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Secretário de Finanças 
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Dr. ANTERO DUARTE DIAS PIRES LOPES 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federa l do Ama pá 

DECRETO (P) N9 0111 de 19 de janeiro de 1984 

O Governador do Terri tório Federal do Amapá,usando das 
atribuições que lhe são confe ridas pe lo artigo 18, Ítem II, 
do Decreto-Le i n9 41 1, de 08 de jane iro de 1969, e t endo em 
vista o que consta do Processo n9 1/02780/83- SOSP , 

RESOLVE: 

Art . 19 - Retificar o Decreto (P) n'? 0036, de 04 de ja 
neiro de 1984, publicado no Diário Of icial do Território n9 
4094, do dia 10 do mesmo m~s e ano, que passa a vigorar com 
a seguinte r edação: 

- Conceder aposentadoria , de acordo com os artigos 176 , 
Ítem li e 178, Ítem I, alínea "a", da Le i n9 1711, de 28 de 
outubro de 19S2, com a redação dada pela Lei n'? 6.481,de OS 
de dezembro de 19 77 , a CANDIDO MOREIRA, matrícula n9 
2. 079 . 7S9, no cargo de Agente de Portaria,Código PL- 1101.A, 
Classe "A", Refer~nc ia NM- 2, do Quadro Permanente do Gov2r
no dest e Território , devendo pe r ceber proventos correponden 
te a Refer~nc ia NM-8, da Classe "B", de conformi dade com o 
artigo 184 , Ítem I, da citada Lei n'? 1711/52 , observado o § 
29 do artigo 102, da Co nstituição Federal . 

Palácio do Setentrião, em Maca pá, 19 de janeiro de 1984 , 
9S9 da República e 419 da Cr i ação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0112 de 19 de janeiro de 1984 

O Governador do Território Federa l do Amapá,usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem ' II, 

Secretar~o de Educação e Cultura 
Prof. FRANCISCO DE ASSIS GURGEL r!EDEIROS 

Secretário de Agricultura 
Dr. LUIZ IRAÇU GUIMARÃES COLARES 

Secretário de Segurança PÚblica 
Dr . EDMUNDO EVELIM COELHO 

Secretário de Saúde 
D.r. JOS~ CABRAL DE CASTRO 

do Decr eto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28790.000087/84- SEAD, 

RESOLVE: 

Declarar aposentado , compulsoriamente, de acordo com 
os artigos 176 , Ítem I, 178 , Ítem II e 187 , da Le i n'? 1711, 
de 28 de outubro de 19S2, com a r edação dada pela Lei o'? 
6 . 48 1, de OS de dezembro de 1977, a con t ar de 24 de dezem
bro de 1983 , JOSÉ TORQUATO DA SILVA, matr ícul a n92.071. 896 , 
no cargo de Agente de Ativ idades Agropecuárias, Cód i go NH-
801, Classe "A" , Refer ência NM- 2, do Quadro Permanente do 
Governo deste Território . 

Paláci o do Setentrião, em Hacapá, 19 de janeiro de 1984 , 
9S9 da RepÚb lica e 4 19 da Cr i ação do Território Fede ra l do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTeRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 011 3 de 19 de janeiro de 1984. 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pe l o artigo 18, ítem Il, 
do Decreto-Lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vis ta o que consta do Proces so n9 00- 81-0809 1-3- Hl/DCA/BSB/ 
81' 

RESOLVE : 

Art. 19 - Reti f i car o Decreto (P) n9 0698, de 13 de ou 
tubro de 198 1, publicado no Diá r io Oficial do Território n9 
3549 , do dia 16 do mesmo mês e ano, que passa a vi gorar com 
a seguinte redação: 

- Conceder aposen tadoria, de acordo com os ar tigos 176, 
Ítem II e 178 , Ítem I, al ínea "a", da Le i n9 1711, de 28 de 
outubro de 1952 , com a r edação dada pela Lei n9 6.48 1, de 
OS de dezembro de 1977, a BRÍGIDA FIGUEIREDO FERREIRA ma
trícul a n9 1.962 . 357 , no cargo de Professor de Ensino'de 19 
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e 29 Graus, Código H- 60 1.C , Cl asse "C", Referência 4,do Qua 
•dro Permanente do Governo deste Território , devendo perceber 
proventos correspondente da Classe "D", Referênc i a 3, de 
conformidade com o artigo 184, Ítem I , da citada Lei n9 
171 1/52; em face do que d isp~e a Lei n~mero 6 . 701 , de 24 de 
outubro de 1979 , observado o § 29 do ar tigo 102 , da Consti
tuição Federal. 

