENTO DA II EXPOSIÇÃO - FEIRA 

AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL 

MACAPÁ - A}~PÁ 

CAPI TULO I 

DAS FINALIDADES 

Art. 19 - A II Exposição-Feira Agropecuária e Industrial, 
será r eal izada no Município de Macapá - Território Federal do 
Amapá, precisamente no Parque de Exposição da Fazendinha. Te 
rã por finalidade reunir os cr i adores e agricultor es da re--

gião de outras que estiverem i nteressados em participar do 
desenvo l vi mento Agr opecuár io ; criar um ambiente propício e 
facilitar a troca de conhecimentos, estimular através da con 
cessão de prêmios e troféus os que mais se distinguirem em 
atividades ligadas aos objetivos do certame , bem como facili 
tar a aquisição de animais de melhor padrão zoo t écnico. -

CAPITULO II 

DA DIREÇÃO 

Art. 29 - A li Exposição- Feira ser a dirigi da por uma Co
missão Organizadora designada pelo GTFA composta de um presi 
dente e cinco membros, escolhidos entre representantes dos 
órgãos do setor primário . 

§ único - Compete à Comissão Organizadora propor a cria 
cão de sub- comissões para o funcionamento da II Exposição-Fei 
ra. 

CAPITULO III 

DO FUNCIONAMENTO 

Art . 39 - A li Exposição-Feira, será realizada de 15 a 
21 de agosto , na cidade de Macapá. 

Art. 49 - Industriais e comerciantes de máqu inas, equip~ 
mentes e insumos agropecuár ios , poderão nos espaços livres e 
xistentes no recinto , apresenta r estes pr odutos para exposi~ 
ção e/ ou venda . 

§ 19 - Os industriais, comerciantes e ent i dades serão con 
vidados a parti cipar da f e ira cabendo- lhes a uti lização de 
uma área mediante prévio entendimento com a Comi ssão Organi
zadora. 

§ 29 - A montagem, preservação e desmontagem dos stands, 
é da úni cae exclusiva responsabilidade dos expositores . 

Ar t. 59 - Haverá no recinto da Exposição, depósi t o de 
forragens e rações, onde os expositores poderão supr i r as ne 
cessidadesde seus animais , sendo as transações feitas direta 
mente ent re o interessado e o fornecedor. 

Art . 69 - Os visitantes da Exposição-Fei ra terão acesso 
ao Parque durante os três turnos, sendo que no 39 (18 as 

24:00 horas) as atividades se prolongarão quando nec~ssário, 
até as duas horas da madrugada . 

CAPITULO IV 

DAS INSCRIÇÕES 

Art . 79 - As inscrições terão início no dia 01 de junho 
e encerramento no dia 13 de agosto ,mediante preenchimento em• 
formulário própr io . 

Art. 89 -Os formulár ios constantes do artigo 
poderão ser procurados nos seguintes locais : 

anterior 

Associação de Assitência Técnica e Extensão Rur a l do 
Amapá e seus Excritór ios locais ; 

Secretaria de Agricultura do Amapá; 

Representação do Governo do Terr itór io do Amapá em Be
lém do Pará; 

- Cooperat i va Mista Agropecuár ia de Macapá. 

Art . 99 - As fichas de i nscrições 'deverão ser preenchi -
das com clar eza , declarando a finalidade do animal ou de r iva 
dos inscritos e no caso de venda , qual o preço- base. 

Art . 109 - Obrigam-se os expositores a fornecer à Comis
são Organizadora a relação dos animais a serem oferecidos à 
venda , paraefeito de controle e divulgação. 

Art. 119 - As inscrições das espécies animais, somente se 
rao rea l izadas mediante o cumprimento dos requisitos exigi = 
dos pelo Ministério de Agricultura, de conformidade com o De 
ereto n9 24 .548 . 

