
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

RIO FI 
Decreto n9 1 de 24 de Julho de 1 964 

Macapá, 18 de Novembro de 1982 - 5~-Feira 

Gove rna dor do Territorio 
Comte . ANNI BAL BARCELLOS 

Chefe de Gabinete d o Govern ador 
!lÉLIO GUARANY DE SOUZA PENNAFORT 

SECRIEi ARIADO 
Secretário de Adminis t ração 

Dr. AUGUSTO MONTE DE ALMEI DA 

Secretário de Fi nanças 
RUBENS ANTONIO ALBUQUERQUE 

Secretári o de Planejamento e Coorden ação 
Dr. ANTERO DUARTE DI AS PIRES LOPES 

Secr etário de Promoç ão Socia l 
Dr ª. MARI A DA GLÓRIA OLI VEI RA AMORI/>1 

Secretário de Obras e Serv i ços PÚbli cos 
Dr . SÉRGIO BENEDITO MOURA DE ARRUDA 

~IN ISTfRIO DO INTERIOR 

Te rritório Federal do Amap.1 

DECRETO (P) N9 1548 de 12 de novembro de 1982 
O Gove r nado r do Território Federa l do Amapá , usando das 

at r ibuiçóes que l he sio conferidas pe l o ar t igo 18, item II, 
do Decreto- Lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que cons t a do Processo n9 3/08 .419/82- SESA , 

RESOLVE : 

Conceder apos entadoria, de acor do com os artigos 176, 
i tem II e 178, Ítem I, a l Í nea "a " , da Le i n9 1711, de 28 de 
out ubro de 1952, com a redação dada pela Le i n9 6 .481 , de ~5 
de dezembro de 1977 , a EUN I CE SOUZA DO NASCIMENTO , matricula 
n9 2. 258 . 348, no cargo de Auxi l iar Operacional de Serviços 
Dive rsos , CÓdi go NH- 8 12 .C, Classe "C" , Referência NH- 15, do 
Quad r o de Pessoal - Par t e Permanente do Gover no des t e Terr i 
tório , devendo perceber proventos correspondente a referên -
cia NH- 21, Cl asse " D", de conformidade com o ar tigo 184,item 
I, da ' citada Lei n~mero 17 11 /52 , em face do que dispóe a Lei 
n9 6 . 70 1, de 24 de ou t ubro de 1979 , observado o§ 29 do a r t i 
go 102, da Const i t uiçio Fede ral . 

Pa l ácio do Se t entrião , em Nacapá, 12 de novemb ro de 1982, 
939 da Rep~blica e 409 da Criação do Terr i t ório Federal do 
Amapá . 

fu~NIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P ) N9 1549 de 12 de novembro de 1982 

O Governador do Territór i o Fe.deral do Amapá, usando das 
atr i buiçóes que lhe sio confer idas pe l o art i go 18 , i t em I I, 
do Decreto- Lei n9 4 11, de 08 de j aneiro de 1969 , e tendo em 
vis t a o que consta do Processo n9 1/02277/82- SOSP, 

RESOLVE: 

Secre t ári o de Educaç ão e Cul t ur a 
Prof ~ . ANNIE VIANNA DA COS TA 

Secretár io de Ag r i cultura 
Dr . GENÉSI O CARDOSO DO NA.SCIMENTO 

Secr e t ári o de Segur ança P~b li ca 
D~ . JOSÉ DE ARI MATHÉA VERNET CAVALCANTI 

Secre t ário de Sa~de 
Dr . JOSÉ CABRAL DE CASTRO 

Conceder apos en t ador i a, de aco r do com os a rt igos 176 , 
Ítem I1 e 178 , Í tem I , a línea "a" , da Lei n9 1711 , de 28 de 
outub ro de 1952 , com a redaçio dada pe l a Lei · Q 6 .48 1, de 05 
de dezemb r o de 1977 , a OSVALDO AI RES DA SILVA, atricula n9 
2. 258 . 529, no cargo de Artíf i ce de Carpintaria e rla rcenar ia , 
CÓd i go ART- 1004 , Cl asse "Artífi ce Especializado" Referên -
c i a NH-13 , do Quadro de Pessoal - Par te Permanent ~ - do Go
verno deste Terr i t ór i o , devendo per ceber proven t os correspon 
uente a refe r ência NH- 17 , da Classe "Cont r ames tre ", de con :: 
fo rmi dade com o artigo 184 , Ítem I , da citada Le i n9 1711 /5 2

1 

observado o § 29 do ar t igo 102, da Const i tu i çio Fede r a l . 

Palácio do Seten t r iio , em Nacapá, 12 de novembro de 1 98~ 
939 da Repub l ica e 409 da Criaçio do Terr i tó r io Federa l 
do Amapá. 

