
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

Decreto n' 1 de 24 de Julho de 1 964 

Macapá, 18 de Janeiro de 1984 - 4~-Fe i ra 

Governador do Território 
Comte . ANNI BAL BARCELLOS 

Chefe de Gabinete do Governador 
H~LIO GUARANY DE SOUZA PENNAFORT 

SECRETARIADO 
Secretário de Admi nist ração 

Dr. AUGUSTO HONTE DE ALNEIDA 

Sec retário de Fi nanças 
RUBENS ANTONIO ALBUQUERQUE 

Secre t ário de Planejamento e Coordenação 
Dr . ANTERO DUARTE DIAS PI RES LOPES 

Secretário de Promoção Soc i a l 
Dr~ . MARIA DA GLÓRIA OLI VEIRA ANORIM 

Secretário de Obras e Se rviços PÚblicos 
Dr . PEDRO CARLOS DE SOUZA CAHPOS 

}!{NlSTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0082 de 11 de janeiro de 1984 

O Governador do Terri t ór io Federal do Amapá ,usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo ar t igo 18 , Ítem I I, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de j anei ro de 1969 , e tendo em 
vista os termos do Of í cio número 051 0/ 83- GAB / SEGUP , 

RESOLVE: 

Art . 19 - Designar os serv idores RAIMUNDO CHERHONT DA 
SILVA, ocupante do cargo de Agente de Polícia, Código PC-
405.B , Classe "B" , Referência NN-26 , RAIHUNDO NONATO DE SOU 
ZA PICANÇO, ocupante do cargo de Agente de Polícia, CÓdigÕ 
PC-405.B, Classe "B" , Referência NN- 26 , do Quadro Permanen
te do Governo deste Ter r i tório e ZIUIA RÕLA FOKUOCA, ocupan 
t e do emprego de Agente Admi nistrativo , Código LT-SA-701 . 8~ 
Classe "B" , Referência NH-24, da Tabela Permanente do Gover 
no deste Terr itório , todos lotados na Secretaria de Seguran 
ça PÚb l ica-SEGUP , para sob a Pr esidência do primeiro, cons~ 
tituirem a Comissão de Inquéri to Administrativo , incumbida 
de apurar os fatos constantes do Autos de Sindicância n9 
008/83- DPI- SEGUP, que é envolvido o servidor FRANCISCO FER
REIRA NEVES FILHO . 

Art . 29 - Revogam- se a s dis posições em contrário . 

Palácio do Setent rião , em Nacapá , 11 de j aneiro de 1984 , 
959 da Rep úbl ica e 419 da Criação do Terri tório Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINI ST~RIO DO I NTERIOR 

Terri t ór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0083 de 11 de janeiro de 1984 

O Governador do Territór io Federa l do Amapá , usando das 
at r ibuições que l he são conferida s pe l o a r tigo 18 , Ítem li , 

Secr et ário de Educação e Cultura 
Prof . FRANCISCO DE ASSIS GURGEL HEDEIROS 

Secretário de Agricultura 
Dr. LUIZ I RAÇU GUIHARÀES COLARES 

Secretár io de Segurança Pública 
Dr. EDHUNDO EVELUI COELHO 

Secre tário de Saúde 
Dr. JOS~ CABRAL DE CASTRO 

do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 00-83-11071-2-HI / DCA/BSB/ 
83 , 

RESOLVE : 

Ar t . 19 - Reti f icar o Decreto (P) n9 0989 , de 14 de ou 
t ubro de 1983, publicado no Diário Oficial do Ter ritór io n9 
4039 , do dia 19 do mesmo mis e ano , que passa a vigora r com 
a redação : 

- Co nceder aposentadoria, nos termos dos a r tigos 176 , 
item I e 178 , item I, alínea "a" , e 187, da Lei n9 17 11, de 
28 de outub ro de 1952, com a redação dada pela Lei n9 6 . 481 , 
de OS de dezembro de 1977, a con t ar de 16 de setembro de 
1983 , AHILCAR HENDONÇA FILHO, matricula n9 2.260 . 245 , no car 
go de Artí fice de Car pintaria e Narcenaria,Código ART-1004-;
Classe "Contramestr e", Referência NN-18 , do Quadro Permanen 
te do Governo des t e Território, devendo percebe r proventos 
correspondente da Classe "~!est r e" , Referência NH-24, de con 
f ormidade com o artigo 184 , item I ,da citadal.ei n9 17 1 1 /52~ 
observado o§ 29 do artigo 102, da Constitu ição Federal . 

