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DECRETO (P) N9 1076 de 10 de novembro de 1983 

O Governador do Território Feder al do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são confer i das pelo art igo 18, ítem li, 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 5/ 14. 549/83-SEGUP, 

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 r edação dada pe l a Le i n9 6. 481 , de 05 
de dezembro de 1977 , a J URACY RI BEIRO DA CUNHA , matricul a 
n9 1. 887.337, no cargo de Agente Admini s t rativo, Código SA-
701. C, Classe "C" , Referência NM-27, do Quadro Permanente do 
Governo deste Terr i t ór io , devendo seus proventos mensais se 
rem acrescidos da vantagem financeira , da função de confian 
ça de Ass i s tente , Código DAI-202 . 3, da Divisão de Ativida ~ 
des Especiais de Trânsito , na forma prevista no artigo 180, 
í tem li , da supracitada Lei n9 1711 /52, com a alte ração i n
troduzida pela Lei n9 6. 732, de 04 de dezembro de 1979. 

Pa l ác io do Setentrião , em Macapá , 10 de novembro de 
1983 , 949 da Republica e 419 da Cr i ação do Território Fede 
ra l do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTeRI O DO INTERIOR 

Ter r itório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1079 de 10 de novembr o de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
atribuições que lhe são conferidas pe lo artigo 18, ítem II , 
do Decreto-Lei n9 4 11 , de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vi sta os termos ·do Ofício número 0272/83-SENAVA, 

RESOLVE: 

Secre tário de Educação e Cultura 
Prof ~ . ANNI E VI ANNA DA COSTA 

Secretár io de Agricultura 
Dr. LUIZ IRAÇU GUIMARÃES COLARES 

Secretári o de Segurança Pública 
Dr . EDMUNDO EVELIM COELHO 

Secretário de Saúde 
Dr . JOSe CABRAL DE CASTRO 

Art. 19 - Designar o Engenheiro Civil HERC!LIO DA LUZ 
~illSCOUTO , Chefe da Divisão de Engenharia da SOSP,Engenheiro 
Ci vi l ANTÔNIO MANOEL MACHADO MARQUES , Chefe da Divisão de 
OperaçÕes da SOSP e RAUIUNDO ORLA.t'lDO DOS SANTOS ,ocupante do 
emprego de Agen te Administrativo, Código LT- NM-701.A,Classe 
"A" , Referência NH-17, todos l otados na Secretaria de Obras 
e Serviços PÚblicos- SOSP , para sob a Presidência do primei 
ro , comporem a Comissão encarregada de proceder a fiscaliza 
ção das obras de construção do Navio "Comandante PEDRO SEA 
BRA" , junto ao Estaleiro cons trutor. 

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

Palác~o do Setentrião , em ~1acapá ,1 0denovembro de 1983 , 
949 da Republica e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTeRIO DO INTERIOR 

Terr i tór i o Feder al do Amapá 

DECRETO (P) N9 1080 de 10 de novembro de 1983 

O Governador do Território Federal du Amapâ , usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, í tem II, 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Remover, a servidora IRACI D~~SCENO PICAN 
ÇO , ocupante do emprego de Agente Administ rat ivo, Código LT~ 
SA-70 1, Cl asse "A" , Referência NM-17 , da Tabela Especi al de 
Empregos do Governo deste Terri tório , lotado na Secretaria 
de Administr ação-SEAD, para a Secretaria de Educação e Cul 
tura-SEEC, a contar da presente data. 

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

Palácio do Setentrião , em Hacapá, 10denovembro de 1983, 
949 da Repúb l ica e 419 da Criação do Território Federa l do 
Amapá. 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 
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MINISTeRIO DO INTERIOR 

Territóri o Federal do Amapá 

DECRETO (P) NQ 1081 de 10 de novembro de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo ar tigo 18, ítem li, 
do Decreto- Lei nQ 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 00-82-03199- 1- MI / DCA/ 
BSB/82 , 

RESOLVE: 

Art . 19 - Retificar o Decreto (P) n9 OS33, de 08 de 
março de 1982, publicado no Diário Oficial do .Território nQ 
364S , do dia 12 do mesmo mês e ano, que passa a vigorar com 
a seguinte redação. 

-- Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 
176 , Ítem li e 178, item I, alínea "a", da Lei n9 1711 , de 
28 de out ubro de 19S2, com a r edação dada pela Lei n9 6. 481, 
de OS de de~embro de 1977, a RISALVA FREITAS DO AMARAL, ma
tricula n9 1 . 687.734 , no cargo de Profe ssor de Ensino de 19 
e 29 Graus , Código M-601. C, Classe "C" , Referência 4 ,do Qua 
dro Permanente do Governo deste Território, devendo perce = 
ber proventos correspondente da Classe "D", Referência 3, de 
conformidade com o artigo 184, item I, da Lei n9 1711 /S2 ,em 
face do que dispõe a Lei n9 6. 701, de 24 de outubro de 1979, 
observado o § 29 do aftigo 102 , da Constituição Federal. 

Pal ácio do Setentrião, em Macapá, 10 de novembro de 
1983, 949 da República e 419. da Criação do Território Fede 
ral do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTeRIO DO INTERIOR 

Terr i tório Feder a l do Amapá 

DECRETO (P) N9 1082 de 10 de novembro de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atr ibuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem II , 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de j aneiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 6/20.876/83-SEAD, 

RESOLVE: 

Conceder aposentador ia, de acordo com os artigos 176, 
item li e 178, item I, alínea "a", da Lei nQ 1711, de 28 de 
outubro de 19S2, com a redação dada pe l a Lei n9 6.481,de OS 
de dezembro de 1977, a EZEQUIAS RIBEIRO DE ASSIS, matricula 
n9 1.777 .543, no cargo de Técnico em Comunicação Social, CÓ 
digo NS-530 .C, Classe "C", Referência NS-17, do Quadro Per= 
manente do Governo deste Terri tório, devendo perceber pro -
ventos correspondente a Referência NS-21, da Classe Espe
cial, de conformidade com o artigo 184, ít em I, da citada 
Lei n9' 1711/52, observado o § 29 do artigo 102 , da Consti -
euição Federal. 

Palácio 
1983 , 949 da 
ral do Amapá. 

do Setentrião , em Hacapá , 10 de novembro de 
República e 419 da Criação do Território Fede 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

MINISTeRIO DO INTERIOR 

Território Feder al do Amapá 

DECRETO (P) N9 1083 de 10 de novembro de 1983 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item li, 
do Decreto- Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar MARIA DA GLÓRIA OLIVEIRA AMORIM, Se 
cretária de Promoção Social do Governo des te Território, pã 
ra viajar de Macapá, sede de suas atividades , até a cidade 
do Rio de Janei ro-RJ, a fim de tratar de assunt~ de interes 
se da Administração Amapaense, j unto a FUNABE~ , no períodÕ 
de 15 à 19 de novembro do corrente ano. 

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

Pal ácio do Setent rião, em ~lacapá, 10 de novembro de 
1983, 949 da República e 419 da Criação do Terri tório Fede 
ral do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PORTARIA (P) N9 310/83-SESA. 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE , usando das atribuições que l he 
são conferidas por Lei e considerando o que consta do Pro
cesso s/n da Divisão de Controle de Drogas e Medicamentos , 
com relação ao "Aviamento Indevido de Receita Médica" , 

R E S O L V E: 
ADVERTIR a Farmácia Importadora Droganorte,por infração 

nos Í tens XI e XI I, do Artigo 10 da Lei n9 6.437/77 . 
D~-SE CI~NCIA E CUMPRA- SE. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÜDE, em Macapá 09 de novem 
bro de 1983 . 

Dr. JOSe CABRAL DE CASTRO 
Secretário de Saúde 

HI - GOVERNO DO #tAPÁ 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE ADMI NISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

PORTARIA (N) NQ 012 /83 - DAT/SEFIN 

O Secretário de Finanças do Governo do Terr i tório Fede 
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ral do Amapá , usando das atribuições que l he são confer i das 
pelo ar t. 549 , do Regu l amento do Imposto sobre Operações Re 
lativas à Circu lação de :-lercadorias-ICN , aprovado pelo De:
cre t o n9 3.992/77 , aplicável aos Terr1tori os Federais por 
força do Decr eto n9 85 . 367 de 17 de novembro de 1980. 