ANNillAL BARCELLOS 
Governador 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Feder al do Amapá 

DECRETO (P) N9 1550 de 12 de ou t ubro de 1982 

O Governador do Terr i tório Federal do P~apá , usando 'das 
atr i bui ções que lbe são confe r i das pelo a r t igo 18 , í t em II , 
do Decreto- Le i n9 4 11, de 08 de j aneiro de 1969 , e t endo em 
vista o que consta do Processo n9 6/15 . 054/82- SEGUP, 

RESOLVE: 

EXONERAR, a ped ido, na forma do ar t igo 75, item 1, da 
Lei n9 1711 , de 28 de outubro de 1952, o servidor EN1LIO AU
GUSTO BASTOS FERREIRA, ocupante do cargo de Guarda de Presí
di o, Código PC-408 . B,Classe " B", Referência 25,do Quadro Perma -
nente do Governo deste Território, lotado na Secreta r ia de Se
gurança P~blica-SEGUP , a contar de 15 de outubro do corrente 
ano . 

Palác io do Setentr i io , em Hacapá, 12 de outubro de 1982, 
939 da Rep~bl ica e 409 da Cr iação do Terri tório Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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11I - GOVERNO · DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

PORTARIA 
(N) DAT/SEFIN N9 09/82 

O ·Secretário de Finanças do Território Federal do Amap~ 
usando das qtribuições que lhe são conferidas pelo art. 19 
do Decreto Governamental (E) n9 29, de 30 de julho de 198 1 e 

CONSIDERANDO os termos do Convênio celebrado entre a Se 
~retaria da Receita Federal e o Governo do Território Fede = 

.ral do Amapá, tendo como ob'jetivo a execução de um Programa 
de Cooperação Técnico- Fiscal, relativamente ao Imposto so -
bre Circulação de Mercadorias, Imposto Onico sobre Minerais 
e ao Imposto de- Transmissão sobre Bens Imóveis; 

CONSIDERANDO que grande parte dos Contribuintes do Im -
posto sobre Operações Re l ativas à Circulação de Mercadorias, 
estabelecidos neste Território, está sujeita ao Regime de 
Apur ação e Recolhimento Simpltficado; 

CONSIDERANDO a necessidade de reajustes periódicos das 
parcelas mensais concernentes ao Imposto sobre OperaçÕes Re
l ativas i Circulação de Mercadorias, para os Contribuintes 
com Regime de pagamento por Estimativa Fixa; 

CONSIDERANDO o que estabelece o art. 549 do Regulamento 
do Imposto sobre OperaçÕes Relativas· à Circulação de Hercado 
rias do Distrito Federal , aprovado pelo Decreto n9 3.992 de 13/12/ 
77 ,aplicável aos Terri.tórios Federais,por determinação do 
Decreto n9 85.367, de 17/11/80; 

RESOLVE: 

1. Estabelecer reavaliação das Estimativas Fixas para 
o pr i meiro semestre de 1983 aos Contribuintes do Imposto so
bre Operações Relativas ã Circulação de Mercadorias, estabe
l ec idos neste Território, com Regime Simplificado. 

2 . Terão Reavaliadas as Parcelas de Estimativas , os con 
tribuintes selecionados pelas DivisÕes de Fiscalização e In= 
formações Econômico- Fiscais do Depar tamento de Admini stração 
Tributária/SEFIN. 

3. A execução da tarefa de que trata o item I, te r á iní 
cio no dia 22 de novembro , com término para o dia 30 de de= 
zernbro do ano em curso. 

4. A presente Portar ia entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário . 

PUBLIQUE- SE, CU!>!PRA-SE . 

Secretaria de Finanças, em Macapá , aos 03 de novemb ro 
de 1982. 

RUBENS ANTONIO ALBUQUERQUE 
Secretário de F~nanças 

~!I-GOVERNO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE ADHINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

PORTARIA 

(N) OAT/SEFI N N9 10/82 

O Secretário de Finanças do Governo do Território Fede
ral do Amapá, usando de suas atribui ções e nos termos do pa
rágrafo Único do artigo 86 do Regulamento do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Marcadorias do Distrito 
Federal , aprovado pelo Decreto n9 3. 992 de 13 de dezembro de 
1977, aplicável aos Terri tórios Federais por força do Decre
to Federa l n9 85.367 de 17 de novembro de 1980 e, 

Considerando o convênio celebrado entre a Secretaria da 
Receita Federal e o Governo do Terr itório Federal do Amapá, 
objetivando a execução do Programa de Cooperação Técnico-Fis 
cal , relativamente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias, 
Imposto único sobre Hinérais e ao Imposto de Transmissão so
bre Bens Imóveis; 

Considerando a necessidade de dotar a Secretaria de Fi 
nanças de um Cadastro atualizado de Contribuintes do Imposto 
sobre Operações Relativas ã Circulação de Mercadorias, esta
belecidos nes te Território; 

RESOLVE : 
1. Aprovar, em anexo, o projeto DAT-SEFIN n9 01/83, que 

dispõe sobre o r ecadastramento dos Contribuintes do Impost'O 
sobre OperaçÕes Re lativas à Circulação de Mercadorias, ICM. 

