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SECRETAR lADO 
Secretário de Administração 

Dr. AUGUS TO MONTE DE ALMEIDA 

Secretário de Finanças 
RUBENS ANTONIO ALBUQUERQ UE 

Secretário de Planejamento e Coordenação 
Dr. ANTERO DUARTE DIAS PIRES LOPES 

Secretário de Promoção Social 
Dri!. ~1ARIA DA GLÓRIA OLIVEIRA A~!ORHI 

Secretário de Obras e Serviços PÚblicos 
Dr. SÉRGIO BENEDITO MOURA DE ARRUDA 

M[NlST~RIO DO INTERIOR 

Terr i tório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1343 de 12 de agosto de 1982 

O Gove rnador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são con fer~das pelo art i go 18, ítem li , 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e t endo em 
vista o que consta do Decreto n9 85.177, de 19 de setembro 
de 1980 , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Designar EDNA \~ANDA LUlA DA SILVA, ocupante do 
emprego de Assistente Social, CÓdigo LT-NS-504 .A, Classe "A", 
Referência NS- 1, da Tabela Especial de Empregos do Governo 
deste Terri tório , lotada na Secretaria de Promoção Social 
SEPS , para exercer a função de Confiança de Chefe do Centro 
de Assistência ao Heno r n9 06/DAH- SEPS,a contar de 19 de 
agosto do corrente ano . 

Art . 29 - Revogam-se as disposiçÕes em cont rário . 

Palácio do Setentrião , em Hacapá , 12 de agosto de 1982 , 
939 da RepÚblica e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

~IINIST~RIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1367 de 12 de agosto de 1982 

O Governador do Ter ritório Federal do Amapá, usando das 
atr ibuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem II , 
do Decre t o-Lei n9 4 11 , de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE : 

Art. 19 - Designar JOSe VERISSIMO TAVARES , Auditor 
Governo deste Terr itório , para viajar de ~~capá , sede 

do 
de 

Secretár io de Educ aç ão e Cultura 
Profª. ANNIE VIANNA DA COSTA 

Secr etário de Agricultura 
Dr. GENÉSIO CA RDOSO DO NASCIMENTO 

Secr etário de Segurança PÚblica 
Dr. JOSÉ DE ARU1ATHÉA VERNET CAVALCANTI 

Secretário de SaÚde 
Dr . JOSÉ CABRAL DE CASTRO 

suas atividades, at6 a cidade de Bel~m-PA , a fim de partici
par do X Convenção Nacional de Contabilistas , no período de 
08 ã 11 de setembro do corrente ano . 

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

Palácio do Setentriio , em Macapá, 12 de agosto de 1982, 
939 da República e 399 da Cr iaçio do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove r nador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1368 de 12 de agosto de 1982 

O Governador do Terr i t6rio Federa l do Amap~ , usando das 
atribuições que lhe sio confer idas pelo art igo 18 , Ítem II, 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janei ro de 1969 , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Designar HARI;\ DE LOURDES SANTOS DA SILVA , pa 
ra responder acumul ativamente , em substituição , pe l o expedi:::
ente da Auditoria do Governo deste Terr itório, durante o im
pedimento do respectivo titular , no período de 08 ã 11 de se 
tembro do corrente ano . 

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

Palácio do Setemtriiio, em l'lacapá, !2 de agosto de 1982 , 
939 da República c 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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NIN l STI~R-10 DO INTER lO R 

Território Federal do Amapá 

DECRETO ( P) N9 1369 de 12 de agosto de 1982 

O Governador do Terri:ór io Federal do Arnapii, usando das 
at Gibu iç5es que lhe sio conferidas pelo artigo 18, Ítem II , 
do Decr eto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Ar t . 19 - Tornar sem efei to o Decreto (P) n9 0393 , de 
26 d~ fevereiro de 1982, publicado no Diiirio Oficial do Ter
•·itório de n9 3639, do dia 04 .de março do mesmo ano. 

