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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Territór i o Federa l do Amapá 

DECRETO (!') N'.' 1126 de 27 de dezembro de 1984 

O Governador do Terr itório Federa l do Amapá ,usando das 
aL ribuiçÕes CJ IIC l he são conferi.das pe l o artigo 18 , Í tem n , 
do Dec reto-Le i n9 4 11, de 08 de j aneiro de 1969, 

RESOLVE : 

Ar t . 19 - Des i gnar ODIR NASC H1ENTO ~L\C~DO , Sub-Procura 
do r da 2<,1 Sub-Procuradoria , para responde r acumu l ativamentc 
em substituição , pe lo expediente da Procuradoria Ge ra l do 
Governo desLe Territór io, durante o i mped i men t o do respecti 
vo titular, no período de 23 de dezemb ro de 1984 a 02 de j ã 
neiro de 1985 . -

Art . 29 - Revogam-se 3S disposiç~cs em contririo . 

Pal~cio do Setentriio , em Nacapi , 27 de dezembro de 
1984, 979 da RepÚblica e 429 da Cr i ação do Territór io Fede
ra l do Ama pá . 

ANN lBAL B,\ RCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERiOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 1127 de 27 de dezembro de 1984 

O Governador do Territór io Feder al do Amapi, usando das 
atribu i ções que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem li, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista os termos do Of í c i o número 2217/83- SEEC e Laudo Pe r i 
cial n9 048/82, da Delegacia Regional do Trabalho-Pa rá, 

RESOLVE : 

Ar t. 19 - Atribuir ao servidor ÁLVARO ATAÍ DERA'!ALHODE 
OLIVEIRA, ocupante do emprego de Agente Admi nist r ativo , Có-

Secr etário de Ed ucação c Cultura 
Pro f . FRANCISCO DE :\ SS IS GURGEL NEDEIROS 

Secre tár io de Agr i cul t ura 
Dr. LUIZ TRAÇÚ GU l~RÃE S COLARES 

Secr etá r io de Segurança PÚb l ica 
Dr. AI RTON J OSf: DE ARAÚJO AGUIAR 

Secretário de Saúde 
Dr . JOÃO BOSCO PAPAL~O PAES 

di go I.T- SA-701 , Classe "A" , Referência NM- 17, da Tabe l a Es
pecial de Empregos do Gove rno deste Terr itór io , l ot ado na 
Secre t aria de Educação e Cu l t ura - SEEC , a gr ati f i cação de in 
sa l ubr i dade , previs t o no artigo 19 do Decreto- Lei n9 1 . 8 73~ 
de 27 de ma i o de 1981 , ca l culada no percent ual de 20Z (vin
te por cent o) do salár i o-míni mo do Pa í s , a partir de 01 de 
jane i ro de 1985 . 

Art . 29 :- Revogam-se as di sposi ções em cont r á r io. 

Pa l ác i o do Se t ent ri ão , em :-Jacapá , 27 de de zembro de 
1984 , 979 da Repúb l i ca e 429 da Criação do Terr i t ór i o Fede
ral do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTÉRI O DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1128 de 27 de dezembro de 1984 

O Governador do Ter r i t ór io Federa l do Amapá,usando da s 
atribu i ções que lhe são conf e r i das pe l o ar t igo 18 , item l i , 
do Decr e t o- Lei n9 4 11 , de 08 de j ane i ro de 1969 , e tendo em 
vista o que cons ta do Processo n9 28760. 00 1 177/84- GABI , 

RESOLVE: 

Art . 19 - Cancel ar a pena de suspensão de cinco (OS) 
d ias , conver t i da em multa , aplicada ao se rvi dor DÉLCIO RA
MOS DUARTE, ocupante do cargo de Agente Adminis t rativo, Côdi 
go SA- 70 1, Cl asse "C" , Referência NH-28 , do Quadro Permanen 
te do Governo deste Território, l otado na Sec re t aria de Obras 
e Servi ços PÚb l ícos-SOSP, através da Por ta r ia número 304/ 
65-GAill, datada de 21 de se t embro de 1965, não gerando es t e 
ato, qua l quer efeito f inanceiro em te rmos re t roa t i vos . 

Art. 29- Revogam- se as d isposiç~es em contrár io . 