Art . 129 - As normas a que se r efere o Art. 119 encon 
tram- se no Capítulo que trata sobre os assuntos r elac i onados 
com Def esa Sanitária Animal e Assitência Técnico-Veterinária, 

CAPITULO V 

DO TRANSPORTE, ALOJAMENTO E MANUTENÇÃO 

Art . 139 - Os animais e produtos agrícolas serão t rans -
portados até o reci nto da Expos ição por conta do expositor , 
ex.cetuando-se os pertencentes a produtores do Território Fede 
ral do Amapá, que será de resposabilidade da Secr etar ia de 
Agricu l tura , quando se tratar de t rasporte r odoviário . 

Art. 149 Os tratadores que acompanham os an i ma i s,terão 
transporte nas condiçÕes mencionadas no artigo an terior . 

Art . 159 - O al oj amento dos animais nq r ecinto da II Ex
posição-Feira, correrá por conta da Comissão Organizadora 
através da Sub-Comissão de Assitência Técnica . 

Art . 169 - A ração para alimentação dos animais sera cus 
teada pelo proprietário. 

Art . 179 - Após a ent rada no recinto da Exposição, ficam 
os animais sob a Administr ação da Sub-Comissão de Assitência 
Técnica , não podendo o proprietário retira-lo an t es do encer 
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ramento do certame a não se r sob p r~via consulta e autor iza
ção escr ita da Comissão Organ izadora . 

Art. 189 - Os tratadores obrigam-se a esta r devidamente 
trajados nas horas de vis itas à Exposição, bem como ze lar p~ 
la manutenção dos animais e da área que os mesmos utilizam 
durante sua pe rmanência no r ec into e também conduz i - l os •nos 
desfil es . 

Art . 199 - A Comissão Organizadora nao se r esponsabiliza 
pe l a alimen tação dos tratado re s. 

Art . 209- Todo equipamento destinado ao manejo dos ani
mais (ba l des , cordas , cabres tos, etc ... ), será de responsa~i 
dade dos proprietários dos mesmos . A Comissão fornece rá ape
nas equ ipamento de limpeza e desinfecção . 

Ar t. 219 - Os an ima i s e produt os serão inspecionados nos 
pontos de desembarque . 

§ único - Os animais e produtos que não apresentar em do
cumentos de inspeção e não atenQerem as exigências deste re
gu l amento , não serão recebidos . 

CAPITULO VI 

DA DEFESA SANITÁRIA E ASSIST~NCIA T~CNICO-VETERINÁRIA 

Art. 229 - A Çornissão Organizadora manterá no recinto um 
grupo de trabalho de De fesa Sani tária e Assitência Veteriná -
ria, que t erá as seguintes a t ribuiçõe s : 

a) Examinar os animais à sua entrada no recinto; 

b) Examinar os atestados de sanidade apresentados ; 

c) Es t abelecer normas sanitár i a que julgar conveniente· 
no caso de aparecer qua lquer surto de moléstia infecto-conta 
giosa ; 

d) Atend~r os chamados no decorrer de Expos i ção . 

Art. 239 - Para o ingresso dos animai s no r ecinto do Par
que, serão reservadas as seguintes medidas de ordem geral: 

I 

a) A entrada de animais no recinto da Exposição deverá ocor 
rer com urna antecedência de 12:00 horas antes da i nauguraçãQ; 
sendo vedada, após este ato; 

b) Para ingresso no recinto da Exposição , os animais de
ve rão vi r acompanhados de ates t ados ou cert i ficados , segundo 
a espécie a que se refere e, devidamente i dentificados com 
ma rca permanente ou resenha , de modo a que fiq uem perfeita -
mente individualizados ; 

c) Os atestados ou cert ificados refe r idos no presente Re 
gularnento , deverão ser firmados por médico veterinário, no 
exercício lega l da profissão; 

d) Os an imais procedente de out ros Estados, além dos 
a t es tados ou cer ti f icados , deve rão vi r acompanhados do cert i 
fi cado de Inspeção Sanitár ia Animal CISA , emitido por Hédico 
Veterinário do Serviço Oficial da Defesa Sanitár i a Animal do 
Minis tério da Agricul tura, ou por Médico'veterinário Particu 
lar, na forma da legis l ação vigente; 

