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Hl N l ST~KlU UO lNT~KlUK 

Território Federal do Amapá 

DECRETO ( P) N9 1597 de 30 de novembro de 1982 

O Gove rnador do Território Federal do runapá , usando das 
at ribuiçÕes que lhe são confe ridas pelo artigo 18 , Í tem I I , 
do Decreto- Lei n9 4 11 , de 08 de janeiro de 1969 , e t endo em 
vista o que consta do Processo n9 1/024 14/82-SOSP, 

RESOLVE: 

Conceder aposen tadoria, de acordo com os artigos 176 , 
item li c 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 OS 
de dezembro de 1977 , a .JOS~ OLIVEIRA BEZERRA, matrícula n9 
2.079 . 667, no cargo de Ar tíf ice de Eletr icidade , Código ART 
1003, Classe "Artífice Especia lizado" , Referência NN- 14, do 
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Gove rno deste Ter 
ritório, devendo per ceber proven tos correspondente a Refe= 
r ência NM-18 da Classe "Cont ram.<stre", de conformidade com 
o artigo 184 , Ítem I, da citada Lei n9 1711/52 , observado o 

29 do artigo 102 , da Constituição Federal . 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 30 de novembro de 1982, 
949 da República e 409 d3 Criação do Terr itório Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTÉRíO DO INTERIOR 

Tcrritó,io Federal do f~apá 

DECRf::TO (!.') N<:' 1SQ3 de 30 de novembro de i982 

C Ceve r"ador <!n T:;rr i t:é rio Federal do Amapá, usando das 
at ribuiç~es que lhe sio confe~idas pelo ~rt igo :8, item II , 
do D~cCPto-Lei n9 411 , de 03 de jane i rc de 1969, e tendo em 
vista o '~"e const 'l. do l' ro;:es;:o n9 1 /\'L\09 /R~-SOSP , 

RESOLVE: 

Secretário de Educação e Cultura 
Profª. ANNIE VIANNA DA COSTA 

Secretário de Agricultura 
Dr. GENÉSIO CARDOSO DO NA.SCH1ENTO 

Secretário de Segurança PÚblica 
Dr. JOSÉ DE ARI MATHÉA VERNET CAVALCANTI 

Secretário de SaÚde 
Dr . JOSÉ CABRAL DE CASTRO 

Conceder aposentadoria, de aco rdo com os artigos 176 , 
Ítem li e 178, Ítem I, a l ínea "a" , da Le i n9 1711 , de 28 de 
outubro de 1952 , com a r edação dada pela Lei n9 6. 481,de OS 
de dezembro de 19 77 , a DOHINGOS FERREIRA, matrícula n9 
2.258.532, no cargo de Artífice de Carpintaria e Narcenari~ 
Código ART-1 004, Classe "Contrames t re", Referência NH-·18,do 
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Governo deste Ter 
r itór i o, devendo perceber proventos cor respondente a Refe= 
r ência NM-24, da Classe "Hestre", de conformidade com o ar
tigo 184, item I , da ci t ada Le i n9 171 1/52, observado o § 
29 da artigo 102, da Constituição Feder al. 

Palácio do Setentrião , em ~lacapá,30 de novembro de 1982, 
949 da República e 409 da Criação do Território Federal do 
Amapã . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Yeder ~ l d~ ,\mapá 

DECRETO (P) N9 1599 d<! 30 de r.ov-:!mbro de 1Ç82 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
at ribuiç~e s que lhe são conferidas pelo artigo 18, item II, 
do Decre=u-Lci n9 41 1, de Oe d~ janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Are. 19 - Col ocar .l ,1 i.sposição da Prefeitura Huni cipal 
de Hazagão-P~1z, até ul t c::i.or deliberação, o serv ido: HOISÉS 
ANTONI O TITO, ocupante da função de Agente de Atividades A
gropec~ária-LT-NM-801, Ref . 26, Classe "D", da Tabe la Penna
nente de Empregos, lotado na Secretaria de Ag:-icultura-SEA~ 

Art. 29 - ll.evog.am- sc as disposiç~es em ~ont=ário. 

