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MINIST~RIO DO lNTERIOR 

Terri tór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1397 de 30 de agosto de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
a t ribu ições. que lhe s ão conferidas pelo artigo 18 , Ítem II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19 -Designar ANTERO DUARTE DIAS PIRES LOPES , Se -
c r e t á r io de Planejamento do Governo deste Território, par a 
exe rcer acumul ativamente , em substituição, o car go de Gover
nador do Territór io Federal do Amapá, durante o impedimento 
do respec tivo titular, nos dias 30 e 31 de agosto do corren
t e ano . 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 30 de agosto de 19821 
939 da RepÚb l ica e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTÉRlO DO INTERIOR 

Terr i t ório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1398 de 12 de agosto de 1982 

O Governador do Terr itório Federa l do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo a r tigo 18 , ítem II , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e. tendo em . 
vista o que consta do Processo n9 7/20475/82- GABI, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Conceder a JOÃO OLIVEIRA DOS SANTOS , ocupante 
do cargo de Agente de Portaria, Código PL-1101.8, Classe "B~' 
Ref erência 1, (Cadastro n9 03461) do Quadro Permanente do Go 
verno deste Terri tór io , lotado na Secretaria de Administra~ 
ção-SEAD, s eis (06) meses de Licença Especial , contados no 

o 

Secretário de Educação e Cultura 
Prof ª. ANNIE VI ANNA DA COSTA 

Secretário de Agricultura 
Dr. GENÉSIO CARDOSO DO NASCHIENTO 

Secretário de Segurança PÚblica 
Dr. JOSÉ DE ARI~~THÉA VERNET CAVALCANTI 

Secretário de SaÚde 
Dr. JOSÉ CABRAL DE CASTRO 

período de 06 de setembro à 05 de março de 198 3, nos termos 
do artigo 116 , da Le i n9 1711, de 28 de outubro de 195 2, re
gulamentado pel o Decreto n9 38 . 204, de 03 de novembro de 
1955 , em virtude do referido servi dor have r completado um (01) 
decênio de efetivo exercíc io , compreendido no período de 18 
de junho de 1967 a 18 de junho de 1977 . 

Art. 29 - Revogam- se as di sposições em contrário . 

Palácio do Setentr ião , em Hacapá , 12 de agosto de 1982, 
939 da Rep~blica e 399 da Criação ~o Território Federa l do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Governo do Terri tór io Federal do Amapá 

DECRETO (E) N9 002 de 18 de j aneiro de 1977 

Declara de utilidade pÚb l ica para f ins de desapropr iaçã~ 
uma área de terra urbana, sem benfe itorias, si tuada na cida
de de Amapã, Nunicípio de Amapá, neste Território, destinada 
a RADIOBRÃS. 

O Governador do Terr itór i o Fede ral do Amapá , usando das 
a tribuições que lhe são conferidas pelo art i go 18, Ítem II , 
do Decr e t o-Le i n9 4 11, de 08 de Jane i ro de 1969, e tendo em 
vista o disposto nos artigos 59, letra "m" e 6'? do Decreto -
Lei n9 3 .365 de 21 de junho de 194 1, mod i fi cado pe l a Lei . n9 
2 .786, de 21 de março de 1956 , 

RESOLVE: 

Art. 19 - ~ declarada de uti l idade p~blica para fins de 
desapropriação , uma área de terra situada no perímetro urba
no de Amapá , sem benfeitorias , presumivelmente per tencente a 
Antonio Cambraia Pontes. 

Art. 29 - A área de terra r ef erida no artigo anterior é 
aquela cons tante do Hapa e Memorial Descritivo constante do 
Processo n9 0949/75, com as seguintes características e con
fron tações: a área representa um polígno regular de quatro 
lados , medindo 200 mts X 350 mts . faz frente no lado Sul da 
Travessa Dr. José Marcelino , de onde , do cruzamento desta 
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com o lado Lesta da Rua Dois I r mãos, :plan.tou-se a estação n9 
.f da demarcação , representada por um piquete de madeira de 
lei e piqtado de cor vermelha; dai , direção de 78°16' ~ SE i 
extensão de 200 ,00 me tros cravou-~e a es tação n9 2; des ta ,de 
f lê t e para o rumo de 11°44 - SW e na extensão de 350 , 00~ 
metros, apÕs o caminhame~to de 25S,OO metros em terra fir~ç 
colocou-se den tro do alagado a estatão n9 3~ da estação 3 , 
com rum~ 78° 16 ' - NW e nà extensão de ÍOO,OO metros cravou -
se em ter ra firme a estação n9 4 ; de onde, no rumo de I 1°44'. 
NE e a extensão de 350,0.0 metros faz o f echamento poligonaÍ' 
na estação nQ 1 ,·ponto de partida da demarcação . 