Pal ácio do Se tentrião , em Hacapá , 19 de janeiro de 1984, 
959 da Rep~blica e 419 da Cr iação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gover nador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N901 14 de 19 de j ane i ro de 1984 

O Governador do Território Federal do Ama pá,usando das 
atribuiç~es que lhe são conferidas pelo artigo 18 , Í t em l i , 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de j ane i ro de 1969 , e tendo em 
vist a os termos do Of í :io n~mero 0006 / 84-CIA, 

RESOLVE : 

Art. 19 - Prorrogar na forma do § ~nico, do artigo 220, 
da Lei n9 171 1 , de 28 de outubro de 1952 , os trabalhos da 
eomissão de Inquérito Admin i st r at ivo, inst i tuída at r avés do 
Decreto (P) n9 11 19 , de 24 de novembro de 1983 , publicado 
no Diá r i o Of i c ial do Território n9 4060, do dia 30 do mesmo 
mes e ano, por ma is (30) dias . 

Ar t . 29 Revogam- se as d i sposições em contrário . 

Palácio do Se t ent rião , em Hacapá , 19 de janeiro de 1984 , 
959 da Repúbl ica e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

HINIST~RIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0115 de 19 de j aneiro de 1984 

O Gove rnador do Terri t ório Fede ral do Amapá ,usando das 
a t r i buiçÕes que lhe são confer i das pe lo ar tigo 18 , Íten1 li, 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de jane i ro de 1969 , e t endo em 
vi sta o que consta do Parecer n9 001/84- PROG, incluso no In 
quérito Administrat ivo , instaurado pelo Decreto (P) n9 1091; 
de 10 de novembro de 1983, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Aplicar ao servidor JOS~ TEODORO HOREI RA , ocu 
pante do car go de Agente de Polí ci a, Código PC-405 . B, Clas~ 

se "B", Referência NH- 25, do Quadro Permanente do Gove rno 
deste Territ ório, l ot ado na Secretaria de Segurança P~bli

ca- SEGUP, a pena de suspensão por tr i nta (30) dias, conver
tida em mul ta na base de 50% (c inquenta por cento) por dia 
de venc iment o , a contar da data da pub licação deste Decreto 
no Diár i o Ofi ci al do Terri t ór io , por i nfrigência do Ítem I , 
do ar tigo 194 , da Le i n9 1. 711, de 28 de outubro de 1952 
comb i nado com o artigo 205 e seu Parágrafo único da mesma 
Lei . 

Art. 29 - Revogam-se as disposi çÕes em contrário. 

Palácio do Setent r ião, emMacapá, 19 de janeiro de 1984 , 
959 da Rep~bli ca e 4 19 da Criação do Territór i o Federa l do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MI NI STÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DE CRETO (P) N9 01 16 de 20 de janeiro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
atribuiç~es que l he são conferidas pelo art i go 18 , ítem II, 
do Decr eto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Fazer cessar os efeitos do Decreto (P) n9 
0487, de 03 de maio de 1983, publicado no Diário Of i cia l do 
Terr i tório n9 3926 , do dia 06 do mesmo mes e ano . 

Art . 29 - Revogam-s e a s disposiç~es em contrário . 

Palácio do Setentrião,em Hacapá , 20 de jane.irode 1984, 
959 da Repúbli ca e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

TERRITÚRI O FEDERAL DO ill~Á 

PREFEI TURA MUNI CIPAL DE ~IACAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 04/84- PHH 

O Prefeito Hunic i pa l de Hacapá , usando das atribu i ç~es 

que l he são conf eridas pelo Ítem VII I , do Art . 34 da Le i n9 
6. 448 , de 11 de outubro de 1977, 

DECRETA : 

Art . 19 - EXONERAR EULÁLIO GONÇALVES FERREIRA, do Car
go de Agente Di strital de Santana, inerente ao Códi~o DAS . 
101.2. 

,....----------DIARIO OFICIAL-----------... 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL-------------.._. 

Terri tório Federal do Amapá 
DIRETOR 

PEDRO AURI:LIO PENHA TAVARES 

ORIGINAIS 
* Os tex t os enviados à publicação deverão ser 

dati l ografados e acompanhados de ofício ou 
memorando. 

O Diár io Of i cia l do T. F. do Amapá poderã 
ser encontrado para l e itura nas Representa
çÕes do Gove rno do Amapã em Bras1 l ia/DF, 
Rio de Jane iro/RJ e Bel~m/E s t ado do Parã. 

ATENDIMENTO 
Das 07:30 as 12:00 hor as . 

Horário: 
Das 14:00 as 17:30 horas . 

PREÇOS - PUBLICAÇOES 
* Publicações - cent1metros de 

col una. · ........... .. ...... : . Cr$ 1. 680,00 

PREÇOS- ASSINATURAS 

* Hacapá ...... ......... . . . . . . . 
*Outras Cidades ..... . . . . .. . . . 
* As ass i naturas sao semes -

tra is e venc1ve i s em 30 de 
j unho a 31 de dezembro. 

Preço do Exemp l ar ............ . 

NÚme ro atrasado .. .. . ... .. ... . . 

RECLAM AÇOES 

Cr$ 12. 600 ,00 
Cr$ 33 . 600,00 

Cr $ 120 ,00 

Cr$ 150 , 00 

* Deverão ser dirigidas po r escrito ao Dire
tor do Departamento de Imprensa Oficial do 
T.F. do Amapã, at~ 8 dias após a publ icação . 

