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HINI ST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0105 de 16 de j ane iro de 1984 

O Governador do Territór io Federa l do Amapá ,usando das 
atribuições que lhe são confer idas pelo ar tigo 18, ítem II, 
do Decre to-Lei n9 411, de 08 de jane iro de 1969, e tendo em 
vista os termos do Ofício número 0070/84- SEAG , 

RESOLVE : 

Art . 19- Designa r LUIZ IRAÇU GUUlARÀES COLARES , Secre 
t á rio de Agr i cultura do Governo deste Te r ritó r io , para via= 
j a r de Macapá, sede de suas atividades, at~ a cidade de Be
lém-PA, a fim de trata r de assuntos de interesse da Adminis 
t ração amapaense, junto a CPATU/ EMBRAPA, nos dias 15 e 16 de 
de janeiro do cor r ente ano. 

Ar t. 29 - Revogam- se as disposições em contrário . 

Palác i o do Setent rião ,em ~la capá , 16 de janeiro de 1984 , 
959 da RepÚblica e 419 da Cr iação do Terr itó rio Federal do 
Amapá . 

ANNIBAJ. BARCELLOS 
Governador 

MINISTtRIO DA EDU CAÇÃO E CULTURA 

DELEGACIA DO ~C NO AMAPÁ 

PORTARIA N9 00 1/84 DE 12 DE JANEIRO DE 1984. 

A DELEGACIA DO MINISTt RIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA NO ~~ 
PÁ, no uso de suas atribuiçÕes lega is, c 

CONSIDERANDO a r edação dada pe l o artigo 29, parágr afo 
único da Resolução n9 21 , de 13 de setembro de 1983, do Pre 
sidente do Conselho Liberativo do Fundo Nacional de Desenvol 
vimento da Educação - FNDE1 

Secr etário de Educação e Cultura 
Prof . FRANCISCO DE ASSIS GURGEL ~ffiDElROS 

Secret ár i o de Agricultura 
Dr. LUIZ IRAÇU GUIMARÃES COLARES 

Secre t ário de Segurança Pública 
Dr. EDMUNDO EVELIM COELHO 

Secretário de Saúde 
Dr. JOS~ CABRAL DE CASTRO 

RESOLVE : 

Art. 19 - Fixar o prazo de ent rega à DE~ffiC /AP dos doeu 
mentes da comprovação de se rviços pre stados pelos estabele= 
c~mentos de ensino (NPS), integrantes do Sistema de Manuten 
çao de Ensino- S~ffi , desta Unidade da Federação conforme ca= 
l endário es t abelecido pela presente porta r ia . ' 

TRIMESTRE 

19 

29 

39 

49 

PRAZO DE ENTREGA 

10.04 .84 

06 .07 .84 

09 o 10 .84 

18 o 12.84 

At·t - 29 - Esta portaria entrará em vigor na data de s11a 
pÚblicação , revogadas as disposições em contrário . 

GABINETE DA DELEGACIA DO MEC , em ~1acapá, 12 de jane i rc, 
de 1984 . 

MARIA DIAS ALCÂNTARA 
Delegada do MEC no Amapá 

CARTÓRIO DE REGISTROS PÚBLICOS 

PROCL~~S DE CAS~NTO 

_ O Ofici al do Registro Ci vil da Comarca de Macapá, Ter
ritor i o Federa l do Amapá, República Federativa do Brasil 
f az saber que pret endem casar:JESS~ ABDORAL SIQUEI RA e ZELI 
NA MACIEL SMt~NTO . 

Ele é fil ho de Antonio Alme ida Siqueira e de 
Abdoral Siqueira. 

Ela é filha de Maria Naciel Sarmento. 

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

Macapá , 17 de janeiro de 1984 . 

ZU1LA JUCÁ DE JUCÁ ARAUJO 
Escrevente Autorizada 

(Republicado por ter saido com incorreçÕes) . 

PROCURADORIA GERAL 

CONV~NIO N9 068/83- PROG . 