R E S O L V E: 

Ar t. 19- Instituir a Guia de Trânsito de Nercador i as , 
modelo anexo , que será utilizada atravé~ do De~ar tamento de 
Adminis t ração Tributária desta Secretana, a flm de acober
tar o trânsito ou regularizar o depósito de mercadorias em 
territór i o amapaense , nos seguintes casos: 

I - Acobert ar o trânsit o de mercador ias , em virtude de 
apreensão dos documentos fiscai s originais , por nao ser o 
exigido para a respectiva operação . 

I I - Acobertar o trânsito de mercadorias provenientes 
de outro Estado , cujo documento fiscal seja único e não hou 
ver possiblidade ser em transpor tados de uma só vez. 

I II - Acobertar o trânsito de mercadorias de pessoa fí 
sica ou j uridica não cont r i buinte do Imposto sobre Opera: 
çoes Relativa à Circulação de ~tercadorias-ICH , quando des t i 
nadas a conserto . 

IV - Em outros casos em que não se exija o documento 
prÓprio da expedição , a critério da Repartição Fiscal. 

§ 19 - A Guia de Trânsito de Nercadorias te rá va lidade 
exclusi va em t erritório amapaense e deverá ser emi t ida nos 
Postos Fiscai s pelos Agentes Pl antonistas, nos casos em que 
couber . 

Art . 29 - A Guia. de Trânsito de Hercadorias conterá as 
seguintes indicações: 

I- Denominação "Guia de Trânsi t o de Hercadoria s"; 

l i - NÚmer o de Or dem e o número da via; 

III - Nome , endereço comer ci al e residencial e numero 
de inscrição no CAD- IC~!, do remetent e e do destinatár io ; 

IV - Nome e endereço do proprietário do veículo; 

V- Nome ,~enáereço e número da carte i ra do motorist,1,p1_~ 
ca do veículo·, Estado ~ Hunicípio ; 

VI - Indentificação do documento fiscal que or iginou a 
emissão da Guia de Tr âns ito de Mercadorias; 

VII Des t aque da aliquota e do valor do Imposto, qua~ 
do for o caso ; 

VIII - Discriminação da mercadoria, quantidade, peso , 
marca1 tipo , espécie, qua lidade , valor e demais element os 
que permitam sua perfeita indenti ficação ; 

IX - Motivo da emissão da Guia de Tr ânsito de Mercado-
r ias ; 

X - Repart ição emitente e data (dia,mês e ano da emis 
são); 

XI - Ass inatura do motorista e do funcionário . 

§ 19 - A Guia de Trânsito de He rcador ias será impressa 
em PAPEL CARBONADO, com numeração crescente de 000 .001 a 
999 . 999 , agrupadas em blocos de cinquenta (50) jogos. 

§ 29 - A Guia de Trânsito de ~lercadorias será emitida 
em três (03) vias , que terão o seguinte destino : 

I- I? via - sera emi tida à Di visão de Fisca lização P! 
r a control e e arquivo ; 

II - 2? via - acompanhará a merdadoria e sera entregue 
ao des tinatár io; 

III - 3? via- ficará presa ao Bloco . 

Ar t . 39 - O prazo de validade da Guia de Trânsito de 
Mercado r ias neste Território , contar-se- á da data de sua 
emissão e será : 

I - até vinte e quatro (24) horas do dia segui nte àque 
le em que tenha ocorrido a saída para a mesma localidade; 

I I - de a t é quarenta e oito (48) horas , quando se tra-

t arde transportes ferroviáros, fluvial,rodovi ár ioou aereo, 
para out ra localidade . 

§ 19 - Na hipótese de força maior, que i mpeça a obser
vânc i a dos prazos previs t os, o interessado deverá procur ar, 
antes do vencimento , a repart i ção fiscal mais próxi ma ,a fim 
de r evalidar a documentação . 

§ 29 - A reval i dação será concedida·mediante despacho 
exarado no verso da 1? vi a do documento, pelo Chefe ou Res
ponsável pela Repartição Fiscal . 

Art. 49 - A impressão da Guia de Trânsi to de Mercado
r i as e a autenticação dos respectivos blocos, serão feitas 
medi ant e determinação do Diretor do Depar tament o de Adminis 
tração Tributária. 