2. A present e Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposiçÕes em cont rár io. 

SECRETARIA DE FINANÇAS, em Macapá, 04 de novembro 
1982 . 

RUBENS ANTONIO ALBUQUERQUE 
Secretário de Fi nanças 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITQRIO FEDERAL DO A}~PÁ 
JUIZ DE DI REITO DA CO~~RCA DE HACAPÁ 

de 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS , NA FORMA ABAI 
XO : 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~1. Juiz de Direito da 1? Cir 
cunscrição Judiciária de Hacapá, TFA, na forma da Lei , etc .-:-

Faz saber a todos os que o presente Edital com prazo de 
15 dias, virem , ou dele t iverem conhecimento que nesta Juizo 
corre seus trânsmites, um processo em que é acusado : PAULO 
EDSON DE ALMEIDA BRITO , bras i leiro, amapaense , casado, mecâ 
nico, filho de ZÓZUIO DE ALMEIDA BRITO e TEREZE INHA GÓES DE 
AL~ffiiDA BRITO, como incurso no art9 129 do C.P. B. 

E, corno tenha o Oficial de Just i ça deste Juizo certifi 
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possí -
vel citá- lo pessoalmente , cita- o pelo presente a: comparecer 
neste Ju ízo , no edifífio do forum desta Comarca, sito à Ave
nida Amazonas, n9 26, esquina com a Rua. Cel . Coriolano Juc~ 
nesta cidade , no dia 07- 12- 82, às 8 :00 horas, a fim de ser in 
terrogado, promover sua de fesa e ser notificado dos ul t erio= 
res t ermos do processo a que deverá comparecer, sob pena de L 
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revelia. Para conhecimento de todos e passado o presente Edi 
tal, cuja 2~ via ficará afixada no lugar de costume . Dado e 
passado nesta cidade, aos dez dias do mês de novembro do ano 
de hum mil novecentos e oitenta e dois . Eu, Manoel Januário 
da Silva, Diretor de Secretaria da Vara Criminal, subscreví. 

DORIVAL BARBOZA 
Juíz de Direito 

CARTORIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAHAS DE CASAJo!ENTO 

O Oficial de Registro Civil da Comarca de ~lacapá, Terri 
tório Federal do Amapá, Republica Federativa do Brasil , faz 
saber que pretendem casar: SEBASTIÃO SANTOS DO NASCIMENTO 
com JOSEFA LEITE DA PAIXÃO. 

de casar, um com o outro, acuse- o na forma da Lei . 

Hacapá, 08 de novembro de 1982 . 

ZUÍLA JUCÁ DE JUCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 

PROCLAJo!AS DE CASAl-lENTO 

O Oficial de Registro Civil da Comarca de ~lacapá, Terri 
tório Federal do Amapá, República Federativa do Brasi l ,faz 
saber que pretendem casar: ~!ANOEL UBIRATAN DA SILVA BAIA com 
ELIETE DA SILVA CORREA . 

Ele é fil ho de ~lanoel Ferreira Baia e de Raimunda 
Silva Baia. 

da 

Ela é filha de Honorio Corria c de Gesmina da Silv. Cor 
Ela e filha de J oaqu im Araújo da Paixão e de Raimunda rea . 

de Souza Leite. 

Ele i filho de Hilitão Nunes do Nascimento e de Josefa 
Santos do Nascimento. 

Quem souber de qualquer impedimento legal que os iniba 
de casar, um com o outro, acuse-o na forma da Lei . 

Hacapá 16 de novembro de 1982 . 

HELENISE R. DA C. TORRES 
Escrevente Autorizada 

PROCLAJo!AS DE CASAJo!ENTO 

O Ofic ial de Regist:o Civil da Comarca de Hacapá, Terri 
tório Federal do Amapá , RepÚbl ica Federativa do Brasi l, faz 
saber que pretendem casa: : JOSÊ JOAQUIN LINA SILVA com NARIA 
DE FÁTUIA DA SILVA TAVARES. 

Ele i filho de José Rodrigues Silva e Cle ine de 
Lima Silva . 

Haria 

Ela é f ilha de Leontino Nacie l Tavares e de De lourdes 
da Silva Tavares . 

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

Ma capá, 16 de novembro de 1982 . 

ZUÍLA JUCÁ DE JUCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 

PROCLAJoiAS DE CASAJo!ENTO 

O Oficial do Regist:o Civil de Nascimento, Casamentos e 
Obitos de Vila Ha ia, San~ana, Comarca de Hacapá, T.F. do Am~ 
pá, RepÚbl i ca Federativa do Brasil, faz saber que pretendem 
casar : ~!ANOEL FERREIRA H2NDONÇA e GEZAIA PIRES MONTEIRO DA 
SILVA . 