Art . 29 - Revogam-se as disposiç5es em contrá r io. 

r,tácio do Setentrião, eci Nacapá, 12 de agosto de 1982, 
939· da Rep~blica e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

mNISTÉRIO DO INTERIOR 

Terr i tório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1370 de 12 de agosto de 1982 

' O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atr ibuiç5es que lhe são conferidas pelo art i go 18, item 11 , 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vis ta o que consta do Decreto n9 85.347, de 11 de novembro 
de 1980 , 

RESOLVE : 

Art. 19 - Designar, HAILTON CONCEIÇÃO BARBOSA DA SILVA, 
ocupante do cargo de Técnico em Radiol ogia , CÓdigo NH-819.A, 
Classe "A", Referência 19 , do Quadro Permanen te do Governo 
deste Território, lotado na Secretaria de Sa~de-SESA, para e 
xerce ~ a Função de Chefe da Seção de Radiologia, CÓdigo DAI~ 
201 . 3, da Divisão Complementa r de Diagnóstico Terapêu t ico 
c~rn/SESA, a contar de 19 de agos to do corrente ano . 

Art. 29 - Revogam-se as disposiçÕes em cont rário . 

Palác i o do Setentrião, em Nacapá, 12 de agos t o de 1982, 
939 da Rep~blica e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

EXTRATO DE INSTRUNENTO CONTRATUAL 
(ARTIGO 54 DO DECRETO N9 73 .11 40/73) 

INSTRUNENTO - Contrato de Empreitada Global n9 087/82- SOSP. 
Processo n9 1/01402/82 . 

PARTES 

OBJETO 

VALOR 

PRAZO 

DOTAÇÃO 

FUNDAI-lENTO 

Governo do Território Federal do Amapá e a 
firma QUEIROZ & CIA. LTDA. 
Para execução dos serviços de Ampliação e Re
forma da Escol a de 19 Gráu CECILIA PI NTO, nes 
ta cidade . 

- Pela execução dos serviços previstos o CONTRA 
TANTE pagará à CONTRATADA a importância de 
Cr$ 23 .666 . 090 , 00 (vinte e tres milhÕes , seis 
centos e sessenta e seis mi l e noventa centa~ 
vos) . 

- O prazo previ sto par a o tota l dos se r viços é 
de 150 (cent o e cinque tt a)dias consecutivos , 
contados a part i r da prime i ra ordem de servi
ço dada pela CONTRATANTE . 

- Fica empenhado a importância de Cr$ 23 . 666 . 090 
(vinte e tres milh5es , seiscentos e sessenta 
e seis mil, noventa centavos) , à conta dos re 
cursos do CONVÊNIO n9 03/82-~lliC/SEPS- Progra~ 
ma/ Projeto /Neta : Apoio à Expansão de Ofertas, 
Educacionais/Expansão e Helhoria da Rede Físi 
ca de 19 Gráu/Construção e Ampliação de Unida 
des Escolares para o Ens ino de 19 Gráu , na Pe 
referia Urbana de Nacapá - Elemento de Despe~ 
sa: 4 11 0 . 00 - Obras e InstalaçÕes . 
O Contrato decorre da autorização do Exrn9 Sr . 
Governador do TFA , exarada as f ls 82 do Pro
cesso 1/01402/82- SOSP da Licitação relativa 
ao Edital de Tomada de Preços n9 20/82- CLOS , 
combi nado com Ítem XVII do Artigo 18 do Decre 
to- Lei n9 411 de 08 de janeiro de 1969 . 

Nacapá, 26 de agosto de 1982 

EZEQUIAS RIBEIRO DE ASSIS 
Chefe do DAA/SOSP. 

E D I T A L 

Cumpr indo a determinação da Lei Orgânica dos Partidos 
Polí ticos , no seu artigo 34, e ar tigo 55 do es t atu t o do PT, 
a Comissão Executiva Regional, convoca o Diretório Ree i ona l 
para reunir-se no dia 09 de setembro de 1982 às 20:00 horas, 
na Sede Pr ovisória do Partido dos Trabalhadores, sito a rua 
Duque de Caxias , n9 1892 , nesta cidade , sendo as seguintes 
matérias que serão discu t idas P nhjeto de del i beraçÕes : 

1) real i zacâo do sorteio do n~mero dos candidatos de 
acordo com a Reso l ução n~mero 11. 367 do Tribunal Superior 
El eitoral; 

2) del iberaçÕes gerais . 