O retângulo demarcado contém 70 . 000m2 ou simpl esment e 7 
hectares . ~formado por t erreno e l evado ao Norte no l imite da 
Travessã. e com desníve l de cerca de 4,00 metros ao Sul quàn
do a t inge o níve l d 'aguada zona alagada . 

Art . 39 - O Gove rno do Terr i tõrio Federa l do Amapá , pr_o 
moverá a desapropriação da área discriminada no artigo ante'=' 
rior de qu~ Lra La este Decreto na forma da l egis l ação em vi
gor. 

Art. 49 - Nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei n9336~ 
de 21 de junho de 194 1, mod i f i cado pe l a Lei n9 2786, de 21 
~e ma rço de 1956 a desaprop r iação é declarada de ca ráter ur
gente para efeito de ime diata imissão na posse . 

Ar t . 59 - Este Dec re to entrará em vigor na da ta de sua 
pub licação, revogadas as dispos ições em contrário . 

Palác i o do Setentrião, em Macapá, 18 de janei ro de 197~ 
889 da RepÚblica e 349 da Criação ·do Terr itõr!o Federal do 
Amapá . 

ARTHUR AZEVEDO HENNING 
Governador 

DOM1CIO CMlPOS DE MAGALHÃES 
Secretário de Administ ração e Finanças 

(Republicado por t er saído com i ncorreções) . 

MINIST!RIO DO INTERIOR. 

Governo do Territõrio Federal do Amapá 

DECRETO (E) N9 003 de 18 de janeiro de 1977 

O Governador do Terr itõrio Fede ral do Amapá , usando das 
atr ibuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , combinado 
com o ar t igo 64 do Decreto- Lei n9 9 . 760 , de OS de setembro 
de 1946 . 

RESOLVE : 

Ar t . 19- Ceder com fu lcro no Parágrafo 39 do ar t igo 64 
do Decre to-Lei n9 9 . 760, de OS de setembro ele 1946 à ll.t-DIO -
BRÁS a área s ituada no Município de Macapá, inserida na zona 
de expansão urbana, conforme PDU, possu i ndo ' uma área de 
120. 000 ,00 m2 (cento e vin te mil metros quadrados) . 

Art. 29 - A área em referênc ia é rep resentada por um po 

,.-----------DIÁRIO 

lígno regular a qual foi l evantada por um s i ~_r.'?ma de angula
ção, formada por para lelas entre si , cujo fo.rniato é de um re 

.. tângulo·, po~suindo uma área de 120 . 0oo·;oo 'm2 (cento e vinte 
mil me tros q~adrados) , compos t a de ·do.i;; (2) t err'énos ; cuja 
dimensão é de 200 , 00 X 300,00 , cada,' i imi"tani:lo- se ao~ Norte 
com os lotes 01. 02 , b3 e 04 da Quadra 12 , Setor O~ do · PDU 
de Hacapá , por onde mede 300 ,00 m .(trezentos' metros) ; ao s ul 
com te rreno da União, medindo 300,00 m (t'rezentos metros) ; a 
Les t e faz frent e com a Rua Leopoldo Machaclo , · pela qual ·· mede 
400 ,0"0 m (quatrocentos me t ros) e a Oeste com a ressaca do 

' Bc irol, medindo 400 ,00 (qua trocentos metros) , respectivamen t~ 
Art. ?9 - Es t e Decreto entrará em vigÕr na data de sua 

publ icação , Revogadas as di sposiçÕes em contrár io. 

PALÁCIO DO SETE NTRIÃO , em Macapá , ÍB de jane iro de 1 9 7 ~ 
889 da República e 349 da Criação do Te rritór i o. Federal do 
Amapá . 

ARTHUR AZEVEDO HENNING 
Governador 

DOMICIO CM1POS DE ~1AGALHÃES 
Secretár io Adm. e Finanças 

(Republicado por te r saído com incorreções) . 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDE~\ü DO AHAPÁ 
I 

DEaRETO (E) N9 004 de 18 de janeiro de 1977 

O Governador do Território Fede ral do Amapá, usando das 
atr ibuiçÕes que lhe são confer i das pelo artigo 18, i tem li, 
do Decreto-Lei n9 41 I, de 08 de janeiro de 1969 , combinado 
com o artigo 64 do Decreto-Lei n9 9 . 760, de 05 de setembro 
de 1946. 

RESOLVE : 

. Art. 19 - Ceder com fulcro no Parágrafo 39 do artigo 64 
do Decre t o-Lei n99 .760,de OS de setemb ro de 1946 ,à RADIOBRAS 
a área si tuada no . Hunic í pio de Amapá , localizada no pe
r í metro urbano da cidade de Amapá , possuindo uma área de 
70 .000,00 m2 (setenta mil metros quadrados) . 