Art . 59 - As dúv i das suscitadas e os casos omissos se
rao dirimidos pelo Diretor do Departament o de Administração 
Tributária. 

Art. 69 - Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposiçÕes em contrár io . 

PUBLIQUE- SE, CUHPRA- SE . 

Gabinete do Secretário de Finanças, em Macapá, 20 de 
outub ro de 1983. 

RUBENS ANTONIO ALBUQUERQUE 
Secretário de Finanças 

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVH1ENTO DA ANAZÕNIA 

PROCES·SO N9 00758/81 
OF . GS . ~G . N9 05009/83 

Belém - Pará 
Em 3 1 de outubro de 1983 

Exmo . Sr. 
Cap itzo- de-Nar-e- Guerra ANNIBAL BARCELLOS 
DD . Governador do Território Federal do Amapá 
~1ACAPÁ - ~1APÃ 

Comunico a Vossa Excel ência que em atendi mento à solicita 
ção contida no oficio n9 746/83-SEPS de 21 .09 .83, e consid; 
rando o parecer favorável do Depart amento de r ecursos Huma 
nos , esta Superintendência concorda em alterar o Plano de A 
plicação dos recursos a l ocados através do Convênio n9 682/82:
SUDAI-!, firmado com esse Gove r no para prosseguimento do Pro 
grama Nacional de Higrações l nternas , alteração esta que se 
consubstancia no documento anexo , ressaltando , na oportuni
dade , que , o presente ofício é consider ado como 29 Termo A 
ditivo do aludi do convênio. 

Cordiais Saudações 

ELIAS SEFER 
Superintendente da SUDAI-1 

ANEXO AO 29 TERHO ADITIVO AO CONV!':NIO N9- 682/82,FIRHA 
DO ENTRE A SUPERINTEND~NCIA DO DESENVOLVI~lliNTO DA Al-1AZÕNIA 
(SUDAI-1) E O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO Al-1APÁ,PARA APLI 
CAÇÃO DA I}WORTÃNCIA DE CR$- 5 .410 . 951 ,00 (CINCO MILHÕES , QUA 
TROCENTOS E DEZ MIL , NOVECENTOS E CINQUENTA E Hill! CRUZEIROSJ 
DESTAQUE DO PROG~1A NACIONAL DE MIGRAÇÕES INTERNAS , PARA DAR 
CONTINUIDADE À EXECUÇÃO DO REFERIDO PROG~1A NO TERRI TÓRIO 
(PROCESSO N9 00758/81) . 

PLANO DE APLICAÇÃO 

SUBPROGRAMA SAMI 

- Pessoal. .. .......... ..... .... .......... . .. Cr$ - 286 . 164,00 
- Encargos Sociais .. ... ..... .. ........ ...... Cr$ - 91.578 ,00 
- Hateria l de Consumo . ............ .. .. .. .... Cr$ -200 .000,00 
- Ha t erial Permanente .. ... .... . ... . .. ..... .. Cr$ -200 .000, 00 
-Serviços de Terceiros ..... .. .. ...... . .... . Cr$- 3.312.000,00 

SUBTOTAL . . .. . ..... .. ...... Cr $-4 . 089 . 74 2, 00 

S UBPROG~1A SU!I 

Pessoal. . .... ...... . . ........... ... ..... .. Cr $- 1.046.492 , 00 
-Encargos Sociais . . ......... .. ...... ... .... Cr$ 274.7 17,00 

SUB TOTAL 

TOTAL GERAL 

Cr $-1 . 32 1.209,00 

Cr$- 5.410 .951, 00 



Macapá, 18-11-83 DIARIO OFICIAL Pág. 4 

PODER JUDICIÁRIO O Edital compl eto e demais esclarecimentos poderão ser 
obtidos no endereço acima mencionado , 29 andar , sala 20 , nas 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8~ REGIÃO horas normais de expediente , 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULG&~NTO DE HACAPÁ 

EDITAL DE PRAÇA, COH PRAZO DE 20 DIAS . 

O Doutor Jui~ do Trabalho , Presidente da Junta de Con
ciliação e Julgamento de Nacapã . 