Nacapá (AP) , 26 de agosto de 1982 

Comissão Executiva Regional 

PAOLA RIZZA DE OLIVEIRA 
Secretária Ge ral 

E D I T A L 

Cumprindo a determinação da Lei Orgãnica dos Partidos 
Polít icos , no seu artigo 34, e ar t igo 26 do estatuto do PT, 

.------------DIÁRIO OFICIAL----------..... 
-----------------DEPARTAHENTO DE INPRENSA OFICIAL----------------

Territór i o Federal do Amapá 
DIRETOR 

PEDRO AUReLIO PENHA TAVARES 

ORIG INAIS 

* Os textos enviados à publicação deverão ser 
datilografadcs e acompanhados de oficio ou 
memorando. 

O Diário Ofic i al do T. F. do Amapá poderá 
se r encont r ado para l eitura nas Representa
çoe s ao Governo do Amapá em Bras ilia/DF e 
Belém/Estado do Pará. 

ATENDHlliNTO 
Das 07 : 30 as 12 :00 

Horário : 
Das 14:00 as 17:30 hór as. 

PREÇOS - PUBLICAÇ0ES 

* Pub l icaçÕes - centimentros de 
coluna ..................... . . Cr$ 280,00 

PREÇOS - ASSINATURAS 

* Maca pá .. . . ........ ... ....... . 
*Outras Cidade ....... .. ...... . 

Cr$ 3.550 , 00 
Cr$ 6.075,00 

* As assinaturas sao semestrais e venciveis 
30 de junho a 31 de dezembro. 

Preço do Exemp lar ...... ... ..... Cr$ 
N~mero atrasado . .... ..... ...... Cr$ 
N~mero atrasado em outr as 
cidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 

RECLAJ>IAÇOES 

30 , 00 
60 ,00 

80 . 00 

* Deverão ser dir i gida s por esc r ito ao Dire -
tor do Departamento de Imprensa Of icial do 
T.F.do Amapá, até 8 dias após a publicação . 
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a Comissão Executiva Nunicipal, convoca o Di re tório Hunici
pal para reunir-se no dia 09 de setembro de 1982 às 17:00, à. 
Rua Duque de Caxias , n9 1892 , nes t a cidade, sendo as segu in
tes matérias que serão discutidas e obje t o de deliberações: 

I) realização do sor teio do numero dos cand idatos de 
acordo com a Resolução n~mcro 11 .367 do Tribunal Superior E
leitoral; 

2) deliberações gerais . 

Hacapâ (AP) , 26 de agosto de 1982 . 

Comi ssão Executiva Hunicipa l 

EUNICE FURTADO BATISTA 
Secretária 

PROCURADORIA GERAL 

CONTRATO N9 055/82 - PROG 

CONTRATO QUE ENTRE St CELEBRAI'! O GOVERNO DO TER1HTÓRI O 
fEDERAL 00 AI-tAPÁ E A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTEN 
SÃO RURAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A}!APÁ. 

Aos 23(vinte c três)dias do mês de agosto do ano de hum 
mil novecentos e oitenta e dois(1982),nesta c idade de Hacapá 
no Palácio do Setentri ão,de um l ado o Governo do Território 
Federal do Amapá-GTrA, represen t ado por seu Governador, Co-: 
mandante ANNIBAL BARCELLOS, ora denominado simplesmente CON
TRATANTE ~ a Associação de .Assistência Técnica e Extensão Ru 
ral do Território Federal do Amapá - ASTIOR- Al'lAPli, aqui deno::
minada s implesmente CONTRATADA, devidamente representada por 
seu Secre t ár i o Executivo , Engenheiro Agrônomo ROSIVAL GONÇAL 
VES DE ALBUQUERQUE, resolvem de comum acordo firmar o presen 
te Contrato mediante as Cláusulas e condiçÕes segu intes: -

CLÀUSULA l'RIHEIRA - FUNDAHENTO LEGAL: O presente Contra 
to foi celebrado em embasamento no que dispÕe o Ítem III e 
XVli do artigo 18 do Decreto-Lei 411, de 08 de janei ro de 
1969. Combinado com o Termo de compromisso de 27 de agostode 
1980 ce l ebrado entre GTFA/SEAG/ASTER-1\HAPÁ. 