DEPARTAMENTO DE li;-\ PRENSA OFICIAL,:, Rua candido Mendes v Macapá Território Federal do Amapá ,:, Telefones 222-0444 ,:, Ramais 176 • 177 · 178 
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Ar t. 29 - Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 
09 de janeiro de 1984. 

CUHPRA- SE , REGISTRE-SE E PUBLIQUE- SE . 

PALÁCIO 31 DE HARÇO , 09 de janeiro de 1984 . 

HURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Hunicipal de ~lacapá 

PUBLICADO NESTE DEPARTAHENTO DE ADHlNISTRAÇÃO AOS 09 
dias do mês de janeiro de 1984 . 

EDITH RAIHUNDA RIBEIRO DE SÁ 
Di retora do Departamento de Administração 

ATA DA Df:CHIA ASSEHBL!Õli\ GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COHPA 
NHIA DE Ar.UA E ESGOTO DO A.'IAPÁ - CAESA , INSCRITA NO CADASTRO 
GERAL DE CONTRIBUINTES SOB O NÚHERO 05.976 . 311/0001-04 , REA 
LIZADA NO DIA VINTE E SEIS (26) DE DEZEMBRO DE HUH HIL NOVE 
CENTOS E OITENTA E TRCS . 

Aos vinte seis dias do mes de dezembro de hum mil nove 
centos e o itenta e três, às dez horas , na sede da Companhia 
de Água c Esgoto do Amapá - CAESA, situada à Av. Ernest ino 
Borges n9 222, nesta cidade de Hacapi, reuniram-se os acio
nistas da Empresa com a finalidade de instalar a Décima As
sembléia Geral Extraordinária, convocada pelo Edital publ i
cado nas edições números 4074 , 4075 c 4078 do Diário Oficial 
do Território dos dias 13 , t i, e 19 de dezembro de 1983, r es 
pectivamente , bem como no Jornal "Folha do Povo", n9 108 . de 
15 de dezembro de 1983 . Comprovada pelas assinatura~ contidas 
no livro apropriado, a presença de acionistas , r epresentao
domais de do is terços do Capital Social da Companhia , fo ram ini
ciados os trabalhos da Assembl éia presidida, de acordo com 
a letra "n" do artigo 31 do Estatuto da CAESA, pe l o Senhor 
JOSf; HARIA PAPALf:O PAES, Diretor-Presidente da Emp resa e 
Presidente do Conselho de Administração da CAESA - "CONSAD" 
que convocou para secretariar os trabalhos da décima Assem
bleia Geral Extraordinária a acionista DENlA ;olARIA FORTUNA
TO BARBOSA, tendo na mesma ocasião atribuído a Presidência 
de Honra da Assembléia ao Excelentissimo Senhor Governador 
do Território , Comandante ANNI BAL BARCELLOS, Acioni s ta Con
trolador da CAESA. Constituída a mesa , deu-se início aos 
trabalhos , de cuja Ordem do Dia consta a seguinte matéria : 
a) Aumento do Capital Social; b) Proposição de mod ificação, 
do artigo 79 do Estatuto Social ; c) Outros assuntos de inte 
resse da Sociedade . De acordo com o item "a" da Ordem do 
Dia , a Diretoria da CAESA, Considerando o contido no Ofício 
n9 93 1/82- CAESA ; Considerando os pareceres dos Conselhos de 
Adminis t ração e Fiscal da CAESA, e , finalmente, Consideran
do a Autorização Presidencial , contida no Decreto n9 88.593, 
de 03 de agosto de 1983, publicado no Diário Oficial da 
União n9 150 , de 05 de agosto de 1983 , propÕe seja o Capi -
tal Social da Companhia aumentado de Cr$ 5tt. . 300 .000 ,00(qui 
nhentos e quatorze mi lhÕes e trezentos mil cruzeiros) para 
Cr$ 639.938 .000 ,00 (seiscentos e trinta c nove milhÕes , no
vecentos e trinta e oito mil cruzeiros) , esclarecendo que 
a diferença do aumento proposto é constituída pela quantia 
de CrS 125 . 638 . 000 , 00 (cento e vinte e cinco milhÕes, seis
centos e tr i nta e oito mil cruzei ros) oriunda dos recursos 
transfer idos pelo Governo do Território Federal do Amapá à 
CAESA , como adian tamento para futuro aumento de Capital,e 
que constam no Balanço Patrimonial do exercício de 1981 , na 
Conta Realizável a Longo Prazo, Sub- Conta - Adiantamento pa 
ra Aumento de Capital , e estão e specificados no anexo n9 
27, peça contibil integrante do referido Balanço . Explicou 
o Senhor Presidente que com o aumento ora proposto , o núme
ro de açÕes em poder do Governo do Território , Acionista Con 
trolador da empresa , será elevado de 1,9 .965 .91,2 para 
62 . 223 . 307 açÕes . Posta em votação, a proposta de aumento de 
Capital , foi aprovada por unanimidade de votos . Em seguida 
a Assemb l é ia passou a tratar do item "b" , da Ordem do Dia , 
tendo o Pres i dente informado aos acionistas presentes, que 
em decorrência da aprovação da proposta de aumento de Capi
tal , o art . 79 do Estatuto Social deverá ser modificado pas 
sando a ter a seguinte redação: Artigo 79 - O Capital dã 
Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA, é de Cr $ : .. 
639 . 938 . 000 , 00 (seiscentos e trin t a e nove milhÕes, novecen 
tos c trinta e oito mil cruzeiros ) representado por 
62 . 405 . 880 (sessenta e dois milhÕes, quatrocentas e cinco 
mil , o itocentas e oitent~ açÕes ordinárias sem valor nomi -
nal. Submetida à votação a proposta de modificaçio do arti
go 79 do Estatuto Social , foi aprovada unanimimente pela As 
semblêia. Na mesma ocasião o Diretor- Presidente da CAESA fez 
entrega ao Acionista Control ador da Cautela n9 151 , relat i
va a 12 . 257 . 365 (doze milhÕes, duzentas e cinquenta e sete 
mil , trezentas ·e sessenta e cinco) ações ordinárias sem valor no-

