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

Secretar~o de Administração 
Dr. AUGUSTO MONTE DE ALMEIDA 

Secretário de Finanças 
RUBENS ANTONIO ALBUQUERQUE 

Secretário de Planejamento e Coordenação 
Dr. ANTERO DUARTE DIAS PIRES LOPES 

Secretar~o de Promoção Social 
Dr~ . MARIA DA GLÓRIA OLIVEIRA AHORIM 

Secretário de Obras e Serviços PÚblicos 
Dr. PEDRO CARLOS DE SOUZA CM!POS 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do illnapá 

DECRETO (P) N<? 0090 de 11 de jane iro de 1984 

o Gove rnador do Território Federal do Amapá,usando das 
atribuiçÕe s que lhe são confer idas pelo artigo 18 , Ítem li, 
do Decreto- Lei n9 41 I, de 08 de j aneiro de 1969, e tendo em 
vista os t e rmos do Ofício número 0037/84-SEPLAN, 

RESOLVE: 

Art . 19 - Exonerar RAI~ruNDO BRITO DE ALMEIDA, da fun
ção de confiança, de Diretor do Departamento de Orçamento , 
Código DAS-101 . 2 , da Secretaria de Planejamento e Coordena
ção-SEPLAN, a contar da presente data . 

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

Palácio do Setentrião,em Macapá, li de janeiro de 1984 , 
959 da República e 41<? da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Feder al do Amapá 

DECRETO (P) N9 0091 de 11 de janeiro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá ,usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem II , 
do Decreto-Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista os termos do Ofíc io número 0037/84-SEPLAN, 

RESOLVE: 

Art . 19 - Exonerar CÉLIO ANTONIO JACKSON COSTA , da fun 
çao de confiança , de Chefe da Divisão de Acompanhamento Op! 
rativo, Código DAS- 101. 1, do Depar tamento de Orçamento 
SEPLAN, a contar da presente data. 

Secretar~o de Educação e Cultura 
Prof . FRANCIS CO DE ASSIS GURGEL ~illDEIROS 

Secretário de Agricultura 
Dr . LUIZ IRAÇU GUIMARÃES COLARES 

Secretário de Segurança Pública 
Dr. EDMUNDO EVELIM COELHO 

Secretário de Saúde 
Dr . JOS~ CABRAL DE CASTRO 

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

Palácio do Setentrião,em ~1acapá, 11 de janeiro de 1984, 
959 da República e 41<? da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N<? 0092 de 11 de jane iro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem II, 
do Decreto- Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85.1 77, de 19 de setembro 
de 1980, e Ofício n<? 0037/84-SEPLAN, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Des i gna r CÉLIO ANTONIO JACKSON COSTA, ocupan 
te do emprego de Economista , CÓdigo LT-NS-509 .B,Classe "B"-;
Referência NS-16, da Tabela Permanente do Governo deste Te r 
ritório , lotado na Secretaria de Planejamento e Coordenação:
SEPLAN, para exe r cer a função de confiança , de Diretor do 
Departamento de Orçamento , CÓdigo DAS-1 01. 2, da Secre taria 
de Planej amento e Coordenação- SEPLAN, a contar d~ presente 
data. 

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

Palác~o do Setentrião,em !1acapá , 11 de j aneiro de 1984, 
95<? da Republica e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) NQ 0093 de 12 de janeiro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atr i bui ções que l he são conferidas pelo ar tigo 18, ítem li , 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e t endo em 
vista o que cons t a do Processo n9 9/24.712/83- SEPLAN, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176 , 
í tem 11 e 178, Ítem I, alínea "a", da Lein9 1711, de 28 de 
outubro de 19S2, com a redação dada pela Le i n9 6.481, de OS 
de dezembro de 1977, a MARIA LEONICE DA SILVA SOUTO , matri
cula n9 2.071 . 52S , no cargo de Auxiliar Operaciona l de Ser
vi ços Diversos , Cód igo NM-8 12. C, Classe "C", Referência NM-
17, do Quadro Permanente do Governo deste Território, deven 
do perceber proventos correspondente a Referência NM-20, dã 
Cl asse "D", de conf ormidade com o artigo 184, Ítem I, da ci 
tada Lei n9 1711 /52, em face do que dispõe a Lei n9 6.701 ~ 
de 24 de outubro de 1979, observ.ado o § 29 do art igo 102,da 
Constituição Federal. 