Pa l~ci.o do Sec~n trião,em Macapá,30dc novemLo õe ! 9~2 , 
9L.9 da RepÚblica e 409 da Çri.açiío do T·~ critório Fedec~ 1 do 
Amap~. 

I ANNlllAL il:\RCI,LLOS 
Gov..,rr~o)dor 

.J 
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MI - GOVERNO DO AHAPÁ 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

DEPARTAHENTO DE ADMI NISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

PORTAR IA 
( N ) DAT/SEFlN N9 011/82 

O SECRETÁRIO De . FINANÇA~ dó Território Fede ra I do Amap~1 
no uso das atribuições conf eridas pelo artigo 19 do nccrcto 
Gove rnamental (E) n9 29, de 30 de j ulho de 1981 c, 

CONSiDERANDO os termos do Convênio celebrado entre a Se 
crctar ia da Receita Federal c o Govl'rno do Territóri o Fede~ 
ral do Amapá , objetivando a execução dt• um l'ro~-:rama de Coopc 
ração Técnico- Fisca l, rclativo~entc ao lmposlo sobre Circulã 
ção de Mercador ias , Imposto úrico sobre ~1 incra í s c lmt><)S L<' 
de transmissão sobre Bens ImÓve i s ; 

CONS lllERANDO o disposto no inciso li I do Tt• rmo Ad i t í v o 
n'.' 1 ao Ajus te de Arrecadação , firmado entrt• a Coordenação de 
AL ividadt•s Especiais , a Coordenação do Sis tl!ma de Arrec:Jda -
ç;io , a Superintendência Regional da Receita Fedcr;!l da 2~ Rc 
g iãu Fisca l e Secreta ria dt• Finanças dl' stc Territór io em 18 
de agosto de 1982; 

CONS IDERANDO o Ato Dt·cl arotõrio n<? 14 de 18 de agosto de 
1982, firmad o pelo Sup~rintcndente Regi onal da Receita Fede 
rnl da.2~ Rcg i~o Fiscal; 

CONSIDERANDO u qu" t•stabt·lece o Porágrafo único do 
265 do Re~-:ulamt·nto do Imposto sobre OperoçÕcs Relativas 
Circu lação de Mercadori as do DisLrito Federal , aprovado 
Dec reto n9 3.992 de 1"J de dezt•mbro de 1977, ap licável 
Ter ritór i os Federa is por determinação do Decreto Fcderol 
85.367 de 17 de novembro de 1980 ; 

R~:SOLVE: 

o r L. 

a 
pelo 
aos 

n9 

Art. 19 - Fica instituída a Gu i a de I nformação c Apura
ção do ICM , GI~1, conforme ANEXO I e será ohrieato r iamente 
preenchida por todos os es tabelecimentos inscritos no Cadas
tro de Contribuinte do Imposto sobre OperaçÕes Relativas à 
Circulação de Hercadorias , CAD-101 do Amapá , com Regime de 
Pagamento Normal-NL , devendo ser apresentado, mcnsalmente,ao 
respectivo ó rgão da Secretaria de Finança s , que o jurisdici~ 
na. 

Art. 21) - Os estabelecimentos inscritos como contrib11in 
tes do IC~1 , com Regime de Pagamento Normal, deverão apre ~ 
sentar a GI~1 ao órgão da Secretaria de Finanças do domicí -
lio fisca l . Os Contribuintes do Interior, na Agênc ia de Ren
das ou Agência Auxi liar de Rendas; Os Contribuintes da Capi
tal, na Divisão de Arrecadação do Departamento de Admini s tra 
ção Tributária , até o 159 (décimo quinto) dias do mês subse-=:
quente ao período de Apuração do Imposto , mesmo que ocorra 
os seguintes eventos : 

,-----------DIÁRIO 

a) Cr~ditos superiores aos D~bitos de ICH; 

b) Inocorrência de saídas no período; e 

c) Promoção apenas de saídas isentas , imunes ou que es
tejam abrangidas por outra espécies de benefíc i os fis 
cais . 

Parágrafo Único - Exc l uem-se do disposto neste art i go , 
os contribuinLes inscritos no Regime Simplificado . 