Art. 29 - A área em referência é r epr esentada por um po 
ligno r egu l ar de quatro (4) ,lados, medindo 200 mts X 350 mt"S; 
fazendo frente no lado Sul com a Travessa Dr . José Narce l in~ 
de onde, do cruzamento desta com o l ado Leste da Rua Dois I r 
mãos possui a estação n9 1 da demarcação, representado por 
um pi quete de madeira de lei ; dai, direção 78°16 ' - SE á ex
t ensão de 200 , 00 metros possui i estação n9 2, deste , clefl i
te para o rumo de 11 °44 ' - SW na extensão de 3SO , OO metros e 
xiste a estação n9 3; e da es tação n9 3, com rumo de 78°1 6 '~ 
NW c a extensão de 200 , 00 metros está s i tuada a estação nQ ~ 
de onde , no rumo 11°44 ' - NE e a extensão de 350 ,00 me t ros 
faz-se o fechamento poligonal na estação nQ 1. 

Art . 39 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação , r evogadas as disposições em cont rário. 

Palác i o do Setentrião , em Hacapá , 18 de janeiro de 1 9 7 ~ I 

OFICIAL-------------""' 
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Terr itório Federal do Amapá 
DIRETOR 

PEDRO AUR~LIO PENHA TAVARES 

ORIGINAIS 

* Os textos enviados à publicação deverão ser 
dati l ografados e acompanhados de ofício ou 
memor ando. 

O Diário Ofic i al do T.F. do Amapá poderá 
se r encontrado para l e itura nas Representa
ções do Governo do Amapá em Brasília/DF e 
Bel ém/Es tado do Pará. 

ATENDIMENTO 
Das 07 :30 as 12 :00 

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

PREÇOS - PUBLICAÇÕES 
* PublicaÇões - centimentros de 

coluna . . ..... ." .............. . _Cr$ 280 , 00 

PREÇOS - ASS I NATURAS 

* Macapá . ... ..... .... .. . . .... . . 
*Outras Cidade ......... .... .. . 

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

* As assinaturas sao semestrais e vencíveis 
30 de j unho a 31 de dezembro. 

Preço do Exemplar ........ .. .... Cr$ 
NÚmero atrasado ....... . .. .. .. .. Cr$ 
Número atrasado em outras 
c idades . .... ... ,,. . ..... ...... ,.. Cr$ 

RECLAHAÇOES 

30,00 
60,00 

80,00 

* Deverão ser dirigidas por escri to ao Dir e -
tor do Depar tamento de Imprensa Ofic i a l do 
T.F.do Amapá , até 8 dias apõs a publicação. 

DEPARTAMENTO DE'IMPRENSA OFICIAL n Rua Cândido Mendes n Macapé. Território Federal do Amapá n Telefones 62 1-4040 n Ramais 176 • 177 - 178 

o 
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889 da República c 349 da Criação do Terr itório Federal 
Amap~ . 

ARTHUR AZEVEDO HENNING 
Governador 

DOH1CIO CAl'lPOS DE MAGALHÃES 
Secretário de Adm. e Finanças 

Rcpublicado por ter saído com incorreções 

ESPORTE CLUBE ~lACAPJí, 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
N9 015/8 1-E . C.H 

do 

Pelo presente Edital , ficam os senhores president es de 
Clubes filiados à F.A . D, da primeira divisão que desmembra
ram o Departamento de Pugi l ismo da FAD , a se fazerem presen
tes na reunião de Assembléia Geral Extraordinária deste Clu
be que será real izada no dia 11 .03. 81 , quarta feira na sede 
da, Federação Amapaense de Desportos, l ocal izada na Av. Feli
ciano Coelho , n9 97 , bairro do Trem, para t rata r em da segui~ 
te Ord em do Dia : 

a) Fundação da Federação Amapaense de Pugilismo . 

b) Eleição da Dir etor ia para o t r iênio 81/83 . 

c) O que ocorrer . 

Dê-se ciência, Cumpra-se, Registre- se e Publique-se, S~ 
la do Gabinete do Presidente do Esporte Clube Macapá -E.C .M, 
em Macapá , 25 de Fevereiro de 1. 98 1. 

RAIMUNDO ANAI CE DE OLIVEIRA 
Vice- Presidente do E. C. Macapá-

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8~ REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAl'ffiNTO DE ~~CAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pelo presente edital fica NOTIFICADA mNERAÇÃO MICHELLES 
JOSE HUMBERTO MICHELLES , atualmente em lugar incerto e não 

sabido, reclamada nos autos do Processo n9 JCJ-HCP . 958/82, de 
que deverá comparecer perante a Junta de Conciliação e Julga 
mento de Macapá, à Av. Duque de Caxias , s/n9 , nesta Capital~ 
entre as ruas Eliezer Levy e Odilardo Silva, às 11: 00 horas 
do dia 14.9 .82 , ã audiência de instrução e Julgamento relati 
va â rec lamação apresentada por JOÃO DOS SANTOS DE ANDRADE . -

Nessa audiência deverá a reclamada oferecer as provas 
que julgar necessárias , constantes de documentos ou t es t emu
nhas , estas no máximo de 03 (três) . 