e) Outros requisitos, inc lusive exames e vac inações , pode 
rão ser exigidos de acordo com a s i tuação sanitária existen~ 
te no Es t ado ou Região; 

f) Todos os animais deverão se r obr iga to r iamente examina 
nados na entrad~ do rec into da Exposição, em local apropria~ 
do, sendo permitido o sey ingresso, quando não portadores de 
sinais clínicos de doença infecto-contagiosas , defeitos físi 
cos e i sentos de parasitos externos; 

g) 30 dias antes do início do certame, não deverá o re -
c·in to da Exposição-Feira abr i gar qualquer tipo de animal, de 
vendo ser promovida amp l a limpeza e desinfecção sob a super~ 
visão da Comissão Or ganizadora ; 

h) Não sera perrnitidQ dentro do r ecinto a col e ta de mate 
r i al para exame e diagnóstico ; 

i) O animal acometido ou suspeito de doença infecto- con
t agiosa ocorr ida durante o certame, será imed i a tamente isola · 
do em l ocal própr i o , adotando-se medidas cabí ve i s pela Cornis 
são Organ i zadora. 

§ único - Serão também observados medidas de ordem espe
cíficas abaixo enumer'ádas : 

BOVINOS E BUBALINO~ 
- Atestado ou Certificado de Vacinação cont r a Febre Afto 

sa, com vac 1na Tr íplice OAC, oficialmente controlada , reali~ 
zada no mínimo 15 dias antes da data de emissão do certifica 
do e no máximo 120 dias antes da data de va l idade do certifT 
cada . 

- Atestado de exame negativo para bruce lose realizado no 
máximo 60 di as antes da data de emissão do certificado ou va 
cinação da fêmea com idade inferior a 30 mêses, devidamente 
marcada e ident i fi cada na forma da portar ia Minister ial n9 
23/74 . 

- Ates tado negativo de Tuberculose efetuado 60 dias antes 
da emissão do certificado para animais de raça européia ou 
l eiteira Holando- Zebú. 

- Atestado de vac i nação contra raiva com vacina oficial
mente cont ro l ada, realizada no mínimo 30 dias ant es da data 
de emissão do certi f i cado e somente para animai s procedente 
de áreas de ocorrências , onde a ~vac inação for adotada siste 
rnati camente . 

EQUINOS 

- Exame negat ivo e prova de imonodifu são para anemia ln
fecciosa equina efetuada por labora tór io e , realizado no ma
xirno 120 dias antes da da ta de emissão do certi f i cado para 
os estabe l ec i mentos control ados pela CECAIE ou 30 di as para 
animais de estabelec imentos não cont rolados pala CECAIE. 

- At estado de vac i nação contra a adenite estreptocócica 
(Garrotilho) , realizada 30 a 180 dias antes da data de entra 
da do anima l no rec into de Exposição. 

Atestado de vac inação contra a raiva com vacina ofici -
almente control ada , realizada no mínimo 30 dias antes da 
emi ssão do certificado e somenteparaos animais procedent es 
de á r ea de ocorrência, onde a 'vacinação for adotada s i s t emati 
camente . 

SUINOS 

- Ate stado de vacinação contra a Peste Suína para ani 
mais ma iores de 2 meses com 15 dias antes da da ta de emissão 
do Cert ificado e no máximo um ano da data da validade do Cer 
tificado . 

- At es t ado negat i vo par a Peste Suína Af r icana emi tido ex 
c l us ivamente pe l~ Min istério da Agricultura. 

OVINOS E CAPRINOS 

- Atestado ou Certificado de Vacinação contra Febre Afto 
sa, com vacina Tríp lice OAC , ofic ialmente contro lada, reali~ 
zada no mínimo de 16 dias antes da data de emissão do Cer t i 
ficado e no máximo 120 dias antes da data de val i dade do Cer 
tificado. 