Palácio do Setent rião, emMacapá, 12de janeiro de 1984 , 
9S9 da RepÚblica e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTeRIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0094 de 12 de janeiro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo ar t igo 18, ítem I I, 
do Decreto-Lei nQ 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vis ta o que consta do Processo n9 00- 82- 06999-9 - MI/DCA/ 
BSB/82 . 

RESOLVE : 

Art. 19 - Retificar o Decreto (P) n9 09S6 , de 14 de 
ma io de 1982 , publicado no Diário Oficial do Território nQ 
3689 , do dia 19 do mesmo mês e ano, que passa a vigorar com 
a seguint e redação: 

- Conceder aposentadoria , de acordo com os art igos 176 , 
ítem 11 e 178 , Ítem I, a línea "a", da Lei n9 1711, de 28 de 
outubro de 19S2 , com a redação dada pel a Lei n9 6.481, de 
OS de dezembro de 1977, a MARIA ELBA DOS SANTOS CARDOSO, ma 
trícula n9 1.887.326, no cargo de Professor de Ensino de 19 
e 29 Graus , Código M-60 1. C, Cla sse "C", Referência 4,do Qua 
dro Permanent e do Governo deste Território,devendo perceber 
proventos correspondente ao car go em comi ssão ,de Diretor de 
Estabelecimento de Ensino , Tipologia S, Código DAS-1 01 . 1, na for 
ma prevista no ar tigo 180 , Ítem I ,da citada Lei n9 1 711/S~ 

com a alteração i ntroduzida pela Lei n9 6.732, de 04 de de
zembro de 1979. 

Palácio do Setent rião ,em Macapá, 12 de janeiro de 1984, 
9S9 da República e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Ter rit ório Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 009S de 12 de janeiro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem 11 , 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que cons t a do Processo n9 28840.000168/84- SEEC, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria , de acordo com os ar tigos 176 , 
Ítem li e 178, Ítem I, alínea "a", da Lei n9 17 11 , de 28 de 
outubro de 19S2, com a redação dada pela Le i n9 6. 481,de OS 
de dezembro de 1977, a MARIA HELENA FRANCO ~ONT ' ALVERNE , ma 
trícula n9 1.837.224, no cargo de Professor de Ensino de 19 
e 29 Graus, Código M-601 . C, Cl asse "C" , Ref erência 4 , doQua 
dro Permanente do Governo deste Terr itório , devendo perce = 
ber provento s correspondente ao cargo em comissão , de Asses 
sor, Códi go DAS-102. 1, na fo rma prevista no artigo 180,ítem 
I, da citada Lei n9 17 11 /S2, com a alteração introduzida pe 
l a Le i n9 6.732, de 04 de dezembro de 1979. -

Palácio do Setentrião, em Maca pá, 12 de janeiro de 1984, 
9S9 da República e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTeRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0096 de 12 de janeiro de 1984 

O Gove rnador do Território Feder al do Amapá , usando das 
atr i bui ções que lhe são conferidas pelo ar tigo 18 , Ítem II, 
do Decreto-Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28790.000 107/84- SEAD, 

RESOLVE: 

Ar t . 19 - Suspender , no período de 16 de janeiro de 
1984 a 16 de janeiro de 1986 , o cont r ato de trabalho firma
do com o Governo des te Território e a servidora ELIZABETH 
BARBOSA CORR~A, ocupante do emprego de Professor de Ensino 
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de 19 e 29 Graus , Código LT- H-60 I . B, Classe "B", Referência 
3, da Tabela Permanente do Governo deste Territór io , lotada 
na Secretaria de Educação e Cultura- SEEC. 