Faz saber a todos quantos o presente Edital virem, ou 
dele notícia tiverem que, no dia 07 de dezembro de 1983, as 
12:00 horas, na sede des:a Jun ta, à Av . Duque de Caxias , 
s/n, serão levados a público pregão de venda e arrematação, 
a quem oferecer o maior lance os bens penhorados na execu -
ção movida por Hanoel Rodrigues dos Santos, contra Agrogar
zal Industrial Ltda Ni colas Dibois , bens esses encontrados 
à no l ocal penhorado e que são os seguintes: I - Uma Ilha 
denominada de Ilha do Veado, tamb ém conhecida por Ilha Cará, 
com uma área total aproximadamente de 1. 000 (mil) He , refe
rida Ilha fica local izada na Baia do Viei ra , ~!unic ípio de 
Afuá , Estad.o do Pará , toda cercada pelos Igarapés: Santa Ha 
ria dos Carangueijos; tendo como confrontantes a Ilha Nina per::
tencente ao Senhor ~UU~OEL TELES ; Ilha dos Patos , per tencen
te ao Senhor Josg FERREIRA DA SILVA e I lha dos Porcos per -
tencente ao Senhor ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA , possuindo 
as seguintes benfeitorias : Var ias fruteiras, entre elas Ba
nanas ; 500 pés de cacau e várias estradas de seringueir as 
possuindo ainda um gaÍpãc construido de madeira de Lei , co~ 
berto com telha brasilit, em frente um trapiche de madeira, 
e ao lado duas casa s de madeira de lei cobertas de palha 
possuindo três moradas cada uma , com os seguintes compart i~ 
mentos uma S~la, um Quarto, e uma Cozinha em perfeito estado 
de conservaçao ; Na parte posterior se encontra constru ído um de
pÓsito de aprox imadamen t e SxSrn , coberto com telha brasilit. em 
perfeito estado. Que são avaliados em Cr$ :- 3.700 .000,00 
(três milhÕes e setecentos mil cruzeiros) . 

II - Um Motor Harca Agrale , M-790 , CV17 B, N9 37 7990-
86 , 1270 c i lindradas , acompanhado de um grupo gerador mar
ca Negrini de 12KVA,N9 70070913-1, em perfeito es tado de conser 
v ação e funcionanento ,Os quais são avaliados em Cr$ 2 .OOODOO,OÕ 
(dois milhÕes de cruzeiros) . 

III - Uma Recravadeira, acompanhada de um Motor de 3 
CV marca Brasil, 220/380 Volts , em perfeito estado de con
servação e funcionamento . O qual é avaliada, em Cr$: ..... 
200 . 000,00 (duz entos mil cruzei ros). 

IV - Uma Caldeira , com chaminé de 120 libras,com duas 
válvulas de segurança e um ingetor, em perfeito estado de 
conservação . O qual é avaliada em Cr$ : 600 . 000 ,00 (seisce~ 
tos mi l cruzeiros). 

Quem pretender arrematar ditos bens deverá comparecer 
no dia, hora e local ac ima mencionados ficando ciente de 
qu: deverá garantir o lance com o sinal correspondente a 207. 
(~lnte por c:nto) de seu valor . E, para que chegue ao conhe 
c1rn:nto d~s 1ntere~s~~o~ , é pas sado o presente Edital, que 
sera pubhcado no D1ano da Justiça" e afixado no lugar de 
costurn~ , na sede desta Junta de Hacapá, 10 de novembro de 
1983 . Eu , (Rdo Paulo Borges) Of . de Justiça Avaliador da ti
l ografei. E eu, (Euton Ramos) Diretor da Secretaria, subs -
crevo . 

ANTOHIO CARLOS AREAL 
Juiz do Trabalho 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDE'RAL DO AMAPÃ 

·SECRETARIA DE ADHINISTRAÇÃO 

COHISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TO~~A DE PREÇOS N9 62/83- CPL 

A V I S O 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação de 
Compras e Serviços do GTFA, faz pÚblico e' comunica aos inte 
re~sados , que acha- se aberta a lic itação a nível de T. P. n9 
62/83- CPL , para aquisição ae MÓveis para Esc r itór i o, El etro 
domésticos e outros rnaterias permanentes . 