mina L corr espondente a quantia de Cr $ : 125.638.000,00(cento e 
vinte e cinco milhÕes, seiscentos e trinta e oito mil cru -
zeiros) capitalizada pe l o Governo do Território no presen
te aumento de Capita l da Empresa . Nada mai s tendo sido tra
tado, a Ordem do Dia foi encerrada , tendo o Pres idente de
term inado que todos os documentos que originaram,comprovaram 
ou justif i caram a totalidade dos itens da Ordem do Dia da 
presente Assembléia Geral Extraordinária fossem , de acordo 
com o determinado pela letra "a" do parágrafo 19 do Ar tigo 
130 da Le i número 6.1,01,/76, numerados seguidamente autenti
cados pela mesa e arquivados na Companhia. E nada mais ha -
vendo a tra t ar , os trabalhos foram suspensos pelo tempo ne
cessário ao lançamento, em livro próprio desta Ata . Poste -
riormente , r eabriu- se a sessão para a leitura da Ata , que 
foi aprovada e assinada pelos membros da mesa , pelo Acio -
nista Con t rolador , pelos demais membros acionistas presen -
tes c por mim , DENIA HARIA FORTUNATO BARBOSA, Secretária da 
Décima Assembléia Geral Extraordinária . Hacapá, 26 de dezem 
bro de 1983 . ANNIBAL BARCELLOS , JOSÉ ~IARIA PAPAL~O PAES~ 
JOÃO EUDES PICANÇO PAES, A.'!ILTON LO BATO COUTINHO , Z ILHA RABELO 
DE OLIVEIRA HOREIRA, VICENTE TEI XEIRA , LUIS CARLOS DA SILVA 
TRINDADE, ARABUTAN COSTA E SILVA, DENIA ~IARIA FORTUNATO BAR 
BOSA . A presente cópia foi, por mim , fielmente transcrita 
do livro prôprio de Atas de Assembléias Gerais da Companhia 
de Água e Esgoto do Amapá - CAESA. Eu, DENIA ~IARIA FORTUNA
TO BARBOSA , Secretária das Assembléias Gerais Ordinária e 
Extraordiniria . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

JOSIÕ MARIA PAPALÉO PAES 
Diretor - Presiden te 

CPF - 007 .968 .912 - 1,9 

DENIA ~IARIA FORTUNATO BARBOSA 
Secretária das Assembléias 

Junta Comercial do Ter . Fed. do Amapá 

C E R T I D Ã O 

CERTIFICO, que a primeira via deste documento 
por despacho do Presidente da JUCAP, nesta data , foi arqui 
vada sob o n9 1368. 

Na capá, 17 de janeir o de 1984 . 

~L'\R1LIA COSTA LUlA CAVALCANTI 
Secretária Geral - JUCAP 

~11 - TERRITÓRIO f EDERAL DO ~IAPÁ 
Secretaria de Segurança Públi ca 

Departamento Geral de Policia 
Delegacia de Acidentes 

EDITAL DE CITAÇÃO CO~! O PRAZO DE CINCO (05) DIAS 

O Bel. VICENTE DE PAULA GO~IES , De l egado de Polícia Ti
tular da Delegacia de Acidentes de ~lacapá , Capital do Terr i 
tório Federal do Amapa; na forma da lei, etc ... 

Faz saber a todos quantos o presente Edi t al virem ou 
dele conheciment o tiverem , que perante esta Delegacia trami 
tam os autos de PROCESSO SUHÁRIO em que é acusado CLÁUDIÕ 
NELO FILHO , brasileiro, amapaense , so l teiro , motor i sta , re
sidente nesta cidade á Av . 13 de setembro, n9 569 , a t ua l men 
te em lugar incerto e não sabido , conforme certifi cou o 
Agente de Po lícia desta Delegacia , por ter cul posamente , cau 
sado lesões corporais nas pessoas de JOSÉ AL~IIR PEREIRA ~ 
LUIZ ANTON IO BRANDÃO DE OLIVEIRA e ~IANOEL \HLSON FREITAS GA 
riA , em consequênc ia de acidente de trânsito por ele provoca 
do , no dia 27 de dezembro próximo passado, por volta da ze~ 
ro hora , na Rua Jov ino Dinoá , entre as Avenidas Felipe Cama 
rão e Clodóv i o Coelho, nesta cidade . 