, CLÁUSULA SEGUNDA- OBJETIVO: A a locação de recursos fi 
nanceiros para dar continuidade aos trabalhos de 9ue trata co~ 
promisso acima especificado . 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES : 
I - DO CONTRATANTE 
a) Delegar compcLêucia à Contra t ada, pa ra executar os 

trabalhos de que trata o termo de compromisso firmado entre 

0 GTFA/SEAG/ ASTER- Al-lAPÁ, que passa a fazer parte integrante 
deste i nstrumento independente de transcri ção ; 

b) Repa ssa r a CONTRATADA a importância de Cr$25 . 000 . 000 ,00 
(vinte e cinco milhÕes de cruzeiros) ; 

c) Acompanhar c fiscalizar a execução deste Contrato a
travis da Sec retar ia de Agr icultura - SEAG. 

Il - DA CONTRATADA 

a) ~1anter pessoa l especializado para a execução dos ser 
viços na Cljusu l a Segunda, sem qualquer vincul o empregat i cio 
com a CONTRATANTE, bem como, responsabi l izar- se pelo pagamen 
to dos encargos soc ia i s c previdencijr ios,assim como, de to-: 
das as obr igaç~es de natureza trabalh ista; 

b) Prestar contas ao Governo do Território, através da 
Secretaria de Plãnejamento dos recursos r ecebidos, mediante 
o envio de documentos hjbe i s, comprobatór ios das despesas re 
alizadas , consoante as normas estabelecidas pelo Govet·no no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar do encerramento do exerci 
CI O . 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS: Os recursos pertinentes 
ao presente Contrato , no valor de Cr$ 25 .000 . 000,00 ( vinte 
cinco milh6es de cruze iros) , se r ão alocados de r ecur sos CTFA 
HA/POLAHAZÕNIA-l'IN/82, Programa Agricultura, conforme Nota 
de Empenho n9 1/82, de 19/08/82. 

CLAUSULA QUINTA - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS: Os recursos 
destinados a execução do presente Contrato serão liberados 
parceladamente, sendo a primeira parcela no valor de Cr $-
5 .000.000,00 (cinco milhÕes de cruze iros), l iberada imedia
tamente a publicação deste , no Dijrio Oficia l e as demais par 
celas na medida em que f orem efetuados os repasses pel o POLÃ 
~!AZÕNIA, independen t e de qualquer outro documento . -

CLÁUSULA SEXTA - HOVH!ENTAÇÃO DOS RECURSOS: A i mportân
c i a cons ignada por este inst rumento serj depos i tada no Banco 
do Brasil S/ A, Agência de Na capá , na conta GTFA/ ASTER-1\l-!Al'Á 
/:·!A/POLANAZÕNIA- PIN/82, devendo a movimentação desta somente 
ocorrer em cheque s nominativos . 

CLÁUSULA SÉTH!A: O presente Cont ra to ent rarj em vigor ,a 
pa r tir de sua publicação no Diário Of i c ia l, tendo como termi 
no de sua vigência a data da conclusão dos projetos previs
tos no Termo de compromisso referido na Cljusula Primeira. 

CLÁUSULA OiTAVA - ALTERAÇÕES: Este Contrato poderj ser 
alterado através de Termo~ Aditivos ou rescindido, sempre de 
comum acordo entre as par tes ou uni lateralmente , pelo nao 
cumpr imento das obrigações aqui cont idas . 

CLÀUSULA NONA: As partes e l egem o Foro da Comarca de Na 
capá , para dirimir as questões oriundas deste Contrato . 

E por estarem justos c contratados fi r mam 
o presente em 05 (cinco) vias de i gual teor e forma na pre -
scnça de 02 (duas) t estemunhas . 