Art. 3<.' - A G 1 ~1 deverá ser preenchida observando- se os 
s'-'~-:uintes cu idados: 

l - Datilogra fada com tinta preta ; 

li - Sem rasuras ou emendas, dobras , rasgos ou quais 
que r outros recursos que prejudiquem a perfeita 1~ 

gi b i lidode c o estado de conse rvação do documento; 

lll - Observar o mode lo do formu lário deta lhado no ANE
XO I; c 

IV - O preenchimento deverá ser de acordo com as instru 
ç~es constantes no ANEXO li. 

Art. 49 - A Gifu\1 deverá ser preenchida em 3 (três) vias 
que terão as seguintes destinações: 

a) 1 ~ c 3~ via s - Agências de Renda s ou Auxiliar de Ren 
das, para o Contribuinte do Interior , ou Divisão de 
Ar recadação, para Con tribu in te" da Capital; 

b) 2~ vi a - Contribuinte (serve como comprovante de en
trega desde que contenha o ca r imbo da Repartição Fis 
cal) . 

Ar t . 59 - O não cumpr imento das normas estabelecidas na 
Legislação específica e nesta Portaria, acarretará em penali 
dades prev i stas no Regul amento do ICH, aprovado pe l o Decreto 
3.992, de 13 de dezembro de 1977 . 

Art. 69 -A GI~l, cuja forma, mode l o e prazo de apresen 
tação que estabelece esta Por taria, deverá ser apresentada Pê 
los Contribuintes a partir do mês de janeir o de 1983 . -

Ar t. 79 - A presente Portaria entr ará em vigor na data 
de sua publicação . Revogadas as d i spos iç~es em contrário . 

PUBLIQUE-SE E CUNPRA-SE . 

Gabinete do Secretár io de Finanças, em Hacapá, 30 de no 
vembro de 1982. 

RUBENS ANTONIO ALBUQUERQUE 
Secretário de Finanças 

OFICIAL-----------... 
-----------------DEPARTAMENTO DE IHPRENSA OFJCIAL----------------

Território Federal do Amapá 
DIRETOR 

PEDRO AURtLIO PENHA TAVARES 

ORIGINAIS 

* Os textos enviados à publicação deverão ser 
datilografado~ ·e acompanhados de ofício ou 
memorando. 

O Diário Of ici·:ll do T.F. do Amapá poderá 
ser encontrado para leitura nas Representa
coes do Governo do Amapá em Brasíl i a/DF e 
Be l ém/Estado do Pará . 

ATENDUtENTO 
Das 07:30 as 12:00 

Horàrio: 
Das 14:00 as 17:30 horas . 

PREÇOS - PUBLICAÇÕES 

* Publicações - centimentros de 
co luna ... .. .. ." .... ... . ..... . . Cr$ 280 ,00 

PREÇOS - ASS I NATURAS 

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

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

* As ass inaturas sao s emestrais e venc íveis 
30 de junho a 31 de dezembro. 

Preço do Exemplar ..... . . .. .... . Cr$ 
NÚmero atrasado. .... ......... .. Cr$ 
Número atrasado em outras 
cidades.. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 

RECLAHAÇÕES 

30 , 00 
60 ,00 

80 , 00 

* Deverão se r dirigidas por escrito ao Dire -
tor do Departamento de Imprensa Oficial do 
T.F.do Amapá, até 8 dias após a publicação . 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL<> Rua Cândido Mendes<> MacapATerr!tórlo Federal doAmapé" Telefones 621 ·4040 <>Ramais 176 - 177 · 178 
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MJ-GOVERNO DO AMAPA 
SECRETARIA DE FtNANCAS ICM 
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GUIA DE INFORMACÃO E APURACÃO DO ICM- MENSAL. 
.. ' ... ~ 

i .;· ... 
' :" 

• , 1' ., , 

~-=~~~~-------------1' ·' 02 NOME OU RAZAO SOC IAL '·' . 94)f<l.SC~!Wl.Q ,C~D:-;-~C~1 . 