Como não foi possível a sua citação pessoal, ante a i~ 
formação de que ele se encont ra viajando para lugar ignora
do, sem data prevista para retornar a esta Capital , CITA - 0 
pelo presente para responder aos termos do referido proces
so, promover sua defesa e acompanhá- l o em seus ulteriores 
termos , devendo estar presente nesta Del egacia , à Rua Pe . JÚ 
lia Har i a Lombaerd (PiffiDIO DO DETRAl'l) , às 08 :00 horas do 
próximo dia 30 , a f im de ser qualificado , pregressado e 
identificado criminalmente pelo sistema datiloscópico , como 
incurso no artigo 129, §§ 69 e 79 , do Código Penal , e assis 
tir à inquirição das testemunhas JOSÉ ORIVALDO PAL~IERIN e 
T1AG0 FERREI~\ DA CO~CEIÇÃO , sob pena de reve l ia . Para co
nhecimento de todos, é passado o presente edital , cuja se-
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gunda via ficará afixada no l ugar de costume. Dado e passa
do nesta cidade, aos vinte e tres dias do mes de jane i ro de 
1984. Eu,(Antonio de Melo Ferrei ra), Escrivão de Polícia 
que o datilografei e subscrevi. 

Bel . Vicente de Paula Gomes 
- Delegado de Polícia -

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8~ REGIÃO 

EDITAL 

CONCURSO PÚBLICO C- 157, PARA PROVIHENTO DE EMPREGO DA 
CATEGORIA FUNCIONAL DE AGENTE DE VIGILÂNCIA, CÓDIGO TRT- 8~ 
LT-NH- 1045, CLASSE A, REFER!':NCIA I NICIAL , DA TABELA DE PES 
SOAL - PARTE PER}ffiNENTE - DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA OITAVA 
REGIÃO, SOB O REGUlE DA CLT. , PARA LOTAÇÃO EH BELÉ~l, CASTA
NHAL, CAPANEHA , SANTARÉH, BREVES, ABAETETUBA E ~1ACAPÁ. 

De ordem do Senhor Presidente da Comissão do Concurso 
C- 157, FAÇO PÚBLICO que estarão abertas, pelo prazo de 10 
(dez) dias úteis, no perÍodo de 23.1 a 3. 2 .84 , as inscrições 

ao concurso pÚblico de provas para provimento de emprego da 
Categoria Funcional de AGENTE DE VIGILÂNCIA, CÓdigo TRT- 8~ 
LT- NH-1045 , classe A, referencia inicial , da Tabela de Pes
soal - parte permanente - da Justiça do Trabalho da 8~ Re
gião, para lotação em Belém, Castanha!, Capanema , Santarém, 
Bieves, Abaetetuba e ~laca pá . 

a) as inscrições dos candidatos serão f e itas no Térreo 
do 19 Bloco do TRT da 8~ Região na Av. D. Pedro I, 7 50 das 13,00 
às 19,00 horas e nas Secretarias das respectivas Juntas no 
horário normal de expediente externo . 

b) sao requis i tos para inscrição : 

1 - NACIONALIDADE: o candidato deverá ser brasilei
ro, na forma da Le i; 

2 - SEXO: poderão inscrever-se candidatos de ambos 
os sexos; 

3 - IDADE: de 18 a 50 anos, na data da inscrição 
observado o dispos t o na Lei n9 6. 334/76 ; 

4 - SERVIÇO HILITAR - o candidato do sexo mascul ino 
deverá estar em dia com o serviço militar; 

5 - OBRIGAÇÃO ELEITORAL - o candidato deverá estar 
em dia com as obrigaçÕes eleitorais; 

6 - ESCOLARIDADE - 19 grau comp l eto ou nível equiv~ 
lente . 

c) no ato da inscr ição será exigida a apresentação de 
documento ofic i al de identificação, prova de conclusão do 19 
grau (8~ série), 2 (duas) fotografias r ecentes, tamanho 
3x4, tiradas de frente e declaração firmada pelo candidato , 
sob as penas da l e i, de que possui os documentos comprobati 
rios das condiçÕes exigidas para inscrição. 

d) os documentos compreendidas na declaração ref erida 
no item acima serão exigidos dos candida tos aprovados,antes 
da respectiva posse , importando a não apresentação em insub 
sistênci a da inscrição , nulidade da aprovaÇão e perda dos 
direitos decorrentes, sem preJU~so das sanções penais apli 
cáveis à fal sidade da declaração . 

