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~IINISTJ::RIO DO INTERIOR 
Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1046 de 31 de outubro de 1983 

O Gove rnador do Território Federal do Amapá,usando das 
atribuiç~es que lhe são conferidas pe l o artigo 18 , [te~ li, 
do Decreto-Lei n9 41 1, de OS de janeiro de 1969, e tendo em 
vi s t a os t ermos do Of í cio número 1228/83-SESA, 

RESOLVE: 

Art . 19- Exonerar , a pedido , RAIHUNDO HALCHER PINON 
FILHO, da função de confianç~, de Chefe do Ser viço de Emer 
gência , CÓdigo DAS-1 0 1. 1, do Centro Nédico Hospitalar/SESA-;
a partir de 01 de novembro do corrente ano. 

Art . 29 Revogam-se as disposiç~es em contrário . 

Palácio do Setentrião,em Nacapá , 31 de out ubr o de 1983 , 
949 da RepÚblica e 419 da Cr iação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

t·IINISTIÕRIO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) NQ 1047 de 31 de outubro de 1983 

O Gove rnador do Territór i o Federal do Amapá ,usando das 
a tribuiç~es que l he sio conferidas pel o artigo 18 , item I I , 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista os t ermos do OfÍcio número 1201/83- SESA, 

RESOLVE: 

Art . 19 - Tornar sem efei to o Decre t o (P) n9 0888 , de 
09 de setembro de 1983, pub l icado no Diário Oficial do Ter 
ritório n<? 4017, do dia 16 do mesmo mês e ano. 

Art . 29 - Revogam-se as dispos iç~es em contrário . 

Secre tário de Educação e Cultura 
Profª· ANNIE VIANNA DA COSTA 

Secr etário de Agricultura 
Dr. LUIZ IRAÇU GUU1ARÃES COLARES 

Secretário de Segurança PÚblica 
Dr. EDMUNDO EVELIM COELHO 

Secret ári o de Saúde 
Dr. JOSe CABRAL DE CASTRO 

Palácio do Setentrião , em Hacapá , 31 de uulula u de 1983, 
949 da RepÚblica e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTgRIO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 1048 de 3 1 de outubro de 1983 

O Governador do TerritÓrio Federal do Amapá,usando das 
atribuiç~es que lhe são conferidas pelo artigo 18 , Ítem II, 
do Decreto- Lei n9 411 , de 08 de j ane iro de 1969, 

Rl::SOLVE: 

Art . 19 - Remover, a servidora ~~RIA LÚCIA NUNES FER
R!::IM, ocupante do emprego de Agente Administrativo, Códir,o 
LT- SA-701.A, Classe "A", Referência N~l- 17, da Tabela F.speci 
al de Empregos do Governo deste Território , lotada na Secre 
tat"ia de Administr açáo- SEAD, para a Auditoria, a contar da 
presente data . 

Art . 29 - Revogam- se a s d isposiç~es em contrário . 

Palácio do Setentriio,em Nacapá , J 1 de outubro de 1983, 
94Q da RepÚb l ica e 4 1Q da Criaçio do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapâ 

DECRETO (P) N9 104 9 'de 31 de outubro de 1983 

O Governador do Território Federal do Ama á usando das 
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atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janei ro de 1969, e tendo em 
vista os termos do Ofício número 0919/83-SEFIN, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar RUBENS ANTONIO ALBUQUERQUE, Secret~ 
rio de Finanças do Governo deste Terr i tório, para viajar de 
Macapá, sede de suas atividades, até a cidade de Brasília -
DF, a fim de tratar de assuntos da área Tributária, junto a 
Coordenadoria de Administração Fazendária e Minis tério da 
Fazenda, nos dias 24 e 25 de outubro do corrente ano. 

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

Palácio do Setentrião,ern Macapá,31 de out ubro de 1983, 
949 da República e 419 da Criação do Terri t ór i o Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (E) N9 028 de 31 de outubro de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando da 
atribuição que lhe são conferida pelo item li do art. 18 
do Decr eto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19 - A a línea "a" do Artigo 19 do Decre t o (E) n9 
023, de 10 de agõs t o de 1979, publ icado no Diár i o Oficial do 
Ter r itório do Amapá , de 13 de agôsto de 1979, pass a a ter a 
s egui nte r edação : 

"a ) (A-01) localizada na estaca 6. 163 03, 87 , af as t ada 
da 59 , 30 à di r eita , com uma ár ea de 22. 500 rn2 , (próximo o krn 
97 da atual r odovia, lado direito) ". 