03 ENDEREÇO COMPLETO 05 PERrooo · REFF.RENCIA 

MES/ANO .; ·, '· · .. , - · /__ 
OS INSCRIÇÃO CGC 'MF 

ASSINATURA 00 LEGA L 
DA 'VERDADE DECLARO SOB AS PENAS DA lEI. QUE OS AC itJA 

AS INFORMAÇOES ACIMA SERAO OB TIDAS 
ATRAVÉS DO LN.RO REGI STRO DE APURAçÃ'O 

DO ICM MO DELO 9 
I I 

DA 'iA 

,\NEXO 11 - PORTARIA (N) DAT/SEFIN N9 O 11/82 . 

ORIENTAÇÃO SOBRE PREENCHl~ffiNTO DA GUIA DE INFO~~ÇÃO 
APURAÇ,\0 ~IENSAL. DO 101 - GIAH. 

E 

Tendo em vist.1 o Decreto 3. 992, de 13 de dezembro de 
1977 e Portaria (N) DAT/SEFIN N9 01 1/82 , que tornam ohrigatci 
ria a apresentaçia · da GIAM e conside rando a imperiosa neces= 
sidade de oferecer aos Contribuintes do l CM 1 as oriPntaç~cs 
para auxil i~ - lo s no corre to preenchimentoda c itada guiasegue 
aba ixo as in s tru ç~es constan tes deste anexo . 

1 - O QUE f: A GUIA DE INF0fu'IAÇÃO E APURAÇÃO Mf.NSAL DO 
lCN, Gl;\!'1 ? 

,\ Gl AJ1 é o documento de entrega obrigatória por parte do 
Con tribuinte do ICM, através do qual informa: 

1. 1 - O mon tante das operaç5es de entradas e sa idas de 
Mercadorias realizadas durante o m~s; 

1. 2- Os créditos e débitos do ICM em decorrincia daqu! 
las operaç5es; 

1. 3- O imposto a ser recolhido refe r ente ao pe r iodo ; 

1. 4 - O crédito a ser transferido para o periodo segui~ 
Lc; 

1 . 5 - Out ros Créd i tos e Déb itos . 

2 - DE ONDE EX'fRA IR OS DADOS PARA 
GJMI ? . 

PREENCII!HENTO DA 

Os Dados p~ra pr.eench ímento da GlA.'1 serao Transcritos do 

.·. 

ASSINATURA 

seguinte livro e documen tos: 

2. I Regis Lro de Apuração do 101 , modelo 9, que 

Lui em um resumo dos l ançamen t6s efetuados nos l ivros 
tros àe Ent r ada c Regi s'lrO. d,e Saiaas; 

2 . 2 - Ficha de Insc~içi~ Cadastral - FlC. 

3 - QUE~1 DEVE APRESENI'AR A GIAN ? 

substi_ ) 
Regis-

Todos os estabelPcimentoiriscritos no Cadast r o de Contri 
buinLes do Imposto sobre '.ope:-açõcs Relativa ã Ci r culaçio de 
~lercadorias , CAD-lGI, da Sec retar ia de Finac~ças do Ama p.:Í , com 
reg ime de pagamento normal. 

4 - ONDE E PRAZO J.>ARA ENT!(J-:GAR A GIA~! '? 
A Gl M1 ser.:í apresentada· pelo Contr i buinle ao Orgão da 

Secrelaría de FinançJs do domic [ l io Fiscal ( Contribuinte da 
Capi ta l no Departamento de Administração Tribut~r ia e Cont r'i 
buintcs do Interior, nas Agências de Rendas ou Auxiliar de 
Rendas), atci o dia 15 do .m5s scguinLe ao pcriodo de apuração 
do imposto. 

5 - NÜHERO DE VIAS E RESPECTIVAS DESTlNAÇ0ES. 
A G1Al1 ser<Í ólprescnLada no pra zo indi cóldo no [tem ante

rior a Repaniçào do .domícÍI io Fis,·al do Contribuinte em 
(três) vias que terão os dcsLinos : 

1@ c 3~ ~ias - Reparti ção Fisca l; 
2<) via - Contri.buin ~c . devidamente car i.inbada e visada 

pcla··Rcpar t:ição. Fi. scal. 