e) O Concurso constará de provas de seleção, que serao 
r ea l izada s suscess ivamente, na seguin te ordem : 

- prova de conhecimentos ger ais e 

prova prática . 
f) A inscr i ção do cand idato será feita mediante preen

chimento de fichas fornecidas ao candida t o , nos l oca i s de 
inscrição . 

g) a i~scrição do candidato implicará no conhec imento 
das Instruçoes para o Concurso , baixadas pela Resolução n9 
151/83 do Egrégio Tr ibunal Regiona l do Trabalho da 8 '? Regi ão 
que estar á afixada , para conhecimento dos i nter essados, nos 
quadros de avisos do TRT da 8'? Regi ão e das Jun tas onde se
rão realizadas as i nscr ições, e no compromisso de aceitar , 
int ei ramente , as condiçÕe s nela estabel ecidas. 

h) ao candidato inscrito ser á fornecido um cartão de 

identificação , sem o qual nao terá o candidato acesso ao lo 
cal de r ealização das provas. 

i) os ped idos de inscrição serão encaminhados , pelos 
funcionários encarregados do seu recebimento , ã Comissão do 
Concurso , para os fins de direito . 

Secretaria da Comissão do Concurso C-1 57, em Belém aos 
treze dias domes de janeiro de 1984. 

RAIHUNDA HAURA GmlES DA ROCHA 
Secretaria 

VISTO: 

RAIHUNDO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 
Presidente 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8'? REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAHENTO DE ~1ACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 

Pelo presente edital fica NOTIFICADO o Sr . NILDES CECI 
LIANO SANTIAGO, atualmente em l ugar incerto e não sabido 
executado nos autos do Processo n9 1155/83- JCJ/HCP em que 
Hanoel Costa Pantoja é exequente, de que foi PENHORADO a im 
portância de Cr$ 172.319,20 (cen to e setenta e dois mil,tre 
zentos e dezenove cruzeiros e vinte centavos), bloqueada 
junto ao Banco da Amazônia S/A- BASA, Agencia l ocal . 

Secretaria da Junta de Conciliação e Julgamento de Ha
capá, 19 de janeiro de 1984. 

EUTON W!OS 
Dir etor de Secretaria 

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

DEPARTAHENTO DE TRÂNSITO 

P O R T A R I A N9 007/84 - DETRAN- AP . 

EHENTA: DETER}!INAR a apreensão da Carteira Nacional de 
Habil i t ação ·(CNH) n9 001614625, P~ontuário n9 141000457,Ca
tegoria "B", expedida pelo DETRAN- PA, em nome de BENEDITO 
DEODATO DA SILVA LH1A e o s uspender do direito de dirigir 
veí cul o automotor, pelo prazo de 365 (TREZENTOS E SESSENTA 
E CINCO) dias, a contar da efetiva data da retenção da CNH 
( 23 .1 2 . 83) pe las razÕes que especifica : 

O Be l. FRANCISCO DE ASSIS MENEZES , Diretor do Depa r ta
mento de Trânsito do Território Federal do Amapá, no uso de 
suas at ribuiçÕes l egais, e: 

CONSIDERANDO, que, BENEDITO DEODATO DA SILVA LIHA , por 
tador da cm1 acima ementada , no dia 23 de dezembro de 1983~ 
por volta das 21:40 horas , quando trafegava no trecho com
preendido ent re a rua Leopoldo Hachado e a av . Duque de Ca
xias , dirigindo o auto de placa ZD-5673-ru~, co lidiu por 
trás o ciclista ROSIVALDO PAI XÃO DE LUlA, que t rafegava pe
l a rua acima mencionada, em sua mão de direção; 

CONSIDERANDO, o Laudo de Exame Pericia l "B" n9 282/83-
DPT; 

CONSIDERANDO, a Folha de Ocorrencia n9 1 156 , do dia 23 
para 24 do plantão da Permanencia do Pronto Socorro "Osval 
do Cruz "; 

CONSIDERANDO, a inda, que o referido condutor , di rigia 
em estado de embriagues a l coo lica , confo rme comprova o Lau
do de Exame Do sagem Al coo lica , r ea lizado no dia 23 . 12. 83,in 
fri ngindo, ass im, o artigo 181, incis o III do Decre to 
62.1 27 /68 (RCNT); 

RESOLVE: 

I - DETERNINAR a aprensão, com base no artigo 49 da Re 
so lução 568 /80 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e 
com fundamento nos artigos 36 , inciso IV , 181, inci so III ; 
187, inciso III e 199, inciso li e XIV, pr imeira pa r te , do 
Dec . 62 .1 27/68 (RCNT) da CNH N9 001614625 , Prontuário n9 
141000457 , Ca t egor i a "B", expedida pe lo DETRAN-PA em nome 
de BENEDITO DEODATO DA SILVA Li fu\. 
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LI - SUSPENDER, com respaldo nos artigos 187, inciso 
III; 181 , inciso III e 199, inciso XIV, primeira parte, c/L 
os §§ 19 e 29 do Dec . 62 . 127/68 (RCNT) pelo prazo de 365 
(TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) dias, a contar da efetiva da 
ta da retenção da CNH (23 . 12.83) o direito de dirigir veícu 
lo automotor de qualquer categoria, do mo torista BENEDITO 
DEODATO DA SILVA LIHA, portador da CNH n9 001614625 , Pr01:tu 
ário n9 141000457, Categoria "B", exped ida pelo DETRAN- PP. ~ 
com a advertência de que se transgredir a presente determi 
nação , terã cassada a Carteira Nacional de l~bilitação , nos 
termos do artigo 200 , inciso I do supracitado diploma legal. 