O não comparecimento da reclamada à referida audiência, 
importará o j ulgamento da questão à sua revelia e na aplica
çao da pena de confissão quanto à matéria de fato. 

Nessa audiência a reclamada deverá estar presente, inde 
pendentemente do comparecimento de seus representantes . 

Secre taria da Junta de Conci l iação e Julgamento de Maca 
pa, 30 de agosto de 1982. 

EUTON W lOS 
Diretor de Secretaria 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA 

C. G. C. (~l.F . ) 05.965.546/0001 - 09 

- AS SEMBLÊIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ~ 

Em cump r imento ao Ar tigo 124 , da Le i n9 6.404, ficamcon 
vocados os senhores Acionistas da Companhia de Eletricidade
do Amapá - CEA, a comparecerem a reunião de Assembl éia Gera l 
Extraordinária , a se r r ealizada no di a 14 de setembro de 
1982 , às 10 :00 (dez) ho ras , na Sede Soc i al, na Aveni da Padre 
Júl i o Mar ia 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 . 

Hacapá , 26 de agosto de 1982 

VIVALDO ELOY DE OLIVEIRA 
- Presidente -

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLA!'LAS DE CASA!'fENTO 

· O Oficial de Registro Civil da Comarca de Macapá, Terr i 
tório Federal do Amapá , República Federativa do Brasil , faz 
saber que pret endem casar : JOVEN NASCUffiNTO DOS SANTOS e Al'IÉ 
LIA VASCONCELOS FAÇANHA. 

Ele é f ilho de Pedro Costa dos Santos e de 
Nascimento dos Santos 

Flordenice 

Ela é filha de José Augusto Fausto Façanha (fa l ec i do) e 
de Joana da Silva Vasconcelos . 

Quem souber de qualquer impedimento lega l que os i ni ba 
de casar , um com o outro , acuse- o na forma da Lei . 

Macapá, 31 de agosto de 1982 

ZUILA JUCÁ DE JUCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PREFEITURA ~ruNICIPAL DE !LACAPÁ 

EDITAL N9 25/82=D0= cmt PRAZO DE TRINTA DIA~ 

REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS 
O Departamento de Obras da Prefeitura Hunicipal de Nacapã , através do Serviço de Fiscalização Licenciamento de 

obras, torna pÚb lico que as pessoas abaixo relacionadas estão solicitando ALVARÁ DE LICENÇA PARA REGULARI ZAÇÃO·clos segui._n 
tes Imóveis . 

ORDEN 

01 
02 
03 
04 
os 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 

I N T E R E S S A D O 

Raimundo Nobre Cardoso 
Gumerc indo Gomes Macedo 
José Ribamar Te i xei r a 
Amilcar Nunes Pereira 
Eduardo Loure i ro dos Santos 
Angelina Al ves da Si lva 
Maria Euni ce Cabral Silva 
Eneas Carneiro de Oliveir a 
Tomé Marques Picanço 
Luiz Celso Rocha 
José dos Passos 
Narina Valente 
José Le ite do Nascimento 

ENDERE ÇO 

Av. Raimundo A. da Cos t a 
Pass . Santa Luzia 
Rua Professor Tos tes 
Av . Bahia 
Av . Almi ran te Bar roso 
Av . Bahi a 
Av . Salgado Fi l ho 
Av. Cora de .Carval ho 
Av . Padre Manoel da NÓbrega 
Rua Odilardo Silva 
Av . Euclides da Cunha 
Av . Antonio Coelho de Carval ho 
Av . Almirante Barroso 

02 
01 
os 
04 
03 
02 

11 
30 
'•6 
29 
23 
55 
55 
20 
42 
17 
10 

LOTE 

26 
28 
l,O . 1 
20 
21 
02 
06 
18 
06 
01 
03 
22 
06 

Conv i da as pessoas que se julgarem comdireito sobr e os r ef eridos imóveis, a apresentarem suas rer.lamações por 
escrito , den tro do prazo de 30 dias , contados da data da publ i cação deste Edital. 

Macapâ(AP), 24 de agosto de 1982 
Eng9 . BENJA!'IUI ROCHA SAL UI 
Dir . Serv . de Obras - PMM 
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lnde~endência: 
160anos. 

-! ~ t/; . ~ ~·,· 
.• L .r.. 

"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 brélsileira . 
Conquista do povo e do Governo . 

·~~; . ' 

Comemore 
a Semana da 

Pátria. 
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