6 - cm10 PHEENCIIER A G I Ml ~ 
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O Impresso Oficial pode ser adquirido pelo contribuinte 
em papelarias, livrarias e congêneres. Deve ser· preenchido , 
observando- se os cuidados necessários, tais como: 

a) Utilização de Máquinas de datil ografia com fi ta pre-
ta ; 

b) Ser apresentada sem rasuras ou emendas, dobras , ras
gos , remendos com fitas adesivas, ou 9ualquer outro recurso 
que prejudique a perfeita legibilidade e o estado de conser
vação do documento; 

c) As GIAMs com problemas de preenchimento por omissões 
incorreções, rasuras ou de forma ilegível, não serão aceitos 
pelo órgão responsável da Secretar ia de Finanças. 

6 .1 -Dados Gerais: 

CAHPO 01 - RESERVADO 
Não preencher 

CAMPO 02 - NOME OU RAZÃO SOCIAL 
Preencher com o nome completo (pessoa física) 
ou Razão Social (pessoa jurídica) do contri
buinte de acordo com os dados contidos na Fi 
cha de Inscrição Cadastral - FIC . 

CA}1PO 03 - ENDEREÇO COMPLETO 
Preencher com o endereço completo do contri
buinte , .de acordo com os dados contidos na 
Ficha de Inscrição Cadastral - FIC. 

CMIPO 04 - INSCRIÇÃO CAD-ICM 
Preencher com o número de Inscrição no Cada~ 
tro de Contribuintes do ICM (CAD-ICM). 

CA}IPO OS - PERÍODO DE REFER~NCIA 
Preencher com os algarismos indicativos a que 
se refere a apuração do ICM, indicando o mês 
e o ano: 
Ex: 01.82- apuraçao referente a janeiro de 

1982. 
CAMPO 06 - INSCRIÇÃO CGC/MF 

Preencher com o número de inscrição no Cadas 
tro de Contribu intes do Ministério da Fazen 
da (CGC/MF). Caso o contribuinte não seja ca 
dastrado, colocar o seu CPF. 

II - ENTRADAS 

As informações para o preenchimento destes campos deve
rão ser extraídas do livro "Registro de Apuração do ICM - Mo 
delo 9", preenchendo para cada grupo de Código Fiscais os 
campos correspondentes a: 

Valor Contábil - Base de Cálculo - Isentas ou não Tribu 
tadas- Outras . 

CA}IPO. 07. 15 . 23. 31 - ENTRADAS DO ESTADO 
Preencher com os subtotais corres -
pendentes aos CÓdigos Fiscais 1.11 
a 1. 99. 

CAMPOS 08. 16. 24 . 32 - ENTRADAS DE OUTROS ESTADOS 
Preencher com os subtotais corres -
pendentes aos Códigos Fiscais de 
2 . 11 a 2 . 99 

CAMPOS 09 . 17. 25. 33 - ENTRADAS DO EXTERIOR 
Preencher com os subtotais corres -
pendentes aos Códigos Fiscais de 
3. 11 a 3. 99. 

CAMPOS 1 O. 18 . 26.34 - ENTRADAS TOTAIS 

III - SAÍDAS: 

Preencher com os valores correspon
d.entes aos totais das Entradas no 
período de referência. 

As informações de preenchimento destes campos deverão 
ser extraídas do livro "Registro de Apuração do ICH - Mode
lo 9", preenchendo para cada grupo de Códigos Fiscais os ca~ 
pos correspondentes a: 

Valor Contábil - Base de Cálculo - Isentos ou nao Tribu 
tadas - Outras. 

CAMPOS 11 . 19 . 2 7. 35 - SAlDAS PARA O ESTADO 
Preencher com os subtotais corres -
pendentes aos Códigos Fiscais de 
5. 11 a S. 99. 

CMIPOS 12.20. 28.36 - SAÍDAS PARA OUTROS ESTADOS 
Preencher com os Subtotais corres -
pendentes aos Códigos Fiscais de 
6 . 11 a 6 .99 . 

CA}1POS 13 . 21. 29.37- SAÍDAS PARA O EXTERIOR 
Preencher com os Subtotais corres -
dentes aos Códigos Fiscais de 
7.11 a 7.99. 