TERMO DE CONV~NIO QUE ENTRE SI CELEBRAN O GOVERNO DO 
TERRITÓRIO FEDERAL DO ~~Á E A ASSOC IAÇÃO DE ASSIST~NCIA 
T~CNICA E ~~TENSÃO RURAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
(ASTER-AP), PARA OS FINS NELE DECLARADOS . 

O Governo do Território Federal do Amapá, representado 
neste ato pe l o Excelentíssimo Senhor ANNIBAL BARCELLOS , Go
vernador do Território Federal do Amapá , daqui em diante de 
nominado simplesmente GOVERNO e a Associação de Assistênc ia 
Téc~ica e Extensão Rural do Território Federa l do Amapá , de 
nominada doravante ASTER-AP, r epresentada por seu Secre t á = 
r1o Eng9 Agr9 LUIZ ALBERTO FREITAS PEREIRA, resolvem de co 
mum acordo , firmar o presente Convênio, mediante as Cl áusu= 
las e condições seguintes: 

CLÁUSliLA PRIMEIRA - FUNDAI-lENTO LEGAL : O presente Convê 
ni o foi e laborado com fundamento no item XVII do art. 18,do 
Decreto- le i n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , combinado com 
o art. 126 , parágrafo II, letra "f" do Decreto-lei n9 200 , 
de 25 de fever e iro de 1967. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO : O Objetivo do presente Con
vênio é estabelecer o a t endimento aos servidores da ASTER-AP , 
pe lo serviço Médico Pericial do GTFA/SEAD, para efeito do 
que dispõe o parágrafo único, do art . 32 , da Conso lidação 
das Leis da PrP.vidê~cia Soc ial (CLPS). 

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIG~ÇOES: 

I - 1)0 GOVERNO 

a) O Ser viço Médico Per i cial do GTFA/SEAD , atenderá aos 
servidores da ASTER-AP, os quais deverão ap resentar junto 
ao Departamento de Pessoal do GTFA, documen to expedido pela 
ASTER-AP, a fim de que aquele departamento providencie ores 
pectivo encaminhamento. -

II - DA ASTER- AP : 

a) A prestação dos serviços de que trata este Convênio , 
nao impli.ca P.m qualquer pagamento por parte da ASTER- AP . 

• 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGENCIA : O present e Convênio te-

rá vigência de 02 (dois) anos, a partir da data de sua pu
blicação no Diário Oficial do Território. 

CLÁUSULA QUINTA - ALTERAÇÃO : O presente Convênio pode
rã ser alterado através de aditamento , para o fiel cumpri -
mento das obrigações deste Termo. 

CLÁUSULA SEXTA- RESCI SÃO: A resc i são deste , também p~ 
derá ocorrer de comum acordo entre as partes convenent es,in 
dependente de ação, no tificação ou interpelação judicial. 

CLÁUSULA S~TIMA - FORO: Para dirimir quaisquer dÚv i das 
surgidas em consequênci a do não cumprimento de qua l que r Clá~ 
sula, deste Termo , de comum aco rdo , as partes interessadas 
elegem o Foro da Comarca de Macapá , com exclusão de qualquer 
outro por mais privi legiado que seja . 

E, para f irmeza e validade do que ficou es tipulado , la
vrou- se o presente Termo , que, depois de l i do e achado con
forme, vai assinado pelas partes convenentes em c inco (05) 
vias de i gua l teor e forma , na presença das tes t emunhas a
baixo nomeadas. 

Macapá , 30 de dezembro de 1983. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

LUIZ ALBERTO FREITAS PEREIRA 
Secretário Executivo 

ASTER - AP 

TESTEMUNHAS : Ilegí veis 

HI - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPART~~NTO DE TRÂNSITO 

PORTARIA N9 004/84- DETRAN- AP. 