Hacapá(Ap) , 23 de agosto de 1982 

ANNIBAL BARCELLOS 
CONTRATANTE 

ROS[VAL GONÇALVES DE ALBUQUERQUE 
CONTRATADA 

TESTENUNHAS: 
Ilegíveis . 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL 

CONCURSO PARA J UIZ DE DI REITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO 
DISTRITO FEDERAL E JUIZ DE DIREITO DOS TERRITO

RIOS FEDERAIS. 

A V I S O 

O Dr. OSI>'ALDO DE SOUZA E SILVA , J uiz de Di reito de Haca 
pá, por so l icitação do eminent e Desembargador LUIZ CERNICCHI 
ARO, Presidente da Comissão de Concurso, faz ciente, a quem 
interessar possa , que a partir do dia 19.08 .82, pelo prazode 
quarenta e c i nco (45) dias, estarão aber t as as inscr ições pa 
ra o concurso de Juiz de Direit.o Substi t ut o do Dist r ito Fede 
ra l e Juiz de Direito dos Terri t órios Federais , cujas provas 
escritas ser ão realizadas na segunda quinzena do mês de outu 
br o do corr ente ano . 

O Edital foi publicado no D.O.U, de 18 .08 . 82 e D.J. , de 
20 . 08 .82 . 

Naiores informações com os Juizes de Dire i t o de Hacapá . 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AI-tAPÁ - CEA 

C. G. C. (H. F.) 05.965.546/0001-09 

- ASSniBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA -

Em cumprimento ao Artigo 124, da Lei n9 6. 404 , ficamcon 
vocados os senhores Acionistas da Companhia de Ele tricidad~ 
do Amapá - CEA, a comparecerem a reunião de Assembl é i a Geral 
Extraordinária, a ser realizada no di a 14 de setembro de 
1982, às 10 : 00 (dez) horas, na Sede Social, na Avenida Padre 
J~lio Haria Lombaerd, n9 1.900 , nesta cidade de Nacapá , a fim 
de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 

a ) Alteração do Artigo 18, do Estatuto da Sociedade , 

b) O que ocorrer . 

Nacapá, 26 de agos t o de 1982 

VIVALDO ELOY DE OLIVEIRA 
- Presidente -

BR\Jl>!ASA ~!ADE IRAS S/ A 

COHUNICAÇÃO 

Comunicamos, de acordo com o parágrafo 29 , art . 296, do 
Regulamento do ICN anexo ao Decr e to n9 3992, de 13 de dezem
bro de 1977, que foram inutilizados pelas chuvas do dia 18 
de agosto de 1982, nesta Capital, 07 talonários de notas fis 
cais da S~rie C-1, pertencentes a esta empresa , corresponden 
tes aos numeras 19001 a 19025, 19026 a 19050, 1905 1 a 19075~ 
19251 a 19275, 19276 a 19300, 1930 1 a 19325 e 19326 a 19350 . 
Referidos documentos fiscais eram constituídos apenas de no
tas fi scais em branco que não chegaram a ser preench idas ou 
utilizadas . 

Hacapá, 19 de agosto de 1982 

BR\Jl>IASA ~lADEIRAS SI A 
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lnde11endên ia: 
160ano 

.... -...... 
' 

"Ouviram do lpiranga às margens plácidas . de 
um povo heróico o brado retumbante ... 

A independência é o trabalho de todos nós. 
nos lares, nas indústrias. no comércio. na 

agricultura. nas escolas. nas empresas de serviços. 
nas repartições públicas, nas forças armadas . 

Representa o esforço de cada um para a grandeza 
da Pátria, continuando no presente o que os 

nossos antepassados começaram a construir com fé 
e determinação: uma nação livre e independente. 

uma democracia liberal e pluralista. uma 
democracia social e humanista, uma democracia 

autenticamente bwsileira . 
Conquista do povo e do Governo. 

1'v - / ,~ · . 
'f • .• -1 
t • I 

"C~) .<. 

Comemore 
a Semana da 

Pátria. 
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