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REPÚBI.JCA ~EDERATIVA 00 BAASU .. 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

RI 
Decreto n' 1 de 24 de Ju~ho de 1 ~64 

Macapá, 30 de março de 1984 - 6~-Fei ra 

Governador do Território 
Comte. ANNIBAL BARCELLOS 

f h tt.:f F I \C!'5" 

Chefe de Gabinete do Governador 
HeLIO GUARANY DE SOUZA PENNAFORT 

SECRETARBADO 
Secretarto de Administração 

Dr. AUGUSTO MONTE DE ALMEIDA 

Secretár io de Finanças 
RUBENS ANTONIO ALBUQUERQUE 

Secretário de Planej amento e Coordenação 
Dr . ANTERO DUARTE DIAS PIRES LOPES 

Secretário de Promoção Social 
Dr~ . MARIA DA GLÓRIA OLIVEIRA AMORIM 

Secretário de Obras e Serviços Públicos 
Dr. PEDRO CARLOS DE SOUZA CAMPOS 

NINISTeRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0355 de 23 de março de 1984 

O Governador do Te rritório 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 t endo em 
vista os termos do Oficio número 0327/84- SEAG, 

RESOLVE : 

Art. 19 - Designar LUIZ !RAÇÚ GUIMARÃES COLARES , Secre 
tário de Agricultura do Governo deste Território, para via 
jar de Macapá, sede de suas atividades , até a localidade dÕ 
Rio Araguari, interior do Território, a fim de tratar de as 
suntos de interesse da Administração amapaense , nos dias 17 
e 18 de março do corrente ano . 

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

Palác~o do Setentrição1 em Macapá, 23 de março de 1984, 
959 da Republica e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTeRIO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0356 de 26 de março de 1984 

O Governador do Ter r i tório Federal do Amapá,usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item l i, 
do Decreto-Le i n9 41 1, de 08 de janei ro de 1969, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Designar HeLIO GUARANY DE SOUZA PENNAFORT , 
Chefe de Gabinete do Governador, para viajar de Macapá,sede 
de suas atividades, até as cidades do Rio de Janeiro-RJ e 
Brasília- DF, a fim de tratar de assuntos de interesse da Ai 

Secretarto de Educação e Cul tura 
Pro f . FRA.NCISCO DE ASSIS GURGEL HEDEIROS 

Secretário de Agricultura 
Dr. LUIZ IRAÇU GUIMARÃES COLARES 

Secretário de Segurança Pública 
Dr. EDMUNDO EVELIM COELHO 

Secretário de Saúde 
Dr . Jose CABRAL DE CASTRO 

ministração amapaense , '"- ;>eriodo de 02 a 10 de abril 
corrente ano . 

Art . 2~ - Revogam-se as disposiçÕes em contrário . 

do 

Palácio co SetenLJ·i:io. P.m Maca pá, 26 de março de 1984, 
959 da República e 41v da Criação do Território Federal co 
Amapá . 

ANNIBAJ. BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Ter ritór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0357 de 26 de março de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuições que l he 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 85.347, de 11 de novembro 
de 1980 , e Ofício n9 0946/84-SEEC, 

RESOLVE : 

Art . 19- Designar, a título precarto, LUIZ FRANCO CO 
MES, ocupante do emp rego de Agente Administrativo , CÓdigÕ 
LT-SA-701 . C, Classe "C", Referência NM- 27 , da Tabela Per ma 
nente do Governo deste Território, lotado na Secretaria de 
Educação e Cultura- SEEC, para exercer a função de Assistente, 
Código DAI-202.3 , da Divisão de Aperfeiçoamento e Especiali 
zação- DRHH/SEEC , a contar da presente data. -

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

Palácio do Setentrião, em ~~capá, 26 de março de 1984, 
959 da República e 419 da Criação do Território Federa l do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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MINIST~RIO DO INTERIOR 

Terri tório Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0358 de 26 de março de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem Il, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista os termos do Ofício número 0947/84- SEEC, 

RESOLVE : 

Art. 19 - Conceder dispensa a OLÍMPIO DE JESUS MIRA DA 
SILVA, ocupante do emprego de Agente Administrativo, Código 
LT- SA-701 . C, Classe "C", Referencia NH-27, da Tabela Perma 
nente do Governo deste Território , lotado na Secretaria de 
Educação e Cultura- SEEC , da função de Assistente, Código 
DAI-202 . 3, da Divisão de Ape r feiçoamento e especialização
DRHM/SEEC, a contar da presente data . 

Art . 29 - Revogam-se as disposiçõe~ em contrário. 