EMENTA: DETERHINAR a apreensão da Carteira Nacional de 
Habilitação n9 003501956 , Prontuário n9 139019065 ,Categoria 
"C", expedida por este DETRAN-AP, em nome de CLÁUDIO HELO 
FILHO e o suspender pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta 
e cinco) dia s , a contar da efetiva data da retenção da CNH 
(28 . 12 .83) pelas razões que especifica : 

:) BACHAREL FRANCISCO DE ASSIS MENEZES , DIRETOR DO DE
PARTA~IENTO DE TRÂNSITO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO #IAPÁ, no 
u so de suaa atribuiçÕes legais c ; 

CONSIDERANDO, que o motorista CLÁUDIO MELO FILHO, por
tador da CNII acima ementada, no dia 28 de dezembro de 1983, 
quando trafegava no t recho compreendido entre às avenidas Feli
pe Camarão e Clodovio Coel ho , dirigindo o auto de aluguel 
placa KA- 2207-Ap, pela contra mão de direção a desenvolven
do velocidade superior à permitida para o local , colidiu 
fronta lmen t e com os ciclistas JOSt 1\LMIR PEREIRA e ANTONIO 
BRANDÃO !'>E OLIVEIRA, os quais trafegavam no t r echo ac ima men 
cionado, em sua mão de direção. E o referido motorista ten= 
tando retomar sua mão de direção , atrope l ou o pedestre ~IA
NOEL WILSON FREITAS GMIA , que caminhava em sentido oposto ao 
do auto de alugue l pl aca KA- 2207- AP ; 

CONSIDERANDO, que o local é dotado de boa visibilidade , 
iluminação pública e é sinalizado pelo DETRfu~-AP ; 

CONS IDERANDO, ainda, o Laudo de Exame de Corpo Delito , 
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da Divisão de Medicina Legal do Departamento de Polícia Téc 
nica - SEGUP, registrado em 27/ 12/83 às fls. 121 do livrÕ 
XXVII I; 

RESOLVE : 

I - DETERMINAR a apreensão, com fundamen t o nos art igos 
36, i nciso IV e 199, inciso XIV, primeira parte, do Regula
mento do Código Nacional de Trâns ito (Dec. 62. 127 /68) da CNH 
n9 003501956 , Prontuário n9 139019065, Categoria C expedida 
por este DETRAN- AP , em nome de CLÁUDIO HELO FILHO, por tador 
da Carteira de Identidade n9 40.768-AP . 

II- SUSPENDER , com respaldo nos artigos 187, inciso 
III e 199, inciso XIV, pr i mei ra parte, c/c os §§ 19 e 29 do 
Dec. 62 . 127/68 (RCNT) pelo prazo de 365 (trezentos e sessen 
ta e cinco) dias , a partir da efetiva data da retenção da 
CNH (28. 12.83) o condutor CLÁUDIO ~lliLO FILHO , do direito de 
dir igir veículo automotor de qua lquer categor ia , com a adver 
tência de que se transgredir a presente determinação, tera 
cassada a Carteira Nacional de Habil itação , nos termos do 
ar tigo 200 , inciso I do supraci t ado diploma legal. 

III - DETERHINAR à 
deste Órgão , a cobrança 
175, inciso I, II, VII , 
Dec . 62.127/68 (RCNT). 

Divisão de Registro e Habilitação 
de multas por i nfring ir os a r tigos 
XVI e XXII e 181, incisos VI, XVI do 

IV - COMUNICAR ao DENATRAN, CONTRAN e DETRANs dos demais 
Estados e aos CONTETRANs dos Terr itórios, em virtude do que 
dispÕem os artigos 30, inciso II e 169 do sup ramencionado 
diploma l egal. 

V - DI!.-SE CII!.NCIA ao infrator , CUHPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTAi'lliNTO DE TRÂNSITO em Ha
capá , 13 de janeiro de 1984. 

Bel. FRANCISCO DE ASSIS ~illNEZES 
Dire t or do DETRAN -AP . 

HI - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ANAPÁ 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTAHENTO DE TRÂNS ITO 
PORTARIA N9 005/84-DETRAN- AP. 