- Ates t ado de exame para brucelose , rea l izado no máximo 
60 dias antes da data de emissão do Certif icado de Vac ina -
ção de fêmea com idade infer i or a 30 meses , devidamente mar
cada e i dentificada na forma da Portar ia Minister ia l n9 23 /74 

COELHOS 

- Atestado de vac inação contra Hiximatose ou a t estado 
sanitár i o emitido 15 dias antes da en t rada do ani mal no re -
c into, declarando não ocor rer no criatór io de procedência do 
animal , a mixirnatose ou out r as doença s suscetíveis a espéci e 

AVES 

- Proceder de granj as ou incubatórios sujeitos à fiscali 
zaçao na forma da l egis l ação vi gente. 

Vacinação cont ra doença de Newcastle , realizada no ma
xirno.60 dias antes da da ta de emissão do Cer t ificado. 

- Vacinação cont ra doença de Ma rek, epitelioma contagi o
so das aves e encefalomiolite aviária. 

- Atestado de exame de Purulose , rea l izadaaté 60 dias da 
data da entrada da ave no recinto da Exposição . 

CAPITULO VII 

DO JULGAMENTO· 

Art . 249- Candidatam-se a premiação todos os animaiscon 
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corrcntes,obcdccidas todos as cs tipulaç6es da tabe la pond c 
ral ctjria e ao presente regulamento. 

Art. 259 - A Comi.ssão Ju lgadvra serú composta .de Juizes 
credenciados pelas respectivas Associaç6es da s Raças em jul
gamento. 

Art. 269- Os julgamentos ser~o p~b licos , de vendo porem 
os assitentes pc."rmaneccrem afastados do loca l, af im de nao 
pcrtubarem os trabalhos dos Juizes. 

Art. 279 - Após o tê rmino dos j u lgamcntos de cada ca teg~ 

ria, os Juizes, s e necess~rio farão aprec iaçio sobre o moti
vo de suas dec is6es . 

único _ O veredicto dos juizes ê inape ljvcl . 

Art. 289 -O desacato a qua lquer membro das Comiss6es jul 
gadora s por um expositor ou seu preposto, imp l icarã na reti= 
rada imediata de seus animais do ju lgamento. 

Art . 299- Os antmats de propriedade do Governo , nao con 
correrao ao julgamento. 

§ Único - Poderio concorrer aos julgamentos os produtos 
nascidos ou criados em es tabelec~nentos ofic iais, adquir idos 
por particulares. 

Art. 309- Os expositores, seus prepostos ou empregados , 
nao poderão servir como juíz. 

Art . 319 - SerJ tomado por base para limite da i dade e 
classificaçio dos animais, nas dive rsas categorias a data · da 
abe rtura do certame. 

§ único - Os animais que comple tarem idad e de categoria 
na data-base do certame, serio julgados na categoria anteri
or. 

Art . 129 - Serão admitidos a julgamentos nas 
correpondent es as espéc i es de a nimai s inscritos e 
no · recinto da Exposiçio . 

categorias 
pre sentes 

Art . 339 - A Comissão responsãvel pelo se tor de julgame~ 
to , cumpr i ri as normas e stabe l ec idas pe las r espectivas asso
ciaç6es (AHCZ, ADCB, etc.) 

CAPITULO VIII 

DAS VENDAS E LEILOES 

Art . 349- As transaç6es com animais c produ tos deriva -
dos durante os dias da Feira poderio ser feitas de duas ma -
neiras : 

a) Vendas diretas, i vista ou sob sis tema de financiamen 
to; e 

b) Leil6es . 

§ 19 - As vendas diretas de animai s e~tre criadores, po
derio ser efetuadas , devendo ser comunicados i Comissão Orga 
nizadora para as a notaç6es nece ssárias, não as.sumindo esta-;
qualquer responsabilidade pelas transaç6es realizadas. 

§ 29 - Os Leil6es d~ animais de propriedade particular , 
devem s er marcados antecipadamente pela Comissão Organizado
ra, que terá de conhecer com antecedincia necessária os ani 
mais destinados ao leilio e respectivo preço-base . 