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

Palácio do Setentrião , em ~1acapã , 12 de janeiro de 1984 , 
959 da Republica e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Territór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0097 de 13 de janeiro de 1984 

O Gove rnador do Território Fede ra l do Amapá ,usando da s 
atribu i ções que lhe são conferidas pelo artigo 18, i t em II, 
do Decreto- Lei n9 4 11, de 08 de jane iro de 1969 , 

RESOLVE: 

Art . 19- Des ignar FRANCISCO DE ASSIS GURGEL HEDEIROS, 
Secretár i o de Educação e Cultura do Governo des te Territó -
rio , para viajar de Hacapá , sede de suas atividades, ati a 
cidade de Bras[lia-DF , a fim de , junto ao Nini s tirio de Ed;!_ 
cação e Cu ltura-~ffiC , ass inar o Convênio Anua l pa ra o ano de 
1984 , dest inado à cooperação ticnica e finance i ra , do r ef e
rido Ninistirio , conforme Av i so n9 399 , de 28 .1 2. 83 e Oficio 
Circular n9 45/83/HEC/SG /SEPLAN, de 29. 12 .83 , no período de 
17 a 22 de jane iro do corrente ano . 

Art . 29- Revogam- se as dispos ições em contrário . 

Palácio do Setent r ião ,em }1acapá, 13 de janeiro de 1984 , 
959 da Republica c 419 da Criação do Terr i tó r io Federal do 
Amapá. 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0098 de 16 de janeiro de 1984 

O Gove rnador do Território Federal do Amapá , usando das 
at ribu i ções que lhe são conferidas pelo artigo 18 , item II , 
do Decr e to-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e t endo em 
vista o que consta do Processo n9 28630.000062/84- SEFIN, 

RESOLVE : 

Conceder aposentador ia , de acordo com os art igos 176 , 
item II e 178, item I , alÍnea "a" , da Lei n9 1711, de 28 de 
outl)bro de 1952, com a redação dada pe l a Lei n9 6. 481, de 05 
de dezembro de 1977 , a ~~OEL GONÇALVES LÔBO, matri cul a n9 
2. 079 . 773, no cargo de Agente de Atividades Agropecuárias , 
Cód i go ~iH-801 .B, Classe "B", Refe rência ~1- IO , doQuadro PeE_ 
manente do Governo deste Terr itório , devendo perceber pro -
ventos correspondente da Classe "C", Referênc ia ~1-1 9 , de 
conf ormidade com o artigo 184, Ítem I , da citada Lei n9 1711 I 
52 , observado o § 29 do artigo 102, da Cons tituição Fede
ra l. 

Palác io do Setent rião , emNacapá, 16 de janeiro de 1984 , 
959 da Republ ica e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTeRIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0108 de 17 de janeiro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
at r ibuições que l he são conferidas pelo art i go 18, item II, 
do Decreto-Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE : 

Ar t . 19 - Des i gnar ANTERO DUARTE DIAS PIRES LOPES, Se
cretário de Planej amento do Governo des t e Terr itório, para 
exercer acumula tivamente, em substituição , o cargo de Gover 
nador do Territór io Federal do Amapá , durante o impedimentÕ 
do respectivo titular , nos dias 17 e 18 de janeiro do cor
rente ano . 

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

Pa l ácio do Setent r ião ,em Hacapá, 17 de janei ro de 1984 , 
959 da Republica e 419 da Criação do Terri t ório Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

COHI SSÃO DE INQUÉRITO ADHINISTRATIVO 

DECRETO (P) N9 1119/83- GABI 

EDITAL DE CITAÇÃO , COH PRAZO DE 15 DIAS 

O Secretário da Comissão de Inquirito Admi nis trat ivo , 
constituída pe l o Decreto (P) N9 1119, de 24 de novembro de 
1983 do Excelentissimo Senhor Governador do Ter r itór i o Fe
deraÍ do Amapá , de acordo com despacho do Senhor Presidente 
e tendo em vista o dis pos to n9 § 29 do Art i go 222 , do Esta
tuto dos Funcionários PÚbl icos Civis da União, CITA, pe lo 
presente Edita l , JOÃO MOURA LOPES , ocupante do cargo de Agen 
te Administ rativo , Código SA- 701.C , Classe "C", Referência 
~1-25 , pertencente ao Quadro de Pessoal Permanente do Gover 
no deste Terri tório , lo t ado na Secretaria de Saúde , para , nÕ 
prazo de 15 (quinze) dias, a cont a r da primeira publ i cação 
deste , apresentar defesa escr i ta, com referênci a às acusa -
çÕes que lhe pesam, t endo para tan to , acesso aos respect i -
vos autos, na sede da r eferida Comissão , s ituada na sala n9 
13 do Hemocent ro , à Rua Jovino Dinoá, S/N9, nes ta capital , 
nos dias Út eis ; das 14 :00 hs às 17 : 30 hs . 

