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HI NISTÉRIO DO I NTERI OR 

Terr i tório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1518 de 28 de outubro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
a t r ibuiçÕes que lhe são conferidas pe l o ar t igo 18 , item li , 
do Dec reto-Lei n9 411 , de 08 de jane i r o de 1969 e tendo em 
vista o que cons t a do Processo n9 5/15 .053/82-SEGUP, 

RESOLVE : 

Conceder aposentador ia, de acordo com 0s ar t i gos 176 , 
í t em Il e 178 , Ítem I , a línea "a", da Lei n9 1711, de 28 de 
outubr o de 1952 , com a redação dada pela Lei n9 6. 481 , de OS 
de dezembro de 1977, a MILTON BORGES TORRINHA, matri cula n9 
2. 260 .1 02 , no cargo de Agent e de Atividades Agropecuárias , Có 
digo NH-801.A, Classe " A" , Referênc ia NH-2, do Quadro de Pes 
soa l - Par te Permanente - do Governo des t e Terr i tór i o , deven 
do perceber proventos corr espondente a referência NH-8 , da 
Classe " B", de conformidade com o artigo 184 , ítem I , da ci
t ada Lei n9 1711/ 52, observado o § 29 do a r tigo 102 , da Cons 
t ituição Federal . 

Pal ácio do Setent r ião , em Maca pá , 28 de out ub ro de 19821 
939 da República e 409 da Cr iação do Terr i tório Feder a l 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1522 de 04 de novembro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atr ibuiçÕes que lhe são confer idas pe lo ar 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 6/22 . 596/82- SEAD, 

RESOLVE: 

Secretário de Educação e Cult ura 
Profª.ANNIE VIANNA DA COSTA 

Secretário de Agricultura 
Dr . GENÉSIO CARDOSO DO NASCIMENTO 

Secretário de Segur anç a PÚblica 
Dr. JOSÉ DE ARIMATHÉA VERNET CAVALCANTI 

Secretário de SaÚde 
Dr. JOSÉ CABRAL DE CASTRO 

Ar t . 19- Conceder a TEREZINHA CAHBRAIA GOMES , ocupante 
do ca r go de Pr ofessor a de Ens ino de 19 Gr au, Código M- 60 1. 2, 
Cl asse " B", Nível 2, (Cadastro n9 07 17) do Quadro Pe rmanente 
do Governo deste Território , lotada na Secretari a de Educa -
ção e Cultura-SEEC, seis (06) meses de Licença Especia l, con 
tados no período de 03 de novemb ro de 1982 à 02 de maio dr 
1983, nos termos do artigo 116, da Lei n9 17 11, de 28 de ou
tub r o de 1952 , r egulamentado pelo Decre t o n9 38 . 204 , de 03 
de novembr o de 1955 , em vi r t ude do referido ser vidor have r 
compl etado um (0 1) decênio de efet i vo exercício, compreendi
do no per í odo de 06 de j ul ho de 1972 à 10 de agosto de 1982 . 

Ar t . 29 - Revogam- se as disposições em cont r ár i o . 

Palácio do Setentrião , em Hacapá , 04 de novembro de 
1982, 939 da RepÚblica e 409 da Criação do Terr itório Fede -
ral do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRI O DO INTERI OR 

Terr i tór i o Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 1524 de 04 de novembro de 1982 

O Governador do Terri tór i o Feder al do Amapá , usando das 
atr i buiçÕes que l he são conferidas pelo artigo 18 , ítem II , 
do Decreto- Le i n9 4 11 , de 08 de jane iro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 2 /09 788 /82-SE~C , 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria de acordo com os artigos 176 , 
Ítem II e 178, Í tem I, alínea "a" da Lei n9 1711 de 28 de ou 
tubro de 1952 , com a r edação dada pela Lei n9 6. 481, de OS 
de dezembro de 1977, a ~~IA PEREIRA DA SILVA, matr icula n9 
2.258.345 , no cargo de Auxil iar Operacional de Serviços Di 
versos , Código NH-8 12, Classe "C" , Referência NN- 15 , do Qua:
dro de Pessoal - Parte Permanente - do Governo de s te Terr i tó 
rio, devendo perceber proventos correspondente a referênc i a 
NH-2 1, da Cl asse "D" , de conformidade com o artigo 184 , ítem 
I , da c itada Lei n9 1711 /52 , em face do que di spõe a Lei n9 
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6. 701, de 24 de outub ro d~79 , observado o § 29 do artigo 
102 , da Co~stituição Federal. 