Palácio do 'Setentrião , em Macapá, 26 de março de 19 84, 
959 da República' e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0359 de 26 de mar ço 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 
vi sta o que consta do Decreto n9 85.177, de 19 de setembro 
de 1980 , e Ofício n9 0944/84-SEEC , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar OLÜ!PIO DE JESUS HIRA DA SILVA, ocu 
pante do emprego de Agente Administrativo ,CÕd igo LT-SA-701~ 
C, Classe "C", Referência NH-27, da Tabela Permanente do Go 
verno deste Território, lotado na Secretaria de Educação e 
Cultura-SEEC , para exercer a função de confiança, de Chefe 
da Divisão de Formação e Habili tação , Código LT-DAS- 101. 1 ,do 
Departamento de Recursos Humanos para o Magistério/SEEC, a 
contar da presente data. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 26 de março de 1984, 
959 da República e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0360 de 26 de março de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá ,usando das · 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem li , 
do Decreto-Lei n9 41 1, de 08 de j ane iro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85 .347, de 11 de novembro 
de 1980, e Ofício n9 0162/84-SEGUP , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar MARIA DO CAR!-10 CARDOSO COSTA CANTUÁ 
RIA, ocupante do cargo de Agente de Polícia, Código PC-405~ 
A, Classe "A" , Referência NH-24, do Quadro Permanente do Go 
verno deste Território, lotada na Secretaria de Segurança 
Pública-SEGUP, para exercer a função de Chefe do Comissaria 
do de Polícia do Interior de Ferreira Gomes, Código DAI-201. 
2, da Divisão de Polícia do Interior- DGPISEGUP, a contar da 
presente data. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 26 de março de 1984 , 
959 da Repúb lica e 419 da Criação do Território Federa l do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Terri tório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0361 de 26 de março de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
atribuições 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 os termos do Ofício número 0160/84- SEGUP , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar EDHUNDO EVELIM COELHO, Secretário 
de Segurança PÚb lica do Governo deste Território, para via 
jar de Hacapá, sede de suas atividades, até a ci dade de Bra 
sília-DF , a fim de tratar de assuntos de interesse da AdmT 
nistração amapaens e , no período de 22 à 25 de março do cor 
rente ano . 

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

Palác io do Setentrião , em Macapá , 26 de março de 1984, 
959 da República e 419 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNI BAL BARCELLOS 
Governador 

,-----------DIARIO OFICIAL.-""""'""'------....,..,.,..,.,. ......... ~ 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL------------

Territór io Federal do Amapá 
DIRETOR 

PEDRO AUR!:LIO PENHA TAVARES 

ORIGINAIS 
* Os textos enviados à publicação deverão ser 

dati lografados e acompanhados de ofício ou 
memorand·o. 

O Diá rio Oficial do T. F. do Amapá poderá 
s:r encontrado para l e i tura nas Representa
çoes do Governo do Amapâ em Brasilia/DF, 
Rio de Janeiro/RJ e Bel~m/Estado do Pará . 

ATENDIMENTO 
Das 07 : 30 as 12:00 horas. 

Horário: 
Das 14 : 00 as 17 : 30 horas . 

PREÇOS · PUBLICAÇ0ES 
* Publicações - centímetros de 

coluna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 1 . 680 , 00 

PREÇOS· ASSINATURAS 

* ~laca pá . : ....... ......... ... . 
*Outras Cidades ....... ...... . 
* As assina t uras sao semes -

trais e vencíveis em 30 de 
junho a 31 de dezembro . 

Preço do Exemp lar ............ . 

NÚmero atrasado .. ... ...... . . . . 

RECLAMAÇOES 

Cr$ 12. 600 , 00 
Cr$ 33.600 , 00 

Cr$ 120,00 

Cr$ 150, 00 

* Deverão ser dir i gidas por escrito ao Dire
tor do Departamento de Imprensa Oficial do 
T.F. do Amapá, at~ 8 dias após a pub licação . 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 'Il' Rua Candido Mendes11>Macapá Terrilório Federal do Amapá 'll' Telelones 222·0444 1l- Ramais 176 · 177 · 178 
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STICC - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTR.!:: 

ÇÃO CIVIL DO T. F. DO A}~PÁ 

C.G. C. (M. F. ) n9 05 .963 . 707/0001-17 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os asso -
ciados do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Cons
trução Civil do T. F. do Amapá,em pleno gozo de seus dire~ 
tos sindicais , interessados no Reajuste Salárial a ser con
cedido com vigincia a partir de 19 de maio de 1.984 , a ca
tegoria profissional da qual s ão integrantes o que e repre
sentada por este Sindicato, pa ra tomarem parte da reunião de 
Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no di a 08 . 
04 .84 (DO~!INGO), às 08:00 horas ·, em primeira convocação,corn 
número lega l de associados ou às 08 : 30 horas em segunda e 
última convocação com qualquer número de associados, em sua 
sede provisória , sito a av. Mendonça Junior, 268 para trata 
rem da seguinte: 

ORDEM DO DIA: 

a) Lei t ura do Edital de Convocação; 

b) Discussão da base do Reajuste Salárial a ser conce
dido pelas empresas da categoria. 

c) Poderes à Diretoria para fazer Acordo e Suscitar Dio 
sidio Coletivo . 