Hacapá(AP) , 02 de j aneiro de 1984 . 

MOUZAR BORGES DOS SANTOS 
Secretário da Comissão 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

DI VISÃO DE ENS I NO SUPLETIVO 
VISTO : 

FRANCISCO DE ASSI S GURGEL }ffiDEIROS 
Secretár io de Educação e Cultura 

EDITAL N9 001/84 - DESU/SEEC. 
A Secretar ia de Educação e Cultura do Terri t ório Fede

ral do Amapá, atravis da Divisão de Ensino Suple t ivo , torna 
público, pelo presente Edita l, que real i zará Exames Espe
c i a is para a l unos do Cur so de Pr i mei ro Grau- SPG/Via Rádio e 
Via Tel evisão,a nível das quat ro útimas Siries do Ensino de 19 
gr au, r egu l amentado pelos dispositivos da Lei 5 .692/71, Pa
r ecer es 699/72 e 13/83- CETA e Resol uçÕes 01/73e03/75- CETA , 
obedecendo os segui ntes cr itêrios : 

I . Das Inscr ições : 
a) - Per i odo : 

Iní cio : 16/01/84 

Término : 31/01/84 

b) - Locai s : 

Macapâ : 

E.P.G. Barão do Ri o Br anco 

E.P.G . Coelho Neto 

E.P.G. Gonçalves Dias 

E.P . G. Josefa Juc i le i de 

E.P .G. Padre Dário 

E.P.G. São Benedito 
~: 

E.M .P.G. Amazonas 
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I I . Das Condições de Inscrições : 

a) Ter o candidato idade mínima de 18 anos completos 
ou a completar até a data da realização da útima 
prova para os candidatos que irão concluir o 19 
Grau. 

b) Poderão ser também inscritos, candida tos de 17 anos 
de idade desde que não estejam conc luindo o 19 Grau. 

c) O casamento e/ou emancipação não isenta o candida
to da idade mínima estabelecida pela l egislação vi 
gente; 

d) Não serão aceitas inscrições fe itas por outras pe~ 
soas, ou por correspondências; 

e) Poderão ser inscritos candidatos de recepçao orga
nizada e controlada ; 

f) Será permitida inscr i ção por procuração para os 
candidatos que não puderem comparecer pessoalmente . 

I II. Documentos Necessário?: 

a) Carteira de Identidade Civil, Militar e/ou estran
geira, conforme a situação de cada candidato; 

b) Uma (0 1) fotograf ia 3x4, de frente, iguais e sem 
uso; 

c) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no 
valor de Cr$ 250,00 (duzentos e cincoenta cruzei -
ros) . 

IV. Da Organização dos Exames: 

- As provas serão elaboradas segundo os conteúdos pro 
gramados nos jornais, fascícu l os do SPG/Via Rádio e 
Televisão Matemática, E.M.C . e O.S ·.P.B. de acordo 
com o plano aprovado pelo Conselho de Educação do 
Território Federal do Amapá . 

As provas serão e laboradas de modo a permitir ava
liação objetiva das respostas, às questões formula 
das com a duração de três (03) horas para cada pr~ 
va . 

- Cada prova constará de cincoenta (50) questões ob
jetivas. 

O candidato deverá apresentar-se para a real ização 
das provas, trinta (30) minutos antes do horário 
previsto, munido de caneta esferográfica azul ou 
preta, Carteira de Identidade e Cartão de Identifi 
cação a ser fornecido pelo Setor de Exames da Divi 
são de Ensino Supletivo. 

-Não será ' permitido a entrada de candidatos, no lo
cal dos Exames, após transcorrer o período de tole 
rânc ia dos 10 minutos, desde que não haja saídÕ 
nenhum cand idato da sala. 

- As provas serão rea lizadas na EPG Barão do Rio Bran 
co . 

V. Da entrega do Cartão de Identificação: 

- Fica estabelecido o período de 12 a 16 de março de 
1984 para os candidatos já inscritos, receber o 
Cartão de Identificação. 