EHENTA: DETERHINAR a apreensão da Carteira Nacional de 
Habili t ação (CNH) n9 003506308, Prontuário n9 139056246, Ca 
t egor i a "B", exped ida por este DETRAN-AP, em nome de JOSE 
RIBAI'~R BRAZÀO e o suspender do direito de dirigir veículo 
aut~motor pe lo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, pelas 
razoes que espec ifica : 

O Bacharel FRANCISCO DE ASSIS ~lliNEZES, Diretor do De
partamento de Trânsi t o do Território Federal do Amapá, no 
uso de suas atr i buições legais, e; 

CO~SIDERANDO, que JOSt RIBAI'~ BRAZÀO , portado da CNH 
acim3 ementad3 , no di.a 21 de dezembro de 1983 , por volta das 
14: 30 horas, quando t rafegava pela rua Santos Dumont, a al
tura do Cruzamento formado pela citada rua e a av. Mendonça 
Furtado, ao desrespeitar a placa de Regulamentação "PARADA 
OBRIGATÓRIA" e ingressar em via preferencial, abalroou a ca 
mi.oneta volkswagem Kombi placa DA-0718- AP; 

CONSIDERANDO , o que consta no Laudo de Exame Pericial 
" B,, n9 284 /83-DEPT, datado de 21 de dezembro de 1983. 

RESOLVE: 

I - DETERHINAR a apreensão, com fundamento nos artigos 
3ó , inciso IV, 187, inciso III e 199, i nciso XIV, primeira 
parte , do Dec. 62 . 127/68 (RCNT) da Carteira Nacional de Ha
bilitação n9 003506306, Prontuário n9 139056246 Carteira 
"B",_expedi.da por este DETRAN- AP , em nome de jos~ RIBA~ 
BRAZAO, portador da Carteira de Identidade n9 1.043.094-PA. 

. ~I- SUSPENDER, com respaldo no artigo 199 ,inciso XIV, 
prtmetra parte, c/c os §§ 19 e 29 do Reg . do Códi go Nac io -
nal de Trânsito (Dec. 62 . 127/68) pelo prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias , a contar da efet iva data de retenção da CNH 
(21 · 12 . 83) , o direito de di.rigir veículo automotor de qual
que r categoria, do motorist~ JOSÉ RIB~~ BRAZÃO, portador 
da CNH n9 00~50~308 , Prontuario n9 139056246,Categoria "B", 
com_a adve:tencta de que se t ransgredir a presente determi
naçao , tera cassada a Carteira Nacional de Habilitação nos 
termos do a r tigo 200 , inciso I do suprac itado dipl oma l~ga l. 

III - DETERNINAR, à Divi.sio de Registro e 
deste órgio , a cobrança de multa por infringir 
i nciso I e VII e 181 , inci.so IV do Regulamento 

Habilitação 
o artigo 175, 
de Código Na 

cional de Trânsito (Dec . 62 . 127 /68) e a inda que faça a ne
cessária anotação desta penalidade no prontuár io do referi
do condutor , em obediência ao que dispõe o artigo 169 do su 
pramencionado diploma l egal . 

IV - COMUNICAR ao DENATRAN , CONTRAN e DETRANs dos de
mais Estados e aos CONTETRANs dos Territórios , em cumprimen 
to ao que dispÕem os ar tigos 30, inciso Il e 169 do Dec~ 
62.127/68 (RCNT) . 

V - D~-SE CII!.NCIA ao infrat or , CUNPRA-SE e PUBLIQUE- SE. 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTA}ffiNTO DE TRÂNSITO, em ~ 
capá, 13 de janeiro de 1984 . 

Bel. FRANCISCO DE ASSIS }ffiNEZES 
Diretor do DETRAN- AP. 

MI - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO Ai'~PÁ 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTAi'illNTO DE TRÂNSITO 
PORTARIA N9 008/84-DETRAN-AP 

E~lliNTA: DETERHINAR a apreensão da Cartei ra Nacional de 
Hab ilitação (CNH) n9 003503364, Prontuár io n9 13903 1510 , Ca 
t egor i a " B", expedida por este DETRAN-AP, em nome de FRAN-: 
CIS CO DAS CHAGAS DAS HERCI!.S DA SILVA e o suspender do direi 
t o de dirigi r veículo automotor pelo prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da efetiva data da retenção de CNH 
(25 . 12.83) , pelas razões que especifica: 