Hacapá-Ap , 28 de março de 1.984 . 

PEDRO DUARTE LACERDA 
Presidente 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO M~PÁ 

1~ CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE }~CAPÁ 

EDITAL DE PRAÇA E INTI~~ÇÃO 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, HN. JUIZ DE DIREITO DA PRI
MEIRA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ~~CAPA, NA FOID~ DA LEI , 
ETC ... 

Faz saber a todos quantos o presente Edital vi r em ou 
dele conhecimento tiverem, que o Porte iro dos Auditórios de 
vidamente autorizado por este Juízo, promoverá , em hasta p~ 
blica , a venda do bem aba i xo discriminado , penhorado nos au 
tos de Execução n9 9.054/78 , r equerida por ALVES E ALVES 
COM~RCIO cont ra M. A. NOGUEIRA DIAS, no átrio do Forurn sito 
à Av : Amazonas, n9 26, no dia 12 de abril de 1984, às 14: 
horas em primeira praça, por preço i gua l ou acima da avalia 
ção . Não havendo licitante será rea lizada a segunda praça ~ 
no dia 07 de ma io de 1984, às 14 : horas, pelo maior lance 
ofe recido, tendo o bem a seguinte característica :- " Urna {1) 
casa cons truída em alvenaria e madeira de l ei, pi so de a l ve 
naria ,medindo 15 metros de frente por 30metros de fundos, cobei: 
ta com telhas de brasilit e barro, toda fo rrada com tábua ma-: 
chiada , pintada com tinta a Ól eo , nas cores ve rde e branco , 
com água e luz ; o comircio com as seguintes divisões: um 
amplo salão onde func iona " Bom Dia", com um pequeno ambula
torio e um gabinete, com a frent e toda calçada , com as por
tas que dão acesso ao interior do imóvel são do t i po metá li 
ca e em n9 de quatro . Na parte de tráz, existe urna casa re:" 
sidencial em madeira de lei, edificada no mesmo ter reno, com 
as divisões ac ima descr itas , aval i ada em Cr$ 1. 500 . 000,00 
(hum milhão e quinhentos mil cruzeiros) . 

Fica o executado i ntimado das datas des i gnadas,através 
do presente Edital, caso não seja intimado pessoalmente . 

E, que os mesmos quize rem arrematar , deverão compare 
cer no dia , hora e local cient e de que a venda será fei t a a 
vista , em dinheiro em espéci e ou a t ravés de cheque visado , 
ou a inda, rnediànte caução i dônea . 

E, para que cheque ao conhecimento de todos e , pr inci 
palrnente dos interessados , passou- se o presente Edital em 
mais de três vias de i gua l teor , sendo que será afixado no 
lugar de costume e publicado na forma da l ei . Dado e passa
do nesta cidade de Hacapá , aos quatorze dias do rnis de ma rço 
do ano de mil novecentos e oitenta e quatro . Eu, M? das 
Graças S. Queiroz, Esc . Auxiliar , datilografei . Eu, LUCIVAL 
DO DOS SANTOS FERREI RA, Diretor de Secr etaria da Vara CÍvel-;
subscr evo e assino . 

DORIVAL BARBOZA 

JUSTIÇA DOS TE~~ITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO A}lAPÁ 

1 ~ CIRCUNSCRIÇÃO - ~!ACAPÁ 

EDITAL , CON PRAZO DE SESSENTA (60) DIAS, PARA CITAÇÃO 
DE JÕSEFA DA SILVA CONCEIÇÃO , NA FOR}!A ABAIXO 

O Doutor DORI VAL BARBOZA , ~m . Juiz de Direito da Pri -
rneira Circunscrição Judiciária de ~mcapá, Capital do Terri
tório Federal do Amapá, na forma da lei, etc ... 