VI . Da realização das provas: 

- As provas serão r ealizadas obedecendo o calendário 
a seguir: 

DISCIPLINA DATA HORÁRIO 

Matemática 17- 03- 84 19: as 22 :00 hs 

E.M.C . 18-03-84 08 as 11:00 hs 

O.S.P.B. 18-03-84 19 as 22 :00 hs ------------------ ------------ -----------------·--· 

VII. Da Avaliação : 

a ) Será considerado habilitado em cada di scipl i na, o 
candidato que obtiver nota mínima de cinco (OS) na 
escal a de zero a dez ( 10); 

b) Será cons iderado não habilitado o candidato que não 
alcançar a nota mínima es t abelec ida em cada di s ci
plina ; 

c) Não haverá r evisão ou vi s tas de provas , nem arre
dondamento de notas . 

VI II. Da expedição de Certificado : 

a) Os candidatos que estiverem devendo apenas Matemá
tica, E.M. C. e O. S. P. B, se aprovados , receberão um 
Certificado de Conc lusão do Ensino de 19 Grau. 

Ma capá, 13 de janeiro de 1984 . 

RAIMUNDO GUEDES DE ARAÚJO 
Chefe da DESU 

COMISSÃO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO 

DECRETO (P) N9 0082/84 . 

PORTARIA N9 01/84-CIA 

O Presidente da Comissão de Inquerito Administrativo , 
instituída pelo Decr eto (P) N9 0082 , de 11 de janeiro de 
1 .984 , usando das suas atr i buições que lhes são confer i das 
pelo artigo 219 § 29 da Lei n9 1. 71 1 de 28 de outubro de 
1.952,etc . 

RESOLVE: 

Designar JOSI!: MARIA TE IXEIRA LUlA, ocupante do cargo de 
Agente de Políci a , Código PC-405.A, Classe "A", r eferência 
NM- 23, do Quadro Permanente do Governo deste Territór io, lo 
tado na Secre t aria de Segurança Pública - SEGUP, para ser vir 
de Secretár i o da referida Comissão. 

Df- SE CifNCIA e PUBLIQUE- SE . 

Macapá, 16 de janeiro de 1 .984 . 

RAU!UNDO CHERMONT DA SILVA 
Pres idente 

GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO ~lAPÁ 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMI SSÃO PERHANENTE DE LICITAÇÃO 

EDI TAL DE TO}lADA DE PREÇOS N9 05/84-CPL 

AVISO 

O Presidente da Comi ssão Permanente de Li citação de Com 
pras e Serviços do GTFA, faz pÚblico e comunica aos intere~ 
dos que acha-se aber ta a licitação a nível de T.P. n9 05/84-
CPL, para pres tação de serviços de Ll}WEZA, CONSERVAÇÃO , 
JARDINAGEM e VIGILÂNCIA na Secretaria de Planej amento e Co o E_ 

denação. 

A licitação será realizada às 9:00 horas do di a 25/01/ 
84, na Sala de Licitação da Secr etaria de Adminis t ração, à 
Av . FAB, Centro Cí vico , nes ta cidade. 

O Edital compl eto e demais esclarecimentos poderão ser 
obtidos na Sala 20, 29 andar , no enderece ac ima mencionado , 
nas horas no rmais de expediente . 

Macapã, 10.01 . 84 

JOS ITO BELARMINO BISPO 
Presidente da CPL 

GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO ~PÁ 

SECRETARIA DE ADHINISTRAÇÃO 

COMIS SÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO; 

EDITAL DE TO}lADA DE PREÇOS N9 06/84=CPL 

AVISO 

O Presidente da Comi ssão Permanent e de Licitação de Com 
pras e Serviços do GTFA, faz público e comunica aos interes 
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sados que acha-se aberta a licitação a nível de T.P. 
84-CPL, para Aquisição de ROUPA DE CAMA, FARDAMENTO, 
DOS, CONFE CÇÃO e MATERIAL DE ESPORTE e RECREAÇÃO. 

n9 06/ 
TECI-

A licitação será realizada às 9:00 horas do dia 06 de 
fevereiro de 1984, na Sala de Licitação da Secretaria de 
Administração, à Av. FAB, Centro Cívico , nesta cidade. 

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

~~capá, 17 de janeiro de 1984. 

JOSITO BELARMINO BISPO 
Presidente da CPL 

MT - GOVF.RNO DO TF.R~TTÓRTO FEDERAL DO ~~PÁ 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPART~IENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA N9 002/84-DETRAN-AP. 