Ele é f ilho de Ondina Ferreira Mendonça . 

Ela é fi l ha de Si l as Monteiro da Si l va e de Izolina Pi -
res Monteiro da Silva. 

Quem souber de qualquer impedimento le gal que os lnl
ba_de casar um com outro acuse- o na forma da l ei . 

Vila ~laia, Santana, 26 de outubro de 1982. 

JESUINA CHAGAS DE OLIVEIRA 
Ofic i a l ào Registro Civil 

PROCLAHAS DE CASAl-lENTO 

O Oficial de Regist:o PÚblico da Comarca de Hacapá , _Te.::_ 
ritório Federal do Amapá, RepÚblica Federativa do Brasil,faz 
saber que pretendem casar : ARTUR ALVES TUPINAHBÁ com IVONE 
NAZARIO DE CARVALHO. 

Ele é fi lho de Hanoel Harques Tupinambá e de Natalina 
Alves Tupinambá . 

Ela é filha de Lauro Paz de Carvalho e de Haria das Do
re s Nazario de Carvalho . 

Quem souber de qualquer i mpedi mento legal que os iniba 

Quem souber de qualquer impedimento legal que os i~iba 

de casar , .um com o outro , acuse-o na forma da Lei . 

Hacapá, 16 de novembro de 1982. 

HELENISE R. DA C. TORRES 
Escrevente Autorizada 

PROCLAJolAS DE CASAJo1ENTO 

O Oficial do Registro Civil de Casamento do Dis trito de 
Serra do Nav io , Comarca de Macapá , Território Federal do Ama 
pá . Faz saber que pretendem se casar: ES~IERINO DOS SANTOS 
PAES e LUCINEUZA MENDES DIAS . 

Ele é filho de Carmelina dos Santos Paes. 

Ela e filha de Hario Dias e Haria Dalvina Hendes . 

Quem souber de algum impedimento que os inibas de ca -
sar um com out r o acuse- o na forma da Lei. 

Serra do Navio, 04 de novembro de 1982. 

~IARIA IZABEL ARAÚJO SILVA 
Tabeliã 

PROCLAJo!AS bE CASAl-lENTO 
O Oficial do Registro Civi l de Casamento do Distri to 

de Serra do Navio , Comarca de Hacapá, Território Federal do 
Amapá, faz saber que pretendem se casar : ARLINDO DE OLIVEIRA 
FERREIRA e SOCORRO SOUZA DE CARVAlHO. 

Ele e'filho de Joaquim Aires Ferreira e Laura de Olivei 
ra Ferreira . 

Ela é filha de Elias Lopes de Carvalho e Naria Raimunda 
Souza de Carvalho . 

Quem souber de a l gum .impedimento que os inibas de casar 
um com outro acuse-o na forma da Lei . 

Serra do Navio, 04 de novembro de 1982 . 

NARIA IZABEL ARAÚJO SILVA 
Tabeliã 

PROCLMIAS DE CASAJo!El\1'0 

O Oficial do Registro Civi l de Casamento do Distrito 
de S~rra do Navio , Comarca de Macapá, Territór i o Federal do 
Amapa, faz saber que pretend em se casar : JOSÉ ESTEVAJ-1 GON -
ÇALVES e ~IARIA FERNA.!'<DES DA COSTA. 

Ele é fi l ho de Haria do Ro sario Gonçalves . 

Ela e filha de Narce lino Pereira da Costa e Joana Fer 
nandes da Costa . 

Quem souber de a l gum impedimento que os inibas de casar 
um com outro acuse- o na fo rma da Lei . 

Serra do Nav io, 04 de novembro de 1982 . 

HARIA IZABEL ARAÚJO SILVA 
Tabeliã 
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ndei 

• 

A Bandeira é um dos nossos símbolos nacionais . 
Assim como o hino, o sei~ e as armas, ela também representa nossa pátria. 

O amor que temos pela nossa Bandeira é uma forma de demonstrar 
o grande amor que temos pelo Brasil. 

Hastear, respeitar e reverenciar a Bandeira não significa apenas cultuar 
o símbolo mas testemunhar a permanente exaltaÇão da Pátria. 

A Bandeira pode ser hasteada e arriada a qualquer ho'ra do dia ou da noite. 
Normalmente faz-se o hasteamento às 8 horas e o amamento às 18 horas. 

Durante a noite a Bandeira deve estar devidamente iluminada. 
Todos os brasileiros devem procurar informações sobre a Bandeira, sua 

criação, história e grandiosidade. 

Bandeira Nacional: 
lembrança da Pátria nos traz. 
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