lll - DETER.'IINAR à Divisão de Registro e Habilitação 
deste órgão, a cobrança de multa por infringir os artigos 
175, inciso I I e 181, inciso, III do supramencionado diplo
ma legal e ainda que seja feita a necessiria comunicação ao 
Departamento de Trânsito do Estado do Pari , em cumprimento 
ao que dispÕe o artigo 10 da Resolução 568/80 do Conselho 
Nacional de Trânsito (CONTRAN) . 

IV - COMUNICAR ao DENATRAN, CONTRAN e DETRANs dos de
mais Estados e aos CONTETRANs dos Territóri os, em cumpr imen 
to ao que di spõem os artigos 30, inciso li e 169 do Regula~ 
menta do Código Nacional de Trânsito (Dec.62. 127/68) . 

V - DÊ-SE CI~NCIA ao infrator , CUNPRA- SE e PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTA}lliNTO DE TRÂNSITO em ~a

capá, 16 de janeiro de 1984 . 
Bel. FRANCISCO DE ASSIS MENEZES 

DIRETOR DO DETRAN - AP. 

PROCURADORIA GERAL 
T E R M O A D I T I V O 

SEGUNDO (29) TERNO ADITIVO AO CONVI::NIO N9 035/82-PROG , 
QUE ENTRE SI CELEBRA}! O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AH~ 
PÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE , CONSOANTE DISPOSI
Ç0ES ABAIXO MENCIONADAS: 

Aos vinte e seis (26) dias do mês de dezembro do ano de 
hum mil novecentos e oitenta e três (1983), nesta cidade de 
Macapã , o Governo do Terri tório Federal do Amapã, neste ato 
representado por seu Governador, Senhor ANNIBAL BARCELLOS,d~ 
qui em diante denominado s implesmente GOVERNO, e a Prefei tu
ra Municipa l de Oiapoque , representada neste ato pelo seu 
Prefeito, Senhor ANTONIO B~\GA CHUCRE , daqui em diante deno
minada simplesmente PREFEITURA, resolvem de comum acordo e 
na melhor forma de direito celebrar o presente Termo Aditivo 
ao Convênio n9 035/82-PROG, consoante cláusulas e condiçÕes 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIHEIRA : O presente Termo Aditivo t em por ob
jetivo repassar recursos adicionais para dar continuidade ao 
desenvolvimento da Educação no interior do Território Feée
ral do Amapã , conforme objetivo do Convênio ora aditado . 

CLÁUSULA SEGUNDA: Os recursos para fazer frente as des
pesas do presente Termo Aditivo, serão a l ocadas à conta do 
F. P. E. , Programa 08421885 . 292, Natureza da Despesa 
4 . 1. 3.0.01, consoante Nota de Empenho n9 9217, emitida em 
23 de novembro de 1983, no valor de Cr$ :2.080 . 161,00 ( DOIS 
mLH0ES, OITENTA ~11L E CENTO E SESSENTA E HUN CRUZEI ROS) . 

CLÁUSULA TERCEIRA: Os recursos destinados pelo presente 
Termo Aditivo, serão liberados de uma só vez, após a assina
t ura e publicação deste instrumento no Órgão oficial do Go
verno deste Terr itór io . 

CLÁUSULA QUARTA: Fica prorrogada a v i gência do Convênio 
ora aditado por ma i s sessenta (60) dias . 

CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláu
sulas e condiçÕes pactuadas no Convênio originário, ora adi
tado. 

E, por estarem de acordo , foi ass i nado o presente Termo 
Aditivo, em cinco (OS) vias de i gual t eor e forma, para o 
mesmo fim de direito, que vai assinado pelas partes e teste
munhas abaixo nomeadas. 

Nacapá , 26 de dezembro de 1983 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

~~TONIO BRAGA CHUCRE 
Prefei to 

TESTE~illNHAS : Bernardino Mendes dos Santos 
Heire Jane Monteiro 

PROCURADORIA GERAL 
CONTRATO N9 001/84-PROG 

CONTRATO QUE ENTRE SICELEBWIO GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO A}IAPÁ E A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Tt;CNICA E EX 
TENSÃO RURAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO J\l'!APÁ, VISANDO DAR CON 
T1NUIDADE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA Tt;CNICA AO HO~lliM DO 
CMIPO E O DESENVOLVHlliNTO DO SETOR AGROPECUÁRIO. 