EMENTA: DETERMINAR a apreensão da Carteira Nacional de 
Habilitação n9 003509503, Prontuário n9 13918554, Categoria 
A3C , expedida por este DETRAN/AP, em nome de IDELFONCIO DA 
SILVA SOUSA e o suspender do direito de dirigir veículo au
tomotor pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco ) 
dias, a contar da efetiva data da retenção da CNH(02.01 .84) 
pelas razões que especifica : 

O Bachar el FRANCISCO DE ASSIS MENEZES, Diretor do De -
partamento de Trânsito do Território Federal do Amapá, no 
uso de suas atribuiçÕes legais, e ; 

CONSIDERANDO, que no dia 23 de dezembro de 1983, por 
volta das 23:30 horas , o motorista IDELFONCIO DA SILVA SOU
SA, portador da Carteira Nacional de Habilitação acima eme~ 
tada, quando trafegava pela rua ~~noel Eudóxio Pereira , di
rigindo a motocicleta Honda placa GA- 802-AP, ao adentrat no 
cruzamento formado pela citada roa e a avenida FAB , desres 
peitando a placa de regulamentação "DI': A PREFERllNC I~', foi ~ 
balroado pelo auto placa AA-1449-AP, que trafegava pela ci 
tada avenida, em sua mão de direção , via preferencial ; 

CONSIDERANDO , o Laudo de Exame Pericial B n9 281/83 
DPT , datado de 23 de dezembro de 1983 ; 

CONSIDERANDO, ainda , que o motorista IDELFONCIO DA SIL 
VA SOUSA, dirigia veículo em estado de embriaguês alcooli = 
ca, comprovado através do Laudo de Exame de Dosagem Alcool~ 
ca, realizado no dia 23 de dezembro de 1983, infringido 
assim, o artigo 181, inciso III do Dec. 62.127/68 (RCNT): 

RESOLVE: 
I - DETERMINAR , a apreensão, com fundamento nos arti 

gos 36 , inciso IV; 18 7, inciso III ; 181, inciso III e 199 , 
inciso II do Dec. 62. 127/68 (RCNT)da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) n9 003509503, Prontuário n9 1390 18654, Ca 
tegoria A3C, expedida por este DETRAN- AP, em.nome de IDEL = 
FONCIO DA SILVA SOVSA, portador da Carteira de Identidade n9 
59 . 778-AP . 

II - SUSPENDER, com respaldo no Artigo 181 , inciso III 
e 199, inciso li c/c os §§ 19 e 29 do Regulamento do CÓdigo 
Naciona l de Trânsito (Dec.62. 12 7/68) pel o prazo de 365 (tre 
zentos e sessenta e cinco) dias, a contar da efetiva data 
da retencão da CNH (02 . 01.84) do direito de dirigir veícu-
lo automo tor de qualquer categoria , o motorista IDELFONCIO 
DA SILVA SOUSA, com a advertência de que se trangredir a 
presente determinação, terá cassada a Carteira Nacional de 
Habilitação nos termos do Art. 200 , inciso I do supracitado 
diploma legal . 

III - DETERHINAR à Divisão de Registro e 
deste Órgão , a cobrança de multas por infringir 
175, inciso I e 18 1, inciso lll e IV do Dec. 
(RCNT) . 

Habilitação 
os artigos 

62.12 7/68 

IV - COMUNICAR ao DENATRAN, CONTRAN e DETRANs dos de -
mais Estados e aos CONTETRANs dos Territórios , em obediência 
aoque dispõem os ar tigos 30, inciso li e 169 do Dec. 62. 127/ 
68 (RCNT). 

V- Dê- se Ciência ao infrator, Cumpra- se e Publi -
que-se . 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPART~IENTO DE TRÂNSITO, em Ma 
capá , 11 de janeiro de 1984 . 

Bel. FRANCISCO DE ASSIS MENEZES 
Diretor do DETRAN-AP 

MI - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ~~Á 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLI CA 

DEPART~lENTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA N9 101/83- DETRAN/AP . 