Palác i o do Sctentrião , em Nacapá , 11 de janeiro de 1984, 
959 da RepÚb l ica e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Terri t ório Fede ral do Amapá 

DECRETO (P) N9 0084 de 11 de janeiro de 1984 

O Governador do Terr i tório Federal do Amapá , usando das 
atr ibuições que lhe são conferidas pe l o art igo 18 , Ítem II, 
do Decreto-Lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 1/03002/83- SOSP , 

RESOLVE : 

Conceder aposentadoria , de acordo com os artigos 176 , 
item II e 178 , ítem I, alínea "a" , da Lei n9 1711 , de 28 de 
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outubro de 1952 , com G redação dada pela Lei n9 6. 481 , de OS 
de dezembro de 1977 , z LUIZ BATISTA DOS SANTOS,matrfcula n9 
2.079 . 925, no cargo de Artífice de Est r utura de Obras e Heta
lu r gia , Código ART-100 1, Cl asse "Artífice Especiali zado" , 
Referência NN- 14 , do Quadro Permanente do Governo deste Ter 
ritór io , devendo pe r ceber proven t os correspondent e a Refe~ 
rência NH- 18 , da Classe "Contramest re", de confo rmidade com 
o art igo 184 , ítem I , da citada Lei n9 1711/52 , observado o 
§ 29 do a r tigo 102 , da Cons tituição Federa l. 

Palácio do Se t entr ião ,em Hacapá , 11 de janeiro de 1984 , 
959 da Repúbl ica e 4 19 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Feder al do Amapá 

DECRETO (P) N9 0085 de 11 de janeiro de 1984 

O Governador do Território Fede ral do Amapá , usando das 
at r ibuições que lhe são confer i das pe lo artigo 18 , Ítem li, 
do Decreto-Le i n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Fazer rever t er i repartição de or igem, a ser 
v ido r a HERYAN FLEXA CHAGAS, ocupante do emprego de Agente 
Administ rativo, Cód i go LT- SA-70 1.B, Cl asse "B", Re fe rênc ia 
NH- 22 , da Tabela PermaneP. t e do Governo deste Terr itó rio , lo 
tada na Sec retaria de Educação e Cultura-SEEC, que encontri 
va-sc à disposição da Prefe itura Hunic ipal de Hazagão . -

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

Pa l ácio do Setentrião ,em Hacapá , 1 1 de janeiro de 1984, 
959 da RepÚblica e 419 da Criação do Terri tório Federal do 
Amapá . 

ANN I BAL BARCELLOS 
Governado r 

NINISTÉRIO DO INTERIOR 

Terri tó rio Fede ra l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0086 de 11 de janeiro de 1984 

O Gove rnador do Território Federal do Amapá, usando das 
a tribuiç;es que lhe s~o confe ridas pe l o artigo 18, ítem II, 
do Decreto-Lei n9 41 1, de 08 de j aneiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Are . 1 Q - Dispensar ONEI DE DE NAZARÉ BATI STA SOARES , da 
função de confiança , de Secretário Administrativo, CÓdigo 
DAI-202 . 2, do Gabinete do Secre tário de Educação e Cultura
SEEC , a contar da present e da t a . 

Art . 29 - Revogam-se as disposições em con trário . 

Pa l ácio do Setentrião,em Hacapá, 11 de janeiro d~ 1984 , 
959 da Repúbl i ca e 419 da Criação do Terr itór io Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRID DO INTERIOR 

Territór i o Federal do Amapá 

DECRETO (P ) N9 0087 de 11 de janeiro de 1984 

O Gove rnador do Território Federal do Amapá, usando das 
at r ibuições que lhe são conferidas pelo art i go 18 , Í temll , 
do Decreto- Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vis t a o que consta do Decreto n9 85 . 347 , de 11 de novembro 
de 1980 , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Designar ~!ERYAN FLEXA CHAGAS , ocupante do e~ 
prego de Agente Administrativo, Código LT-SA-70 1 .B , Classe 
"B" Referênc i a N~t- 22 , da Tabela Pe rmanente do Governo des
te Terri t ório, lotada na Secretar ia de Educação e Cul tura -
SEEC, par a exercer a função de con~iança de Secretário Adm~ 
ni st r ativo , Código DAI- 20 1 .2, do Gabinete da Secretar ia de 
Educação e Cu l tura- SEEC, a contar da presente da t a . 

Art . 29 - Revogam- se as disposiçÕes em cont rár io. 

Pa l ác i o do Setcntrião , em Ma capá , 11 de j aneiro de 1984, 
959 da República e 419 da Cr iação do Terr i tór io Federal do 
Amapá. ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

HlNISTÉRIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0088 de 11 de janeiro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando da~ 
atr i buiçÕes que l he são conferidas pe lo art i go 18, item li , 
do Decreto- Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Exonerar HARIA HELENA FRANCO HONT ' ALVEIU'lE,do 
ca rgo em comi ssão, de Assessor , Código DAS-102 . 1, da Secr e
tar i a de Educação e Cul t ur a-SEEC, a contar da presenteda t a . 