O Bacharel FRANCI SCO DE ASSIS }ffiNEZES, Diretor do De
partamento de Trânsito do Terri tó r io Federal do Amapá, no 
uso de suas a t ribuições legais, e; 

CONSIDERANDO ; que no dia 25 de dezembro de 1983, por 
volta das 21:30 horas, quando trafegava pela av. Antonio 
Coelho de Carvalho, dirigindo o auto de placa AA- 0138-AP ,ao 
adentrar no c ruzamento ortogonal formado pe l a citada avenida 
e a rua Hamilton Silva , desrespeitando a placa de regulamen 
tação " PARADA OBRIGATÓRIA" , ingressando em via pre ferencial-:
sem atentar para as condiçÕes de tráf ego reinantes à sua 
frente, colidiu com o auto de pl aca KA- 1073- AP, que trafega 
va pela supracitada rua, em sua mão de direção, desenvolven 
do velocidade compatível com a segurança do trânsito; -

CONSIDERANDO , o Laudo de Exame Pericial "B",n9 285/83-
DPT; 

• CONSIDERANDO, ainda , que o referido motoris ta , dirigia 
vetculo em Estado de embriagues alcoolica, conforme compro
va o Laudo de Exame Dosagem Alcoolica, real i zado no dia 
25.12.83, infringindo, ass im, o artigo 181, inciso III do 
Regulamento do Código Nacional de Trânsito (Dec. 62. 127/68) . 

RESOLVE: 
I - DETERMINAR a apreensao , com fundament o nos artigos 

181, inciso IIT ; 187 , i nc iso III e 199, inciso li e XIV,pri 
meira parte , do Dec . 62 . 127/68 (RCNT) da CNH n9 003503364 ~ 
Prontuário n9 1390315 10 , Categoria "B", expedida por este 
DETRAN-AP, em nome de FRANCISCO DAS CHAGAS DAS }lliRC~S DA SIL 
VA, portador da Carteira de Identidade n9 61 . 144-AP. -

II- SUSPENDER , com base nos artigos 181, inciso III e 
199, inciso I I I e XIV, primei ra parte, c/c os §§ 19 e 29 do 
Dec . 62 .1 27/68 (RCNT), pelo prazo de 180 (cento e oitenta ) 
dias, a contar da efetiva data da retenção da CNH (25 . 12 .83) 
o direito de dirigir veículo automotor de qualquer catego -
ria , do motorista FRANCISCO DAS ~HAGAS DAS }ffiRCES DA SILVA, 
portador da CNH n9 003503364, Prontuár io n9 139031 510, Cate 
goria "B", expedida por este DETRAN-AP , com a advertência de 
que se transgredir a presente desterminação, terá cassada a 
Carteira Nacional de Habilitação, nos termos do artigo 200, 
inciso I do supracitado diploma legal. 

Ill - DETERHINAR à Divisão de Registro e Habilitação 
deste órgão , a cobrança de multa por infringir os artigos 
175, incisos I , VII e 181 , inc iso III , do Regulamento do CÓ 
digo Nacional de Trânsito (Dec. 62. 127/68). 

IV - CO~illNICAR ao DENATRAN, CONTRAN e DETRANs dos de
mais Estados e aos CONTETRANs dos Territórios , em obediênc i.a 
ao que dispÕem os a r tigos 30, inciso II e 169 do supramen
ci onado diploma legal. 

V - DI!.-SE CIENCIA ao infrator, CUNPRA-SE e PUBLIQUE-SE . 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTAi'lENTO DE TRÂNSITO em Ha
capá , 16 de janeiro de 1984. 

Bel. FRANCISCO DE ASSIS ~lliNEZES 

Diretor do DETRAN- AP. 
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Vamos combater a inflação, com 
trabalho e poupança. Produzindo mais -com iniciativa
n0 emprego ou no trabalho autônomo. 

Vamos aumentar a produção de alimentos, para 
;.nelhorar 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 reafrrmamos nossa confiança em nós mesmos. 

EM 84,CONFIANCA,TRABALHO E EXPORTACÃOa 

Pég.4 


	