CAMPOS 14. 22. 30 . 38 - SAíDAS TOTAIS 
Preencher com os va l ores correspon 
dentes aos totais das saídas no pe 
ríodo de referência. -

IV - CReDITO DO IMPOSTO: 

CAMPO 39 - ENTRADA COM CR~DITO DO IMPOSTO 
São créditos do impos to corr espondente ao 
Ítem 006 do livro "Registro de Apuração do 
ICM Modelo 9". 

CAMPO 40 - OUTROS CR~DITOS 
São créditos do ICM relativo a IncentivosFis 
cais e outros correspondentes ao ítem oof 
do livro "Registro de Apuração do ICM - Mode 
lo 9". 

CAMPO 41 - ESTORNOS E DeBITOS 
São débitos do ICM relativos a erro na escri 
turação do livro "Registro de Saí das" retor:
no de mercadorias não recebidos pelo destina 
tãrio e outros; correspondentes ao Ítem 008 
do livro "Registro de Apuração do ICM - Mode 
lo 9". 

CAMPO 42 - SUBTOTAL 
Soma das Entradas com Créditos do Impos t o 
(39 ) Outros Créditos (40) e Estornos de Débi 
tos (4 1) correspondente ao item 010 do livro 
"Registro de Apuração do ICM- Modelo 9" . 

CAMPO 43 - SALDO DO MEs ANTERIOR 
~ o valor do saldo credor do ICM, correspon
dente ao item 011 do livro "Registro de Apu
raçao do ICH - Modelo 9". 

CAMPO 44 - TOTAL DE CReDITO 
Correspondente à soma dos campos 42 e 43 , de 
vendo ser extraído do Ítem 012 do livro "Re:
gistro de Apuração do ICM - Mode l o 9" . 

V - DeBITO DO IMPOSTO: 

CAMPO 45 - São débitos do imposto correspondente aoítem 
001 do livro "Registro de Apuração do ICH -
Modelo 9" . 

CAMPO 46 - OUTROS DI~BITOS 
São déb itos do ICH relativos a débitos 
rent es de ativo fixo, de ICM retido na 
~- outros, devendo o total ser extraído 
ítem 002 do livro "Regis tro de Apuração 
I CM - Model o 9". 

decor 
fonte 

do 
do 

CA}IPO 4 7 - ESTORNOS DE CReDITO$ 
são créditos do ICM relativos a erros de es
crituração no livro "Registro de Entradas" , 
às mercadorias perdi das ou deterioradas cu -
jas entradas tenham gerado créditos e outros 

1devendo o total ser extraído do ítem 003 do 
livro "Registro de Apuração ç!o ICH - Nodelo 
9". 

CAMPO 48 - TOTAL DE DÉBITOS 
Correspondente à soma dos campos 45, 46 e 47 
devendo ser extraído do ítem 005 do livro "Re 
gistro de Apuração do ICM - Modelo 9". -

VI - APURAÇÃO DOS SALDOS: 

CAMPO 49 -e a diferença, a ma ior , do débito do Imposto 
(campo 48) sobre o crédito (campo 44) , deven 
do ser ext raído do ítem 0 13 do livro "Regis 
tro de Apuração do :eM- Hodelo 9". -

CAMPO 50 - DEDUÇÕES 
Campo destinado ao ICM pago por antecipação 
devendo ser ex t raído do Ítem 014 do livro Re 
·gistro de Apuração do ICH - Mode l o 9. 
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-CANPO 51 - IHPOSTO A RECOLHER 
~ a diferença ent re o saldo devedor e as dc- J 
duç~es (49- 50) , devendo ser extraido do itemJ 
015 do livro "Regislro de Apuração do I CH 
Nodclo 9". 

Cl\Nl'O 52 - SALDO CRl::DOR 
~a diferença, maior , do créd i to do Imposto 
(campo 1,4) sobre o débito (campo 48) devendo 
ser extraído do Ítem 016 do l ivro " Registro 
de Apuração do lCN - Hodelo 9". 

CAHPO 43 - DATA E ASSINATURA DO CONTRIBUINTE OU SEU RE
PRESl::NTANTE LEGAL. 

Hacapj, 30 de novembro de 1982. 