Art . 29- Revogam-se as di sposiçÕes em contrário . 

Pa l ác i o do Setentrião , emYiacapá , 11 de j aneiro de 1984, 
959 da República e 4 19 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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Território Federal do Amapá 
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~ILNISTfR10 DO INTF.RJOR 

Terr it6rio Fede r3l do funap~ 

DE CRETO (P) N9 0089 de I I de janeiro de 1984 

O Gove rnador do Tcrrit6rio Federal do Amapâ,usando das 
atribui ções que lhe são confer idas pelo artigo 18, ítem U , 
do Decreto-Le i n9 41 1, de 08 de jane iro de 1969, c tendo em 
v ista o que consta do Decreto n9 85 . 177, de 19 de se tembro 
de 1980, 

RF.SOLVE : 

Art. 19- Nomea r ONEIDE DE NAZAR~ BATISTA SOARES, ocu
pante do cargo de Agente Adm i nistrativo, C6d igo SA-70 1 . C , 
Classe "C",Referência NN- 27 , do Quadro Permanente do Gover
no deste Territ6rio, lotada na Secretaria de Educação e Cul 
tura-SEF.C, para exe r ce r o ca rgo em comissão , de Assessor , Co 
digo DAS- 102 . 1, da Secretaria de Educação e Cultura-SEEC , a 
contar da presente data . 

Art. 29 - Revogam- se as disposições em cont rário . 

Palácio do Setentrião,em Hacapá, 11 de janeiro de 1984 , 
959 da Rep~b lira e 419 da Criação do Territ6rio Federal do 
Amapá. 

ANNlBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

CO~IISSÃO DE LNQUÉRLTO ADHINISTRATIVO 

DECRETO (P) N9 1119/83- GABI 

EDtTAL DE CITAÇÃO , CON PRAZO DE 15 DIAS 

O Secretário da Comi ssão de Inquérito Administra t ivo , 
consti tuída pelo Decreto (P) N9 1119, de 24 õe novembro de 
1983 , do Excelentí ssimo Senhor Governador do Territ6rio Fe
deral do Amapá , de aco rdo com despacho do Senhor Pres idente 
e t endo em vista o di spo sto n9 § 29 do Art i go 222, do Esta
Luto dos Funcionários P~bl icos Civis da União , CITA, pelo 
pre.>ente E di tal , JOÃO MOURA LOPES, ocupante do ca rgo de Agen 
te Admi nistrativo , C6digo SA-701 . C, Classe "c", Referência 
NN- 25 , perLcncent e ao Quadro de Pessoal Permanente do Gover 
no deste Território, lotado na Secretar ia de Saúde , para ,no 
prazo de 15 (qu inze ) dias , a contar da primeira publicação 
deste, apresentar defesa esc rita , com referência às acusa 
ç~es que lhe pesam , tendo para tanto , acesso aos respecti -
vos autos , na sede da referida Comissão, s ituada na sala n9 
13 do Hemocentro , à Rua Jovino Dinoá, S/N9 , nest .1 capita l , 
nos dias Úteis , das 14 :00 hs às 17 :30 hs . 

Hacapj(AP), 02 de jane iro de 1984. 

~IOUZAR BORGES DOS SANTOS 
Secretário da Comissão 

TELECOHUNlCAÇÕES DO AHAPÁ S/A - TELEAHAPÁ 

HIPRESA DO SISTEMA TELEBR!ÍS 

CGC- NF 05.965 . 42 1/0001-70 

ASSEHBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Fi cam os Senhores acionistas da Telecomunicações do 
Amapá S/A- TELEM!AP/i, conv i dados para se reunirem em Asse~ 
blêia Ceral Ext raordinária, no dia 25 .01 .84 às 09 :00 horas , 
na sede da Sociedade , sita na Av . Duq ue de Caxias n9 106 
nesta cidade de Nacapá , para deliberarem sobre a segu inte 
Ordem do Dia : 

A) Ele i ção de Diretor, 

B) O que ocorrer . 

Macapj-Ap , 12 de jane iro de 1984 . 

Di\RI.O ALFREDO PlNHElRO 
Presidente 

CO~IPANIIIA DE DESENVOLV IHENTO DO ANAPÁ - CODEASA 

Tm!AllA DE PREÇOS N9 02/84 

No d in 31 .01. 84, às 09 :00 horas , seri realizada a Lici 
tação a nLve l de Tomada de Preços, para a aquisição de um 
TRATOR DE RODAS ; utiA I'LANTADE1RA e U~IA GRADE ARADORA ~!ECÃNI 

CA, conforme especificação contidas no Edital que encontra
se ã disposição dos interessados na Divisão de Atividades Ge 
ra i s da Companhia, à Av . Hendo nça Furtado , n9 53 - fone:22Z.:. 
2869, em .Nacapá - Territ6r io Federal do Amapá , nas ho ras no r 
ma i s de exped i entes . 