E~IENTA: DETERMINAR a apreensão da Carteira Nacional de 
Habitação n9 003504803 , Prontuário n9 139043365-Ap, Catego -
ria "C" expedida em nome de RAIMUNDO INAJOSA e o suspender do 
direito de dirigir veículos automotores pe l o prazo de 240 
(duzentos e quarenta) dias, a contar da data da retenção da 
Carteira Nacional de Habilitação (16. 12. 83) pelas razões que 
especif ica abaixo. 

O Bacharel FRANCISCO DE ASSIS MENEZES, Diretor do DepaE_ 
tamento de Trânsito do Território Federal do Amapá, no uso 
de suas aLribuiçÕes legais,etc e ; 

CONSIDERANDO o que consta no Laudo de Exame Perícial B 
N9 276/83, do Depar tamento de Polícia Técnica . 

CONSIDERANDO que RAIMUNDO INAJOSA, por tador da CNH n9 
003504803 , prontuár i o n9 139043365-Ap, no dia 16 (dezesseis) 
de dezembro do ano em curso, por volta das 18 :30 horas , qua~ 

do t rafegava pela rua Hamilton Silva, em sentido norte/ sul , 
em sua contra-mão de direção, dirigindo o Volkswagen de pla
ca AA- 2937-AP, ao ter adentrado no cruzamento formado pela 
citada rua e av . Cl odóvio Coelho, atrope l ou a menor SUSY DE 
ARAÚJO SANTA ANA, com dois (2) anos de idade, residente à rua 
Hamilton Silva, 2828 . 

CONSIDERANDO ainda, o Laudo de Exame Percial B N9 811 / 
83- DPT (Serviço Médico Legal) . 

RESOLVE : 
I - DETE~!INAR, a apreensão, com fundamento nos ar t igos 

36 , inciso IV c/c artigo 199, i nciso XIV, primeira par te, do 
Regulamento do Código Naciona l de Trânsito (Dec . 62 . 127/68) , 
da Carteira Nacional de Habil i tação N9 003504803 e prontuá -
rio n9 13904365-Ap, Categoria "c" , expedida por es te Departa 
menta em nome de RAI~illNDO INAJOSA , portador da C. I . n9 
1.347- AP. 

II - SUSPENDER com respaldo no artigo 183, i nciso III e 
199, XIV c/c § 19 e 29 do Regulamento do Código Nac i onal de 
Trânsito , pelo prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias, a con 
t ar da efetiva data da apreensão da Carteira Nacional de Ha= 
bilitação do motorista profissional RAI~illNDO INAJOSA, do di
reito de dirigir veículos automotores de qua l quer categoria , 
com a advertencia de que se transgredir a presente determina 
ção, terá cassada a Car teira Nacional de Habilitação, nos ter 
mos do art igo 200, inciso I do supracitado diploma legal . -

III - DETERMINAR à Divisão de Regis tro e Habilitação 
deste Órgão, a cobrança das multas por infr ingir os artigos 
175, inciso I , II e 181, inciso VI do RCNT, e ai nda que faça 
a necessária anotação desta penalidade no prontuário do refe 
rido condutor em obediência ao que dispõe o artigo 169 do De 
ereto 62. 12 7/68. 

IV - Notifique-se ao DENATRAN, CONTRAN, DETRANs dos de
mais Estados e CONTETRANs dos Territórios . 

V - Dê - Ciência ao Infra tor, Pub lique-se e Cumpra- se . 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO em ~~ca 
pa, 28 de Dezembro de 1983. 

Dr. FRANCISCO DE ASSIS ~IENEZES 
Dir etor do DETRAN/AP . 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULG~ffiNTO DE MACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

PRAZO OS DIAS 

Pelo presente Edital fica Notificado JOAQUU! PEREIRA 
DA COSTA, atualmente em lugar incerto e não sabido , de que 
tem o prazo de 05 (cinco) dias para manifestar- se , na Secre 
taria da Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá, sobre 
o pedido de arquivamento e desistência da ação formulado pe 
lo reclamante ODILON SALAZAR D~~SCENO, nos autos do proces 
so n9 468/83-JCJ- HCP . -

capa. 
Secretaria da Junta de Conciliaçãp e Ju lgamento de Ma-

EUTON W!OS 
Dire tor de Secretaria 
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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 reafirmamos nossa confiança em nós mesmos. 

EM 84,CONFIANCA,TRABALHO E EXPORTACÃOm 
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