A Li citação será realizada às 9 :üC hords do dia 28 . 11. 
83; na sala de l icitação da Secretar ia de Admin i stração, à 
Av . FAB , Centro Cívico nesta cidade de Nacapá. 

Hacapá, 11 de novembro de 1983 . 

JOS ITO BELARHINO BISPO 
Presiden te da CPL 

mNIST~RIO DO INTERIOR 

GOVE&~O DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ~~PÁ 

COHPANHIA DE 1~CUA E .ESGOTO DO A.'IAPÁ - CAESA 

COHISSÃO PERHANENTE DE LICITAÇÃO PARA OBRAS, SERVIÇOS 
E AQUISIÇÃO DE EQUIP&'IENTOS - CPL 

EDITAL DE TO~~A DE PREÇOS N9 03/83 - CAESA 

A V I S O 

A_Comnanhia de Água e Esgoto do Arnaná- CAESA ,através da 
Cornissao Permanente de Licitação para Obras,S~rviços e Aqui 
siçÕes de Equipamentos , torna pÚblico para conheciment o dos 
interessados , que fa r i realizar a Tornada de Preçosn9 03/83-
CAESA, destinada à aquisição de ma ter iais para Rede Coletora 

· ct~ Esgoto~ Sanitirios , Rede de Dis tribuição de Água e Liga-
çoes Pred1a1s de Água , para Comunidades local izadas nos tlu 
nicípios de Nacapá, Amapá e Nazagão . 

A lici tação realizar- se-á às 10 :00 horas do dia 23 de 
novembro de 1 .983, no prédio do Escritório Centra l da Empre 
sa , localizado à Av. Ernestino Borges n9 222 , nesta cidade~ 
o:asião em que serão recebidos os documentos de par ticipa -
çao e propos tas . 

O Edita l e demais el ementos ~ecessários poderão 
obtidos no citado endereço . nos horár i os norma is de 
client e . 

Macapá (AP), 08 de novembcu de 1983. 

~IILTON LOBATO COUTINHO 
Presidente da CPL 

J USTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO &'IAPÁ 

1~ CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA-~~CAPÁ 

EDITAL DE INTHIAÇÃO E PRAÇA 

ser 
expe-

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, NN. JUI Z DE DIREITO DA PRI 
HEIRA CIRCUNSCRIÇÃO J UDICIÁRIA DE HACAPÁ, CAPITAL DO TERRITÓ 
RIO FEDERAL DO ~IAPÁ, na forma da l ei , etc . .. -

FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou de 
l e conhecimento tiverem, que o Porteiro dos Audi tór ios ,devi 
darnente autorizado por este Juízo , promoverá , em hasta pu 
blica, a venda do bem abaixo discriminado, penhorado nos au 
tos de Execução n9 12 .407/8 1, requ=rida por HOINHO CENTRAL 
INDUSTRIAL E COHÉRCIO LTDA contra A. G. DA ROCHA , no átrio 
do Forum - Avenida Amazonas, 26 , no dia OS de dezembro de 
1983, ás 10:00 horas, em primeira praça , por preço igual ou 
acima da ava liação.Não havendo licitante , será realizada a se
gunda praça, no dia 16 de dezembro de 1983, às 10 :00 horas, 
pelo maior lanço oferecido, tem o seguinte bem as seguintes 
características: 

- Uma (1) Casa Residencial , coberta com brasi l it, cons 
truída em madeira de lei, medindo dois metros de fr ente por 
dois metros de fundos terreno medindo 15 rn de frente por 30m 
de fundos , inscrito na P~l , sob o n9 08 .31 .08. - 6, situado 
na Av . Acre , s/n, ent r e as Ruas Guanabara e Nato Grosso , em 
péssimo estado de conservação , em completo abandono, deste 
lhado, sem porta s e janelas , encontra- se no terreno , 3 pes 
de mangueiras e dois cajueiros, avaliado em Cr$ 50 .000 , 00 
(Cinquenta Hil Cruzeiros) . 

Fica o Executado intimado das dat as designadas , através 
do pr esente EDITAL , caso não seja intimado pessoalmente . 