Aos vinte e três (23) dias do mês de janeiro do ano de hum mil 
novecentos e oitenta e quatro (1984), o Governo do Territó-

rio Federal do Amapã, neste ato representado pe l o seu Gove r 
nadar , Senhor ANNIBAL BARCELLOS , daqui por diante denomina
do simplesmente CONTRATANTE e a Associação de Assistência Téc 
nica e Extensão Rura l do Território Federal do Amapi-ASTER~ 
AP, representada pe lo Presidente de sua Junta Adminis trat i
va, Engenheiro Agr ônomo LUIZ IRAÇU GUIMARÃES COLARES, dora
vante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum 
acordo firma r o presente Contrato consoante as Cliusul as e 
condições seguintes : 

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDA}lliNTO LEGAL: O presente Con
trato foi elaborado com fundamento no que preceitua o arti
go 18 , item XVII do Decreto-lei n9 411, de 08 de janeiro de 
1969 , de acordo com a alínea "f" do § 29 do artigo 126 do 
Decreto-lei n9 200, de 25 de fevere iro de 1967. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVO: O presente Contrato tem 
como objetivo .. a continuidade dos serviços de assistência ao 
homem do campo e desenvo l vimento do Setor Agropecuãrio do 
Território Federal do Amapã, cujos serviços serão executa -
dos de conformidade com os princípios técnicos e métodos pr~ 
pr ios da Extensão Rural. 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇ0~S : 

I - DO CONTRATANTE: 

a) Concorrer , no presente exer c1C1o , com a impor tância 
de Cr$ 450.000 .000,00 (quatr ocentos e cinquenta milhÕes de 
cruzei ros) que serão r epassados confonne o previsto na cláu 
sula espec í fica ; 

b) Proceder o indispensãvel acompanhamento e fisca liza 
ção da execução do pre sente Contra t o, a t ravés da Secretariã 
de Agricul tura . 

l i - DA CONTRATADA : 

a) Aplicar os recursos de que trata este Contrato de 
acordo com os termos e fins aqui previstos; 

b) Manter os Escritórios Locais existentes , obedecendo 
os princípios técnicos e métodos própr ios da Extensão Rural, 
voltados basicamente para a Assistência ao Homem do Campo e 
o Desenvolvimento do Setor Agropecuãrio; 

c) Prestar conta dos recursos recebidos à Secretaria 
de Finanças, at ravés de documentos hibeis, comproba tó r ios 
das despesas realizadas de acordo com as normas estabeleci
das pelo Governo; 

d) Manter pessoal especializado para execuçao das ati
vidades previstas na Cliusula Segunda deste Contrato , sem 
qualque r vínculo empregatício com o Governo . 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO DOS RECURSOS: A despesa de
corrente da assinatura deste Contrato , no va l or de Cr$: 
450 . 000 . 000 , 00 (quatrocentos e cinquenta milhÕes de Cruzei
ros) , correrã à conta do Fundo de Participação dos Estados, 
Distrito Federa 1 e Terr itórios , Programa 04 18111 4 . 785 , Elemento 
deDespesa3 .1. 3. 2.00- Outro~Serviçose Encargos , consoante 
Nota de Empenho, n9 261 , emitida em 18 de janeiro de 1984. 

CLÁUSULA QUINTA - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS : Os recursos 
destinados à execução do presente Contrato serão liberados 
em três (03) parce las de Cr$ 150 . 000 .000,00 (cento e cinquen 
ta milhÕes de cruzei ros) cada , sendo a pr i meira após a pu~ 
bl i cação deste i nstrumento no Diir i o Oficial do Território ,a 
segunda em 30 de ~arço de 1984 e a ter ceir a em 29 de j unho 
de 1984. 

CLÁUSULA SEXTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS: A CONTRATADA pres 
tarã conta dos recursos destinados à execução deste Contra~ 
to, trinta (30) dias após a expiração do mesmo . 

CLÁUSULA SeTUIA - VIGÊNCIA: O pres ente Cont rato vigora 
ra a partir da sua assina tura a t é 31 de janei ro de 1985. 

CLÁUSULA OITAVA - ALTERAÇ0ES: O presente 
poderá ser alterado a través de ad itamento , para 
primento dos motivos que lhe deram origem . 

instrumento 
o fiel cum-

CLÁUSULA NONA - FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de 
Macapá para dirimir as questões oriundas deste Contrato . 

E, por estarem de acordo f i rmam o presente Contrato em 
c inco (OS) vias de igual teor e forma, na presença de duas 
(02) t estemunhas . 

Macapá(Ap), 23 de j aneiro de 1984 

ANNIBAL BARCELLOS 
CONTRATANTE 

LUIZ IRAÇU GUI~IARÃES COLARES 
CONTTRATADA 

TESTEHUNHAS: Ilegíveis 
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o 
CRITICAR SÓ NÃO 1\DIANTA, 

UE RESOLVE MESMO T ABA H 

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 reafmnamos nossa confiança em nós mesmos. 

EM 84, CONFIANCA,TRABALHO E EXPORTAÇÃO. 
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