Ar t . 29- Es t e Decr eto ent r ará em vi gor na data de sua 
publ i cação , revogada a s d i spos i ções em con t rário . 

Pa lácio do Setent r i ão ,ern Macapá , 31 de outubro de 1983· 
949 da República e 419 da Cr iação do Territór i o Feder al d~ 
Amapá . 

ANNI BAL BARCELLOS 
Gove rnador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Terri tó rio Feder al do Amapá 

DECRETO (E) N9 029 de 31 de outub ro de 1983 

APROVA O PLANO DIRETOR DE INFORHÁTICA DO GOVERNO DO TER 
RITORIO FEDERAL DO AI'IAPÁ. 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
a t r i buiçÕes que lhe são conferidas pelo arti~o 18, ítem II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e 

CONSIDERANDO: 

- o que o PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA do Governo do Terrít~ 
no Federal do Amapá é o documento que detalha a nível l o. 
cal o li Plano Diretor de Informática do Ministério do Inte 
rior; 

- que este Plano tem corno objetivo a política e as di 
retrizes básicas no sentido de instrumentalizar o Setor de 
Inf ormática do Governo; 

- que o mesmo configura como medida de apo i o ao Sist! 
ma de Pl anejamento, a tornada de decisão r áp i da e ef i c i ente , 
além da racionalização das tarefas e do Processo de Moderni 
zação Administrativa; 

- a necessidade de uma coordenação no âmbito governa 
mental do Território para a impl antação do PDI e v isando a 
eficiente utilização de recurs os humanos, equ ipamentos, téc 
nicos e dispositivos de processamento eletrônico de dados;-

- o disposto na Por t ar i a n9 154 , de 30 de outubro de 
1980, e na Reso l ução n9 OS, de 10 de junho de 1981,da Comis 
são de Moderni zação Adminis trativa do Ministério do Inte 
r i or ; 

- o dispos t o no art igo 19 do Ato Normativo n9 015/81 , 
de 09 de julho de 1981 , da Secret aria Espec ial de Inf ormáti 
ca ; 

- a i mport ância fundamental par a o desenvolvimento do 
Território Federal do Amapá, de uma constant e atual i zação no 
campo de i nformática . 

RESOLVE: 

Art . 19 - Aprovar o PLANO DIRETOR DE INFOR}~TICA do Go 
verno do Terr i tório Feder a l do Amapá, com vi gênc i a para o p~ 
ríodo de 1984/86. 

Ar t. 29 - Atr i buir à Secre t ar i a de Planejament o e Coo~ 
denação as providênc i as quanto a t aref a de i mpl antação e ex! . 
cução do referi do Plano . 

Ar t . 39 - Es t e Decr eto ent r a rá em vi gor na da t a de sua 
publ i cação , revogada s as di spos i çÕes em contrário . 

Pal ác i o do Set entri ão , ern Macapá-AP, 31 de outubro de 
1983, 949 da RepÚblica e 419 da Criação do Terri tó r io Fede 
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ral do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8{1 REGI ÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAHENTO DE HACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

PRAZO DE OS DIAS 

Pelo presente edital fica NOTIFICADO o Sr: ALAR~CO FE~ 
REIRA DA Gfu~ atualmente em lugar i ncerto e nao sab1do, a 
comparecer pe~ante esta Jun ta de Conciliação e ~ulgamento , 
na Av. Duque de Caxias, s/n9, entre as ruas: El1ezer Levy e 
Odilardo Silva bairro central, às 08 : 30 horas, do dia 08. 
1 1.83, à aud iê~cia r elativa à r eclamação apresentada por JQ 
se DE ARAÚJO PEREIRA , contra o Senhor acima ci tado, no pro 
cesso n9 121 2/83, cons tante do seguinte: Aviso prévio, fe 
rias proporcionais , 139 salário proporcional, horas extras 
(04 por dia) , soldada base, sa l ário família (02 depende~ 
t es) , domingos trabalhados , adic i onal de insalubridade , dev~ 
lução da CTPS e o FGTS, num total ilíquido . 