RUBENS ANTONIO ALBUQUERQUE 
Secre tário de Finanças 

PODER JUD ICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8? REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGru~ENTO DE ~~CAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
PRAZO DE 08 (OITO) DIAS 

Pelo presente edital fica Not if i cada a firma EHIR - EH
PRESA DE MO NTAGEH INDUSTRIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA , atual -
mente em l ugar i ncer t o e não sabido, r ec lamada nos autos do 
processo 111 0/82-JCJ-Hacapá, em que AUDO RAHOS FERREIRA é 
reclamante, para ciinc ia da decisão cuj o inteiro t eor i o 
s eguinte; " ... RESOLVE A J CJ DE ~~CAPÁ, SEH DIVERGÊNCIA, JlJ!:. 
GAR PROCEDENTE EH PARTE A PRESENTE RECL~~ÇÃO PARA CONDENAR 
A RECLA~~A EHIR - ENPRESA DE MONTAGEN INDUSTRIAL E REPRE 
SENTAÇÕES LTDA , A PAGAR AO RECLANANTE AUDO RAHOS FERREIRA -;
Cr$ 92 . 415 , 64 DE AVISO PRÉV IO (30 DIAS), Cr$ 77.013,00 de 
139 Saljrio de 82 ( 10/82) , Cr$ 46 . 207 ,80 de Férias Proporcio 
nais (6/ 12) , Cr$ 426.240,00 de Salár io Re tido em dobro , além 
das parcelas iliquidas de FGTS pelo C6digo 01, Juros e corre 
ção ~lonetjria t udo nos termos da Fundamentação . Improcedente 
o pedido de Férias 81/82, (30 dias) , por fa l ta de amparo l e
gal. "Custas pela r eclama da sobre o valo r da condenação que 
para este f im arbitra- se em Cr$ 800 .000,00 na quantia de 
Cr$ 18 . 187 , 93 . 

Sec retaria da Junta de Conciliaçio e Julgamento de Haca 
pa, 0 1 de de zembro de 1982 . 

EUTON RMIOS 
Diretor de Sec retar ia 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGA~1EN1'0 DE ~~CAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
PRAZO DE 08 (OITO) DIAS 

JU NTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAHENTO DE HACAPÁ 

EDITAL DE NOTl FI CAÇÃO 
PRAZO DE 08 (OITO) DIAS 

Pelo presente Edital f i ca Notificada a firma EHIR - EM 
PRI·:SA Di: NONTAGEN INDUSTRIAL E REPRESENTAÇi\0 T.TDA, atualmente 
em lugar ince rto e nio sabido, reclamada nos autos do proce! 
so n9 1135 /82-JCJ- NCP ,em que JOSÉ HARIA ROCHA ~lELO é o recl~ 
mante, para c i~ncia da decisão cujo in tei ro t eor é o seguin
t e : " Res o lve a JCJ de ~1acapá, sem divergênc ia de votos , j u_l 
gar to talmente pr ocedente a presente r eclamação, para conde
nar a rec lamada EMIR - Empresa de Montagem Industr i al e Re
presentação Ltda , a pagar ao r ec l amante JOSÉ MARIA ROCHA ME
LO , Cr$ 3 .800 ,00 de 139 Salár io/82 (2/12), Cr$ 3.800,00 de 
Féria s Propor c ionais (2/12), Cr$ 72 .960,00 de Salário Retido 
em dobro, a l ém das parce l a s iliquidas de FGTS pe l o C6digo 18 
flo ras Extras , Juros e Corrcçio Mone tária tudo nos termos da 
fundamentaçio . Custas pela reclamada sobre o valor da conde
nação que para este fim arbitra- se em Cr$ 100 .000,00 na qua_fl_ 
tia de Cr$ 4 . 187 ,9 3 . " 

Secretaria da Junta de Conc i liaçio e Julgamonto de Maca 
pa , 0 1 de de zembro de 1982 . 