Faz saber aos que o presente Edital virem ou dele co
nhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório , sito à 
Avenida Amazonas, n9 26, tem andamento uma ação de DI VÓRCIO 
LITIGIOSO, Processo Cível n9 15. 03 1/ 84, em que é (são) par
tes: APRIGIO LUIZ DA CONCEIÇÃO , brasil eiro, casado , pedrei
ro, residen t e à Avenida Ernestino Borges, n9 412 , bairro Ce~ 
tral, e JÔSEFA DA SILVA CONCEIÇÃO, brasileira , casada, e 
constando dos autos que o (a) réu (ré) ·se encontra em l ugar 
incerto e não sabido, expediu-se o presente Edital, com o 
prazo de sessenta (60 ) dias . Deferida a ci tação por Edital , 
pelo despacho de fls. 07 fica , pelo presente CITADO (A) o 
(a) Senhor (Senhora) Jôsefa da Silva Concei ção , para que no 
prazo de quinze ( 15) dias, depois de f indo o acima fixado , 
apresentar, querendo , a contestação cabíve l que tive r e a
companhar os demais tennos do processo até o final da exec~ 
ção . O presente Ed ital será afixado no lugar de costume e pu 
blicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Na:" 
capá , Capital do Território Federal do Amapá,aos quinze di as 
do rnis de março do ano de mil novecentos e oitenta e quadro, 
Eu, M? das Graças Silva de Queiroz, dati l ografei. Eu, Di re 
tor de Secr etaria da Vara Cível , subscrevo e assino por de 
t erminação do Meri t íss irno Juiz de Direito . 

LUCIVALDO DOS Sfu~TOS FERREIRA 
Diretor de Secretaria 

SINDICATO DOS OFICIAIS ~!ARCENEIROS E TRABALHADORES NAS INDÜ.?. 

'fRIAS DE SERRARIAS E NÕVEI S DE MADEIRA DO T. F. A. 

C.G. C. (M .F. ) N9 05 . 963 , 673/0001 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. 

A Diretoria do SINDICATO DOS OFICIAIS ~~RCENEIROS E TRA 
BALlLADORES NAS INDÚSTRIAS DE SERRARIA E NÕVEI S DE ~lADEIRA 
DO TERRITÓRIO FEDERAL DO, A}~PÁ , convoca t odos os seus asso
c iados em pleno gozo de seus direitos sociais, para a r en 
nião de Assembléia Gera l Extraordinária, em sua sede social 
no próximo dia 15 de abril de 1, 984, às 09 :00 horas em pri
meira convocação, às 09 : 30 horas em segunda convocação,com 
qualquer número de associados , para del ibera1:ern sobre a s e
guinte Ordem do Dia . 

a) - Leitura do ~Jitai üe Convocação 

b) - Discutir e aprovar as bases do reajustamento sala 
rial a ser proposto às empresas 

c) - Autorizar a Diretoria do Sindica to a promover o 
acordo salar ial no Mi nistirio do Trabalho em Hacapá . 

d) - Autori zar a i nstauração do DissÍdio Col etivo de 
Trabalho da 8~ Região, caso necessário , 

e indispensável o comparec imento de todos . 

Macapá-AP, 28 de março de 1, 984 , 

FRANCI SCO FRAZÃO DA SILVA 
CPF :03 1. 808 . 402- 34 . 

Presidente 

1"\d.i.\ tJ,oUf"' ~~ 
r,o deP..e"""'!!.~~ 

"--- A indicação de 2% 
do Imposto de Renda Devido 
por sua empresa apóia o ~-

Mobral e o brasileiro. I 
~--------------------J_u_i_z __ d_e __ D_i_r_e __ i t~o~--------------------------::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~_j 
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Cuide de 
seu automóvel, de 

sua motoo 
Se você bater, 

o prejuizo é 
seu tambéma 
Se você for . 

acidentado, é você 
quem sofre .... D 

Respeite a vidaa 
Dirija 

com cuidado&] 

21 mil brasileiros morrem 
anualmente em acidentes de trânsito! 

Essa estatíst ica é crescente. Isso significa que, se não 
mudarmos nosso comportamento no trânsito, outras v inte· e 

t antas m il pessoas morrerão de acidentes nos próx imos 
doze meses. Entre essas v ítimas poderão estar parentes seus 

ou até você mesmo. Por isso, todos nós, pedestres e 
motoristas, precisamos de aprender a viver na cidade 

e a contribui r para que o trânsito seja f'l')elhor. Ex istem 
leis, códigos, normas, órgãos de t rânsito. Mas se 

continua matando, se continua morrendo. t que nada disto 
adianta se cada um não se educar para o trânsito. Se 
não mudarmos nossa atitude frente a essa ameaça, as 

mortes vão continuar acontecendo. Os automóveis, as 
motos vão continuar se destruindo. No Brasil acontecem 

300 mil acidentes de trânsito anuais, com vít imas. Os 
prejdzos, o lu to, a tristeza vão continuar chegando. 
Voce pode evitar que isso aconteça. Desperte para o 
tamanho do problema do t rânsito. Eduque-se para 

diminuir o problema do trânsito. Começe hoje. 
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