Nessa audiênc i a deverá V. Sa. oferecer as provas que 
julgar necessárias , constantes de documentos ou testemu 
nhas, estas no máximo de 03 (três). 

O não comparecimento de V. Sa. à referida audiência im 
portará o julgamento da questão a sua reve l ia e na aplic~ 
cão da pena de confissão quanto à matéria de fato. 

Nessa audiência deverá V. Sa. estar presente , indepen 
cientemente do comparecimento de seus representante s, sendo= 
lhe facultado f azer- se substituir pel o gerente ou por qual 
quer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas 
dec l arações obrigarão o proponente. 

Secretaria da Junta de Conciliação e Julgamento de Ha 
capá , 31 de outubro de 1983 . 

XO: 

EUTON W!OS 
Diret or de Secr etaria 

Ml - Terr itório Federal do Amapá 

Secre t aria de Segurança Pública 

Departamento Geral de Policia 

Delegacia de Acidentes-DA 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM P~\ZO DE 05 DIAS,NA FORMA ABA! 

O Dr. CARLOS AFONSO STRAAT~~NN, Delegado de Policia ,Ti 
tular da Delegacia de Aciden t es de Hacapá, Capita l do Ter 
ri tór io Federal do Amapá, na fo r ma da lei , e t c ... 

Faz saber a todos que o presente EDITAL, com prazo de 
OS (c inco) dias , ou dele tiverem conhecimento, que nesta De 
l egacia t r ami t a um Processo, que é Réu CARLOS WI LSON 1-~TINS 
SALES , amapaense, casado , com 28 anos de idade , residente i 
Rua Paraná n9 1428, portador da CNH N9 009013177-AM, catego 
ria "D", Prontuário n9 14S1 19483-AH, como incurso nas penas 
do Art. 129 § 69 do Cód~go Penal Brasileiro . 

E, como tenha o Agente de Polícia, certificado não o ha 
ver encontrado nesta cidade, não sendo possível citá-lo pes 
soalmente , CITE-O pelo presente a comparecer nesta Delegã 
cia , no prédio do DETRAN-AP, sito à Avenida Padre JÚl io Mã 
ria Lombard s/n9, nesta cidade no dia 07/1 1/83 , às 08:00 ho 
ras a fim de ser qualificado, identificado,criminalmente pe 
lo sistema datiloscópico a assis t ir a inquirição da vitima~ 
a que deverá comparecer, sob pena de REVELIA. Para conheci 
mento de todos é passado o presente EDITAL, cuja 2{1 Via fi 
cará afixado no l ugar de costume. Dado e passado nes t a ci dã 
de de ~lacapá aos trinta e um dias do mês de outubro do ano 
de mi l novecentos e oitenta e três. Eu , GIL~~R QUEIROZ NAS 
CIMENTO, Escrivão de Poli cia que o datilografei e subscrevi-:-

Bel. CARLOS AFONSO STRAAT~N 
Delegado de Polícia 

PROCÚRADORIA GERAL 

ERRATAS: = = = = ::: c = = 

- O TERCEIRO (39) TE~IO ADITIVO AO CONTRATO N9 049/83-
PROG, publicado no Diário Oficial do Governo do' Território 
Federal do Amapá n9 3983, de 27 de julho de 1983, às pági -
nas S, onde se lê: TERCEIRO (39) TER!'IO ADITIVO AO CONTRATO 
N9 049/83-PROG, leia-se : TERCEIRO (39) TERNO ADITIVO AO CON 
TRATO N9 049/82- PROG . 

- O PRIMEI RO ( 19) TERHO ADITIVO AO CONVÊNIO N9 03/83 -
PROG, publ icado no Diár i o Of ici~ l do Governo do Território 
Feder al do Amapá n9 399S, de 12 de agos to de 1983, às Pági 
nas 6, onde se l ê : PRIHEIRO (1.9) TEJ{HO ADITIVO AO CONVI':NIÕ 
N9 03/83-PROG, leia- se: PRIMEIRO ( 19) TERNO ADITIVO AO CON
VENIO N9 031/83-PROG. 