E, que os mesmos quizerem arrematar, deverá comparecer 
no dia, hora e local, ci ente de que a venda será feita à vis 
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ta , em dinhe iro em espec ~e ou através de cheque visado , ou, 
·a inda, medi ante caução i dônea . 

E, par a que chegue ao conhecimento de t odos e, pr inci 
palmente dos interessados , passou- se o presente EDITAL em 
mais de três vias de igual teor , sendo que será afixado no 
lugar de costume e publ icado na forma da l ei. Dado e pa~ 
sado nesta cidade de Macapá, aos quatro dias do mês de no 
vembro de mil novecentos e oi t ent a e t rês . Eu .Agostinho Ibiã 
pino da Si l va , Auxiliar Judi ci ário, datilografeie Eu , Luci 
val do dos Santos Ferreira , Diretor de Secretaria da Vara CÍ 
vel, subscrevi por determinação do MM. Juiz. 

LUCIVALDO DOS SANTOS FERREIRA 
Portar ia n9 005/83 

NINIST~RIO DA INDÚSTRIA E DO CO~RCIO 

GOVERNO DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPÁ 

JUNTA COMERCIAL DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPÁ 

DOC~ffiNTOS DEFERIDOS 

EM OUTUBRO DE 1. 983 

FIRMAS INDIVIDUAIS 

1021/83- J . G. FERREI RA ...... .... .... . 
Sede : Av. Pe. Júlio ~!a ria Lom 
baerd - 267 
Central - Macapá- Ap 

1068/83 - U. J. DE OLIVEIRA ........... . 
Sede : Av. 19 de Maio - 2110 
Bur itizal - Hacapá- Ap 

1069/83 - M. R. MACIEL ..... ......... .. . 
Sede : Av. Feliciano Coelho s/n 
Trem - Macapá- Ap 

1070/83 - ~IANOEL ~!ARQUES BALIEI RO ..... . 
Sede : Rua Adalvaro Alves Ca 
valcante - 127 
Santana - Macapá-Ap 

1071/83- MARIA JURACI DA SILVA ....... . 
Sede : Passagem Ju l ião Rarnos-23 
Jesus de Nazaré - Macapá-Ap 

1066/83 - ADILSON FERREIRA MONTEIRO .... 
Sede : Av . Galibis - 1323 
Buri tizal - Macapá-Ap 

1076/83 - MARIA MIRANDA PINHEIRO ...... . 
Sede : Rua Ma to Grosso - s/n 
Pacoval - Hacapá-Ap 

1081/83 - A. N. ROSA .................. . 
Sede : Rua Hamilton Si lva 
2157 Trem- Macapá- Ap 

1083/83 - M. O. A. LIMA VERDE . ........ . 
Sede : Av. Nações Unidas- 1456 
Jesus de Nazaré - Macapá- Ap 

1088/83 - NESTOR REIS ........ ........ .. 
Sede : Av. Pedro Baião - 2880 
Santa Rita - Hacapá-Ap 

109 1/83 - J . M. CARDOSO PEREIRA ....... . 
Sede : Vila Laranjal do Jari -
s /n Centro '- Mazagão-Ap 

1094/83 - EDIMILSON DE MORAES ......... . 
Sede : Rua Adalvaro A. Caval
cante , 1689 Santana-Macapá-Ap 

1092/83- F. D. DA SILVA ........ . ..... . 
Sede : Vila Laranjal do Jari -
s/n Centro - Mazagão- Ap 

1101/83 - S. C. DE AllffiiDA ...... ...... . 
Sede : Av . Timbiras - 664 
Buritizal - Macapá-Ap 

1100/83- DAVID DA SILVA CHAGAS . ... ... . 
Sede : Rio Macacoari - s/n 
Rural- Hacapá- Ap 

16 1 0002915 2 

16 1 00029 16 1 

16 1 0002917 9 

16 1 0002918 7 

1 6 1 000 2·9 1 9 5 

16 1 0002920 9 

16 1 000292 1 7 

16 1 0002922 5 

16 1 0002923 3 

16 1 0002924 1 

16 1 0002925 o 

16 1 0002926 8 

16 1 0002927 6 

16 1 0002928 4 

16 1 0002929 2 

1102/83 - E. SOARES DOS SANTOS ... ..... . 
Sede : Rua Rio de Janeiro - 961 
Santa Rita - Macapá- Ap 