S6 poderão concorrer as f irmas que estiverem com o seu 
Certificado de Regularidade J urídico Fisca l (CRJF) devida -
mente autorizado e do ramo especificado dos mate r ia is a se
rem l ic itados . 

LUIZ GONZAGA PEREIRA DE SOUZA 
Pres idente Comissão Per manente Licitação 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO M!APÁ 

SECRETARIA DE ADHINISTRAÇÃO 

COHISSÃO PEIU!ANENTE DE LICITAÇÃO 

ED ITAL DE TOHADA DE PREÇOS N9 04/84-CPL 

A V I S O 

O Presidente da Com i ssão Permanente de Licitação de Co~ 
pras e Serviços do GTFA, faz p~blico e comunica aos interes
sados que acha- se aberta a licitação a ni ve l de T.P. n9 04 I 
84-CPL, para Aquisição de Hateria is de Constru ção em Geral. 

A licitação será real i zada ãs 9 :00 horas, do dia 19/02 / 
84 , na Sala de Licitação da Secreta ria de Administração , à 
Avenida FAB, Centro Cívico , nesta cidade . 

O Edital completo e demais esclarecimentos poderão se r 
obtidos na Sala 20, 29 andar , no endereço acima mencionado. 

Hacapá , 13 de j anei r o de 1984 . 

J OSlTO BELARHINO BISPO 
Pr esidente da CPL 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8'1 REGIÃO 

.JUNTA DE CONCILIAÇÃO E J ULGAl'!ENTO DE NACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

PRAZO DE 08 (OITO) DIAS 

Pelo presente Edital fica Notificada GRÁFICA LUZ,atual 
mente em l ugar i ncerto e não sabido, reclamada nos autos d; 
processo n9 1225/83-CJ·-Rio de Janeiro , em que REGINALDO NÚ
IlREGA ê reclaman te , para ciência da dec isão cujo inteiro 
t eor é o seguinte: " .. . Do Exposto e com apoio no artigo 
844 da Consolidação das Leis do Trabalho . J u lga esta 19'1 Jun 
t a de Conciliação e Julgamento do Rio de Janei ro , por UnanT 
midade, procedente a Revelia , a presente Reclamação, para 
condenar a Reclamada a pagar ao Reclamente a qua nt i a de 
Cr$- 128 . 240 , 00 relativa aos Titulas postul ados na inicial, 
ma is guias do FGTS , sob pena de r esponder pelo equivalente 
em espécie , procedendo ainda a baixa em sua Carteira Prof is 
sional, com J ur os e Correção Honetár i a a Fina l. Cus tas de 
Cr$- 7. 937,00, pela reclamada, calculadas sobre o valor da 
condenação . 

Secretaria da Junta de Conciliação e J ulgamento de Ha
capá, 12 de janeiro de 1984 . 

EUTON W!OS 
Diretor de Secretari a 

CARTÚRTO DE REGISTRO PÚBLICO 
PROCLA.'IAS DE CASAHENTO 

O Ofi ci al do Reg i st ro Civil desta Comarca de ~acapá 
Ter . Fed . do Amapá , Rcp~blica Federativa do Brasil, faz sa
ber que pret endem se casar: JOÃO TIBURCIO DE ALHEIDA e HE
LOISA ANORAS DA SILVEIRA TÁVORA. 

El e ê fi l ho de ~arciano Tiburcio de Alme ida c de Bene
dita Duarte de Almeida . 

Ela ê filha de Josi Tav , digo , José da Silvei ra Távora 
e de Casemira Amo ras Tivora. 

Quem souber de qualque r impedimento l egal que os iniba 
de casar um com o outro acuse- o na forma da lei . 

rlacapá, 17 de janc i r o de 1981•. 
JIELENlSE R. C. TORRES 

Escrevente Autor izada 
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Vamos combater a inflação, com 
trabalho e poupança. Produzindo mais -com iniciativa
no emprego ou no trabalho autônomo. 

Vamos aumentar a produção de alimentos, para 
melhorar a base do nosso padrão de vida. 
E vamos proteger o que ganhamos, por meio da poupança. 

Vamos produzir para atender nossas 
necessidades e para exportar o máximo. Exportar cada 
vez mais, para obter divisas, essenciais ao nosso 
desenvolvimento. Assim fazem os povos obstinados e 
confiantes. Com trabalho, produção, poupança e 
exportação reafrrrnamos nossa confiança em nós mesmos. 

EM 84,CONFIANCA,TRABALHO E EXPORTAÇÃO. 
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