Macapá, 21 de outubro de 1983 . 

ANTONIO CABRAL DE CASTRO 
Procurador Geral do GTFA 

(Republ ícado por ter saído com incorreçÕes). 

HINISTeRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA 

SUPERINTENDÊNCIA TERRITORIAL DO AMAPÁ 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

TO~~A DE PREÇOS N9 06/83. 
A V I S O 

A FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA- SUPERINTEN 
DÊNCIA TERRITORIAL DO Al1APÁ, através da COHISSÃO DE LICITA
ÇÃO, constituída pela Portar i a n9 12/83- GAB/ST/AP, de 30.0S. 
83, torna pÚblico que se encontra a disposição dos interes
sados, o EDITAL de TOMADA DE PREÇOS N9 06/83 , para aquisi -
cão de materia l permanente , em sua séde , s ito à Rua Maior E 
liezer Levy , n9 1090 , bairro Central , o qual poderá ser ad~ 
~uirido em horário normal de expedíente.Outrossim, a r eferi 
da TO~~A DE PREÇOS realizar-se-á às 09:00 horas do dia 16 
de novembro de 1983, no endereço supra mencionado. 

Macapá , 19 de novembro de 1983. 

ALDENOR SALES DA SILVA FONSECA 
Pr esidente da CLOS 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLM~S DE CASAMENTO 
O Oficial de Registro Ci vi l da Comarca de Hacapá, Ter

r itório Federal do Amapá , RepÚblica Federativa do Brasil 
faz saber que pretendem se casar: EDILSON NEPO}ruCEMO DE OLI 
VEIRA e JANIEIRE PINTO DO C~~O . 

Ele é filho de José Artur Nepomucemo e de Maria de Lu r 
des de Oliveira. 

Ela é filha de José Pint o do Carmo e de Maria Apareci
da Perei r a do Carmo . 

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

Hacapá, 01 de novembro de 1983. 

HELENISE R. DA C. TORRES 
Escrevente Autorizada 

PROCL&~S DE CASA}ffiNTO 

O Of icial do Registro Civil des ta Comarca , Te rri tório 
Federal do Amapá, República Federativa do Bras il , faz saber 
que pretendem se casar : RAI~ruNDO NONATO PEREIRA DE SOUSA E 
MARINILDE LEITE TEI XEIRA. 

El e é filho de Ireno Lopes de Sousa e de Arcangela Pe
reira de Sousa. 

Ela é fi l ha de ~faria Leite Teixeira. 

Quem souber de qua l quer impedimento que os i niba de ca 
sar,um com ó outro , acuse-o na forma da le i . 

~laca pá, 31 de outubro de 1983. 

HELENISE R. DA C. TORRES 
Escrevente Autorizada 
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15 DE NOVEMBRO 
PROCLAMAÇÃO DA REPOBLICA 

REPÚBLICA: ORDEM E PROGRESSO, LIBERDADE, INDEPENDÊNCIA. 
O progresso político nos leva a uma sociedade pluralista e 

democrática, ideal que inspirou a Proclamação da Repúbl ica. 
Ordem e Progresso, união nacional, cooperação e 

harmonia. trabalho e espírito de colaboração -são valores da 
República e da Democracia que queremos. Praticá-los e 
promovê-los é um dever de todos os brasileiros. 

) 

(1) ' 'Mal. Deodoro da Fonseca/Chefe do Governo Prov1sór1o·· 

~ 
fi' (2) ' ' Dr. Campos Salles /Min•slro da Just•ça" 

I.V(:\\J (3) ··auintino Boc. aiUva/ Mini.st ro das Relações Exteuores· · 

7 
.~IJ' (4) ' 'Tte. Cel. BenJaminConslant/Mintstroda Guerra ' ' 

\::.;~ (5) " O r. OemétfiO A•be.ro/.M tnistrod a Agr icultura, ComérciO e Obras Púbhc!is" 
G) G) {6) ··eontra·Alm . Eduardo Wandenkolk/Minislro da Marinha·· 
____; (7) ' 'Or Ruy Barboza f Mimstro da Fazenda'' 

l!::===-~ (8) ' 'Or. Aristides l obo/Ministrado lnte no r' ' 


	