Art. J59- A Comissão Drganizadora prestará toda a co l a
boração e prop i ciarã facilidade de açio as entidades de crédito 
que financiam a aquis i çio de animais sob o sistema de venda 
ou leil6es. 

Art. 369 - Os Expositores obrigam-se a comunicar à Comis 
são Organizadora qualquer o peração de venda, como também os 
Órgãos de Crédito se obrigarão a comunicar todo e qualquer 
finan~amento efe tuado no decorrer do evento . 

Art . 379 - A retirada de animais vendidos será permitida 
mediante apresentaçio do documento de qu i taçio. 

Art. 389- Não será permitida a presença de animais 
Parque 48 horas após o encerramento da Exposiçio- Feira . 

no 

§ único - Será cobrada a taxa de Cr$ 500 , 00 (quinhentos 
c ruzeiros) ao dia, por animal que permanecer após o prazo es 
tabelecido no Artigo anterior . 

Art . 399- Os casos omissos neste Regulamento, serao re-

solvidos pelo Comissio Or ganizadora . 

MGc apá , 02 de junho de 1982. 

Gt:NI~Z 10 CARDOSO DO NASC fr1ENTO 
Sec retário de Agricultura 

CO~ll'ANH IA DE DE SENVOLV UIE NTO DO AHAPÁ 

CODEASA 

CGC 04 , 176 .962/000 1- 57 

Assemblé ia Ge ral Ex t raord inúia 

Convocação 

São convidados os Sr s . Ac ionis t a s da Companhia de Des en 
volvimento, do Amapá- CODEASA, a se r eunirem em Assembléia Ge 
ral Ext rao r dinária , na Sede Social, na Av. ~lendonça Fu rtado 
n9 53 , nesta cidade , is 15 :00 horas do d i a 16 de agosto de 
1982, para del i berar em sobre a seguinte Ordem do Dia: 

a) Aprovaçio da capital ização da reserva proven i en t e da 
correção da expressão monetária do Capita l Socia l e canse -
quente a l teração do artigo 79 do Estatuto Soc ia~, na forma 
do artigo 167 da Le i n9 6.404/76; 

b) Outros assuntos de interesse socia l . 

Hacapá, 02 de agosto de 1982 . 

HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS 
Presidente do Conselho de Administraçio 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAl'IAS DE CASAl'IENTO 

O Oficial do Regist ro Civi l da Coma rca de Macapá , Ter . 
Fed . do Amapâ, Repu blica Federativa do Bras il, faz saber que 
pretendem se casar : FLORIANO RABELO DE OLI VE I RA e FRANCISCA 
TRAJANO SILVA. 

Ele ê fi lho de Ar l indo Silva de Olive ira e de Zilda Ra
belo de Olivei ra. 

Ela e f ilha de Raimundo Hemo r ia da Silva e de Maria Tra 
jano Silva . 

Quem souber de qua lquer impedimento que os iniba de ca
sar , um com o outro, acuse-o na forma da Lei . 

Hacapá , 26 de julho de 1982 

J OSÉ TAVARES DE ALMEIDA 
Escrevente em exerc ício 

CARTÚRIO DE REGISTRO PÚBLI CO 

PROCLA!'IAS DE CASAl'lENTO 

O Oficia l do Registro Civil da Comarca de Macapá , Te! , 
Fed, do Amapá, Rep~b lica Federativa do Brasi l, faz saber que 
pretendem se casar: JOSÉ RAIHUNDO CARDOSO PHIENTEL e MARIA 
DE NAZARÉ FERNANDES TRINDADE. 

, El e é filho de Etel'vina Cardoso Pimentel. 

Ela e filha de J osé Trinadade e de Francisca Fer nandes' 
dos Santos . 

Quem souber de qua l que r impedimento que os i niba de ca
sar , um com o outro, acuse-o na forma da lei . 

Macapá , 23 de julho de 1982 

ZUÍLA JUCÁ DE JUCÂ ARAÚJO 
Escrevent e Auto rizada 


	