Palácio do Setentrião, em ~mcapá, 04 de novembro de 
1982 , 939 da Repúb l i ca e 409 da Cri ação do Terr itóri o Fede -
ral elo Amapá. 

~NIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~Riú DO INTERIOR 

Terr itório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1S26 de 29 de outubro de 1982 . 
O Governador do Território Federal 

atr i bui ções que l he são confer idas pelo 
do DecrP.to- Lei n9 4 11 , de 08 de j aneiro 

RESOLVE : 

do Amapá, usando das 
art i go 18 , Ítem li , 

de 1969, 

Art. 19 - Dispensar JOÃO DO NASCÍ~ffiNTO BARBOSA, da Fun
çao de Secre t ário Administrativo , Código DAI- 201 . 1, da Divi
são de Assistência ao Educando-DAE/SEEC , a contar de 22 de 
outubro do corrente ano . 

. 
Art . 29 - Revogam-se as disposições em contrár io . 

Palácio do Setent r ião, em Macapá , 29 de outubro de 19821 
939 da República e 409 da Criação do Território Federa l do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove r nador 

MINIST!RIO DO INTERIOR 

Terri tório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1527 de 29 de outub ro de 1982 

O Gover nador do Território Feder al do Amapá, usando das 

I
:. ribuições que lhe são confer i das pelo ar t igo 18 , item II , 
~o Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85.347 , de 11 de novembro, 
de 1980 , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Designar , a titulo precário , a contar de 22 
de outubro do corrente ano , JOÃO DO NASCIHENTO BARBOSA, ocu
pante do emprego de Agente Administrativo, Código I.T- SA- 70 1. 
B, Cl asse "B", Referência 23 , da Tabela de Empregos Permane_!!_ 
tes do Governo des te Territór i o , lotado Secretaria de Educa
ção e Cultura-SEEC, para exer cer a Função de Dire t or da Esc~ 
la de 19 Grau, de São Joaquim do Araguary , Cód i go DAI- 201.3 , 
da Divisão de Ens ino de 19 Grau-DEN/SEEC. 

''- ' t . 2'? - Revogam- se as di sposições em contrário. 

,-...-----==--- ..---DIA RIO 

Pal ác io do Set entrião , em Macapá,29 de outubro de 1982 , 
939 da República e 409 da Cr i ação do Ter ritório Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Go•lernador 

MINIST~RIO DO I NTERIOR 

Terr itór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1S28 de OS de novembro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atr i buições que l he são conferidas pelo ar tigo 18, ítem II , 
do Decr e to-Lei n9 411 , de 08 de j aneiro de 1969, e t endo em 
vista o que cons ta do Processo n9 3/08 . 422 /82- SESA, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria , de acordo com os artigos 176 , 
Í tem li e 178 , Ítem I, alínea "a", da Lei n9 17 11 , de 28 de 
ou t ubro de 1952, com a redação dada pel a Lei n9 6. 481, de OS 
de dezembr o de 1977 , a AURORA GOUVEIA DE BRITO, matricula n9 
2 .0S9 .9S3 , no cargo de Agent e Adminis t rativo, Código SA- 701 . 
C, Classe "C", Referência NM- 26 , do Quadro de Pessoal - Par
te Permanente - do Gove rno deste Terr itório, devendo perce
ber proventos correspondente a referência NM- 31, da Classe 
Especi al , de conformidade com o artigo 184, Ítem I , da cita
da Lei n9 17 11/S2 , em face do que dispõe a Lei n9 6. 701 , de 
24 de outubro de 1979, observado o § 29 do artigo 102, da 
Constituição Federal . 