EUTON RAMOS 
Diretor de Sec r e t aria 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AHAPÁ 

SECRETARIA DE ADHINISTRAÇÃO 

COHISSÃO PE~~NENTE DE LICITAÇÃO 

Tm~DA DE PREÇOS N9 54/82- CPL 

A V I S O 

O pr esident e da Comissão Per"manente de L1c1taçio de Com 
pras e Serviços do GTFA, faz publico e comunica aos interes 
sados que acha- se aber t a a Lici t açio a nive l de T.P . n9 
54/82-CPL, para o fornec imento de GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,FRU 
TAS E LEGUNES , -

A Licitaçio se r á rea lizada as 9:00 horas do dia 20." 12 .82 
na sala de Licitação da Secretaria de Adm i nistração , à Av. 
FAB , Centro Civico , nesta c idade de Hacapá. 

O Ed ital completo e demais esclarecimentos poderão se r 
obt idos no ende r eço acima mencionado, 29 andar , sala 20,nas 
horas normais de expedi ente . 

Macapj, 03 de dezembro de 1982 

JOÃO BENÍCIO DIAS 
Presidente da CPL 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBL ICO 

PROCL~S DE CASAMENTOS 

O Of i cial de Regist r o Civi l da Comarca de Hacapá, Ter . 
Fed. do Amapj , Repub l ica Federativa do Brasil, fa z saber 
que pretendem se casar: CARLOS ANTONIO HORAES DE 'SOUZA E 
ODAci SOUSA DOS SANTOS . 

Ele é filho de Amadeu ~la rques de Souza e ·de Nazaré Ho
rnes de Souza . 

Ela é filha de João dos Santos , fa l ec ido ~ de Lu zia 
Sousa dos Santos. 

Q~em souber ~e qualquer impedimento que os iniba de ca 
sar um com o outro, acuse-o na forma da lei . 

Hacapj , 06 de dezembro de 1982 

HELENiSE K. da C. TORRES 
Escrevente Autorizada 

CARTÓRIO DE REGISTRO P0BLI CO 

PROCL~~S DE CASAMENTO 

O Ofic ial de Registro Civil da Comarca de Nacapj, Ter . 
Fed . do Amapj , RepÚblica Federativa do Brasi l , faz saber 
gue pre tendem se casar: ÁLVARO FLEXA SOARES e RESIA BORGES• 

Ele é filho de Antonio Soares dos Santos e de Maria Ju 
r ema Flexa Soares . 

Ela ê filha de Jossefina Borges Haussler, falecida. 

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

Macap~. 0 1 de dezembro de 1982 . 

HELENISE R. DA C.JORRES 
Escrevente Autorizada 

PROCL~S DE CASM1ENTO 

O Oficial de Registro Civi l da Comarca de Hacapj, Terri
tório Federal do Amapj , República Federativa do Bras il, faz 
saber que pretendem casar : JOÃO DE DEUS SOUSA NEVES com ~~RIA 
EUNICE BRITO DA SILVA. 

El e é filho de Pedro Siqueira das Neves e de Har i a Bene
dita de Sousa Neves. 

Ela é filha de Manoel Nadurei r a da Silva e de Creuza ~1a
dureira Brito . 

Quem soube r de qualquer impedimento legal , que OI id'if)h 
de casar, um ~om o outro, acuse-o na forma da Le i. 

Hacapá , 0 1 de dezembro de 1982 . 

HELENISE R. DA C. TORRES 
Escrevente Autorizada 
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Fator vital da soberania e 
tranqüilidade da Nação, a 
Mannha do Brasil visa 
ao fortalecimento das nossas 
forçàs navais, com a decisão 
de projetar e construir nossos 
navios dentro do País e pelos 
próprios brasileiros. 

No Arsenal de Marinha, no 
Rio de Janeiro, um moderno 

~ 

. na vi o-escola está sendo cons-. 
truído para formar futuras 
gerações de marinheiros com 
o nível tecnológico necessário. 

Acabam de ser projetadas 
corvetas modernas que no 
próximo ano com.et;am a ser 
construídas para maior 
segurança de nosso litoral. 

Brevemente os submarinos 

--------~---------------------------

também serão construídos no 
País. 

Este será um passo decisivo 
para nossa independência 
em tão sofisticada tecnoiogia. 

Esse progresso representa 
novas perspectivas para 
a indústria nacional, novos 
empregos, uma futura fonte 
de divisas e w .. ai.cr segurança. 
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