1112/83- ELILSON GUILHERME HIRA ..... . 
Sede: Av . Dois I rmãos - s/n 
Cent r al - Amapá-Ap 

1115/83 - ROSA FLORINDA KOENIG ROSA .... 
Sede : Rua Prof .Tostes - 1102 
Santa Rita - Macapá- Ap 

111 8/83 - JOS~ RIBAS DOS SANTOS ...... . 
Sede: Rua Leopol do Machado -
617 - Beir ol - Macapá-Ap 

1123/83 - R. N. A. DOS SANTOS ........ . 
Sede: Rua Adálvaro Cavalcan
te - 941 - Santana- Macapá-Ap 

11 26/83 - L. S. MONTEI RO .... .. .. .... .. 
Sede : Av. Pe. Júlio W;l. Lom 
baerd, 13J - Central - Ma ~ 
capá- Ap 

11 04/83 - J . P. MOURA ...... ...... .... . 
Sede: Rua Guanabara - 1020 
Pacoval - Macapá- Ap 

1131/83 - G. S. FERREIRA . .... ........ . 
Sede: Rio Aporerna - s/n 
Rural - Macapá-Ap 

11 36/83 - ~1ARIA C~LIA DA SILVA RAI"'OS ... 
Sede: Rua Adál varo Cavalcan
te , 426 - Santana - Macapá- Ap 

1140/83 - ANILSON SILVA DE OLIVEIRA . . . 
Sede : Av . Ceará - 687 
Pacoval - ~lacapá-Ap 

16 1 0002930 6 

16 1 0002931 4 

16 1 0002932 2 

16 1 0002933 1 

16 1 0002934 9 

16 1 0002935 7 

16 1 0002936 5 

16 1 0002937 3 

16 1 0002938 1 

16 1 0002939 o 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃÕ 

COMI SSÃO PE~IANENTE DE LICITACÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N9 63/83- C!.'I. 

A V I S O 

O pres i dente da Comissão Permanente de Li citação de 
Compras e Serviços do GTFA, faz pÚbl ico e comuni ca aos inte 
ressados que acha- se aberta a l icitação a nível de T. P. n9 
63/83-CPL, para aquisição de Trator , arado e Outros Equipa
mentos Agrícolas . 

A Licitação será realizada às 9: 00 horas do di a 30 . 11. 
83, na sala de Licitação da Secret aria de Administr ação, à 
Av . FAB , Centro Cívico , nes ta cidade de Macapá. 

O Edital complet o e demais esclarecimentos poderão ser 
obtidos no 29 andar , sala 20, no endereço acima mencionado, 
nas horas normais de expediente . 

~mcapá , 14 de novembro de 1983 . 

JOSITO BELWHNO BISPO 
Presidente da CPL 

PROCURADORIA GERAL 

ERRATA 

O Segundo Termo Aditivo ao Contrato númeroOOS/83-PROG , 
publicado no Diár io Of icial do Governo do Terr itório Fede
ral do Amapá , númer o 4045 de 27 de outubro de 1983 , às pági 
nas 5, na sua CLÁUSliLA SEGUNUA, onde se lê: RENDAS DIVERSAS~ 
leia-se: ROYALTIES . 

Macapá (Ap), 11 .le 11ovembi.'O de 1983 

ANTONIO CABRAL DE CASTRO 
Procurador Gera l do GTFA 
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19 de novembro· Dia da Bandeira 

f"·--· 

-~ 

'-.,...- . 

Bandeira Nacional· A lembrança da Pátria nos traz. 
Onde quer que esteja a 

Bandeira Nacional, ali está o Brasil. 
São os brasileiros, irmanados na 
resistência ao flagelo das secas, no 
Nordeste, como na reconstrução 
das cidades e dos campos, no Sul. 
Na Amazônia, como na Antártica. 

A Bandeira Nacional é o sinal 
de que estamos juntos nos bons e 
maus momentos e a certeza de que 
estamos todos unidos, na mesma 
disposição e no trabalho comum, 
em favor da melhoria da vida de 
todos os brasileiros. 


	