Palácio do Setentrião , em Macapá , 5 de novembro de 1982 , 
939 da República e 409 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1529 de 05 de novembro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
a t ribu i ções que l he são conferidas pelo artigo 18, Ítem II, 
do Decreto-Le i n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que cons t a do Processo n9 2/ 11 702/82-SEEC, 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176 , 
Ítem II e 178, Ítem I , alínea "a", da Lei n9 1711, de 28 de 
outubro de 1952 , com a r edação dada pela Lei n9 6.481, de OS 
de dezembro de 1977 , a OSCARINA PEREIRA MONTEI RO DE OLIVEI 
matricula n9 1.837. 452 , no cargo de Agente Adminis trat i vo , Có. 
digo SJ\-70 1. C, Classe "C", Referência NH- 25, do Quadro de 
Pessoal - Parte Per manente - do Governo des te Território, de 
vendo perceber proventos correspondente a referência Nl>l- 30 -;-
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da Classe Especial, de conformidade com o artigo 184 , Ítem I 
da citada Lei número 17 11/52, em fac e do que dispõe a Lei n9 
6. 701 , de 24 de outubro de 1979 , obs ervado o § 29 do artigo 
102, da Constituição Federal . 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 5 de novembro de 198~ 
939 da República e 409 da Criação do Terri tório Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1530 de 05 de novembro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe cão conferidas pelo artigo 18, Ítem II , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 3/08 .352/82-SESA, 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176 , 
ítem li e 178, Ítem 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 ROCENY DUARTE PENAFORT, matricula n9 
2. 258 .370 , no cargo de Auxiliar de Enfermagem, CÓdigo NM- 81 1. 
B, Classe "B", Referência NM- 25, do Quadro de Pessoal - Par
te Permanente - do Governo deste Território, devendo perce -
ber proventos correspondente a referência NH-31, da Class e 
Es pecia l, em face do que di spÕe a Le i n9 6 . 70 1, de 24 de ou
tubro de 1979 , observado o § 29 do artigo 102, da Constitui
ção Feder al . 

Palác i o do Setentrião, em Macapá , 05 de novembro de 
1982 , 939 da RepÚblica e 409 da Criação do Terr itór i o Fede
ral do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAJ>:AS DE CASAJ>!ENTO 

O Ofic i a l de Registro Civil da Comarca de Ma capá , Ter
r i tório Federal do Amapá, Repúb l ica Federat iva do Brasil,faz 
saber que pre t endem casar : ANTONIO ARAÚJO BAIA com GERALDA 
DOS SANTOS RODRIGUES. 

Ele ~ f ilho de Marcel i no Belo Barbosa e de Mari a Sofia 
Araújo (falecida) . 

Ela ~ filha de Geraldo Rodri gues da Costa e de Be l enti
na dos Santo s Moraes . 

Quem soube r de qualquer impedimento legal que os iniba 
de casar, um com o out ro, acuse- o na forma da Lei . 

Macapá, OS de novembr o de 1982 . 

HELENISE R. DA C. TORRES 
Escrevente Autorizada 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AHAPA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COmSSÃO PERHANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE ALIENAÇÃO 

AVISO 

O Presidente da Comissão Permanente de Li c i tação de Com 
pras e Ser viços do GTFA, torna pÚblico que será realizadã 
no dia 25 de novembro de 1982 , às 15:00 horas , na Sala de Li 
c i tação da Secretaria de Adninistração à Av . FAB, s/n9 CEN = 
TRO CÍVICO, Licitação para venda pelo maior preço de 26 (vin 
t e e seis) l ot es de bens, como Veículos e Equipamentos , in= 
servíveis à Administração Amapaense . 

O Edital comple to e dema is esc larecimentos, poderão ser 
obtidos no endereço ac ima menc ionado , sa la 20 , 29 andar , nas 
horas normai s de expedi ente . 

Macapá, 08 de novembro de 1982 . 

JOÃO BENÍCIO DIAS 
Pres idente da CPL 

GOVER.t'lO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO AJ>IAPÁ 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N9 51/82 

AVISO 

O Pres idente da Comissão Permanente de Licitação de Com 
pras e Serviços do GTFA, f az público e comunica aos i nt eres= 
sados que acha-se abe~ta a Licitação a nível do T.P. n9 
51/82-CPL , para aquis i ção de Material de Cons trução . 

A Licitação será r ealizada as 9: 00 horas do di a 25 . 11 . 
82, na Sala de Lici tação da Secretaria de Administração,à A~ 
FAB, Centro Cí vico , nesta ci dade de Hacapá . 

~· Edital completo e dema is esc lareciment os poderão ser 
obtidds no 29 andar, sa l a 20 , no endereço acima menc ionado , 
nas horas normais de expediente. 

Macapá, 08 de novemb ro de 1982 . 

JOÃO BEN1CIO DI AS 
Pres i dent e da CPL 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

DEPARTA}!ENTO DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISSÃO DE RECEB i r!ENTO DE OBRAS E SERVIÇOS 

TERNO DE VERIFlCAÇÃO 

Aos quatro di as do mês de novembro do ano de hum mil no 
vecentos e oitenta e dois (04 . 11 .1982), na c idade de Macapá-;
a Comi ssão infra assinada tendo em vista o que precei tua 0 

Artigo 90 do Decre t o- Lei n9 73 . 140. de 09 . 11.73 , procedeu a 
ve r ificação de prazo e cond içÕes de execução dos serviços de 
Forn~c imento e Montagem de Equipamentos do Ho te l Macapá, nes 
ta c ~dade, executados pela fi rma ESTACON ENGENHARIA S.A., co; 
forme Contrato n9 060/82- SOSP , recebendo-os em caráter defi= 
nitivo. 

Referi dos serviços, no valor globa l de Cr~-6 1. 451 . 00~00 
(sessenta e hum mi lhão , qua t rocen t os e cincoen ta e hum mi l 
cruzeiros), do c~ntrato i nicial, sendo : Cr$-45 . 000~0QOO(qua 
renta e cinco mi l hÕes de cruzeiros) de aco r do com a No ta d; 
Empenho m9 3. 205/82- F .P. E._Q .F .T-elemento de despesa 4.1.2.0 .00, 

·e Cr$- 16.451 .000 ,00 (dezesseis mi l hÕes qua trocentos e 
cincoenta e um mi l cruzeiros), conforme No ta de Empenho n9 
1. 006/82 - ROYALTIES, foram executados dentro do prazo esta
be l ecido, em r egi me de empreitada gl obal e devidame nte supe~ 
visionados pe l a Fis cali zação . 

Lavrou-se o presente t ermo em ~eis (06) vias de 
teor e forma , que vai ass i nado pela Comissão . 

Macapá, 04 de novembrc de 1982 

Eng9, EDILSON CORDEIRO PENA 
Presidente da CROS 

Eng9 . RAIHUNDO EDIVALDO DANTAS TORRES 
Membr o 

Eng9 . ANTONIO DA SILVEIRA BARBOSA 
Memb r o 

i.gual 

ASTER-AP - Associaç~o de Assist~ncia T~cnica e Extensão 
t·:ura I do T. F. do Ama pã . 

A V I S O 

ED ITAL DE ALIE NAÇÃO DE N9 001/82 - ASTER- A'IAPÁ 

A Comi ssão Pe rmanen t e de Lic i u .ção da ASTER- ANAP1\ tor 
na púb l ico que à s 16 :00 (dezesse is) hor as do dia 30 de , novcm 
bro de 1982 , fará real i zar em seu pr ~dio , siLo i Av. Cora di 
Carva l ho, n9 120 nesta cidade, ALIENAÇÃO de diversos bens : fo 
gões , ge lade i r as a querozene , pulverizadores , máquinas de es 
crever e cal cul ar , &eradorcs portátil Honcla , etc ., estando o 
Edi tal a disposição dos interessados no endereço mencionado 
e em t odos os Escritór i os da Entidade , onde sc rao prestados 
quaisquer esclarec i mentos sobr e o assunto. 

Hacapá- AP, 04 de novembro de 1982 

(a ) COHlSSÃC 
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República: Ordem e Progresso, Liberdade, Independência. 

O povo brasileiro mantém cada vez mais vivo o ideal republicano de 
Ordem e Progresso, ·unido na paz social e no esforço para o desenvolvimento. 

Com iniciativa, trabalho, poupança, exportação, segurança, conforto 
para a família, mais escolas, mais alimentos, terras para os que nela 
vivem e trabalham, mais transportes, mais habitação, estamos construindo 
uma grande nação. 

Uma sociedade democrática e pluralista. 
Uma conquista do povo e do Governo. 

1. Prudente de Morais 
2. Deodoro da Fonseca 
3. CesárioAivim 
4. Floriano Peixoto 
5. José Simeão de Oliveira 
6. Júlio de Castilhos 
7. Quintino Bocaiúva 
8. Francisco Glicério 
9. Pinheiro Machado 

1 O. Bernardino de Campos 
11. André Cavalcante 
12. Eduardo Wandenkolk 
13. LauroSodré 

14. Pedro Américo (pintor) 
15. Saldanha Marinho 
16. Campos Sales 
17. Aristides Lobo 
18. Lauro Muller 
19. Antônio Azeredo 
20. Amaro Cavalcante 
Secretários 
21 . Paes de Carvalho 
22. Mata Machado 
23 .. Gel. João Soares Neiva 
24. Mendes Gonçalves 
a, b, c, taquígrafos 
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