Palácio do Setentr i ão , em Maca pá , 27 de dezembro de 1984 , 
979 da República e 429 da Criação do Terr itório Federal do 
Amapi . ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 



Macapá, 04-01-85 DIÁRIO OFICIAL Pág.2 

MINISTER IO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1129 de 27 de dezembro de 1984 

O Governador do Territór io Federal do Amapci,usando das 
atribu iç6es que lhe são confer i das pelo a r tigo 18 , item 11, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Telex n9 817/84-DP/MINTER , 

RESOLVE: 

Art . 19 - Autorizar MARIA DA GLÓRIA OLIVEIRA Al-10RIM 
ocupante do emprego de Assistente Socia l, Código LT-NS-S04 , 
Classe "B" , Referência NS-13, da Tabela Permanente do Gover 
no deste Terr itório , lo tada na Secretaria de Promoção So~ 
cial-SEPS , a frequentar Cu r so de Aperfe içoamento , na cidade 
de Barce lona/Espanha, pelo prazo de dois (02) anos , cornpree~ 
didos no per í odo de 05 de novembro de 1984 a OS de novembrÕ 
de 1986 , com ônus para o Governo amapaense , exc l uída a gra
t ificação de l ocalidade . 

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

Palácio do Setentrião, em Hacapá,27 de dezemb ro de 1984, 
979 da República e 429 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gover nador 

HINIST!RIO DO INTERIOR 

Terr i tório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 11 30 de 27 de dezembro de 1984 

O Governador do Território Federa l do Amapá,usando das 
atribuições que lhe são conferidas pe l o artigo 18, item II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Telex n9 833/84-DP/HI NTER, 

RESOLVE: 

Ar t . 1l? - Autoriza r OLINTO JOSe GONÇALVES DE AJ-10RIH NE 
TO, ocupante do emprego de Médi co , Código LT-NS-520 , Classe 
"B", Referência NS- 16 , da Tabela Permanente do Gove r no des 
te Terri t ório , lotado na Secretaria de Saúde-SESA, a fre
quentar Curso de Ape r feiçoamento , na cidade de Barcelona/Es 
panha , pelo prazo de um (01) ano, compreendido no período de 
OS de novembro de 1984 a 05 de novembro de 198S, sem onus 
para o Governo amapaense . 

Art . 29 Revogam- se as disposições em cont r ár io . 

Palácio do Setent rião ,em Macapá,27 de dezembro de 1984 , 
979 da República e 429 da Criação do Territór io Federa l do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

N!NlSTfRLO DO INTERIOR 

Terr i tór i o Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 11 31 de 27 de dezembro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item II , 
do Decreto- Le i n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 
Art . 19 - Designar ANT!RO DUARTE DIAS PIRES LOPES, Se

cretário de Planejamento e Coordenação do Governo deste Ter 
ricório , pa ra viajar de Hacapá , sede de suas atividades ,ate 
a cidade de Bel~m-PA , a f im de tratar de assuntos de inte
re sse da Administração amapaense, junto a SUDAH, no período 
de 26 a 28 de dezembro do corrente ano. 

Ar t . 29 Revogam-se as disposições em contrár io . 

Palácio do Setentrião, 
1984, 979 da República c 429 
ral do Amapá . 

em Macapá, 27 de dezembro de 
da Criação do Território Fede-

ANNIBAL ;~ARCELLOS 

Gove rnador 

HINISTf:RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 
DECRETO (P) N9 1 132 de 27 de dezembro 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 4 11, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar Cf:LIO ANTÔNIO JACKSON COSTA, Dire -
tor do Departamento de Orçamento da SEPLAN , para responder 
acumulat ivamcnte , em substituição, pelo expediente da Secre 
t.::ria de Pl anejamento e Coordenação do Governo deste Terri: 
tório, durante o impedime nto do respectivo titular, no pe -
ríodo de 26 a 28 de dezembro do corrente ano. 

Art . 29 - Revogam- se as disposições em contrár io . 
Palácio do Setent rião , em ~lacapá , 27 de dezembro de 

1984, 979 da Repúb l ica e 429 da Criação do Território Fede
ral do Amapá . 

fu~NIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTERIO DO INTERIOR 

Terri tório Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 1133 de 27 de dezembro de 1984 

O Governador do Território Federa l do Amapá,usando das 
atribuições que lhe são conferidas pe l o art i go 18 , Ítem Il, 
do Decreto- Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28840.009 13/84-SEEC, 

RESOLVE: 

Art . 19 - Conceder a RAIHUNDA PENAFORT DOS SANTOS, ocu 
pante do cargo de Agente Administrativo, Código SA-70 1, Cla~ 
se "C", Referência NH- 27, (Cadas t ro n9 033 19 ) , do Quadro Pe.E_ 
manente do Governo des t e Terr itór i o , lotada na Secre t aria 
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de Educação e Cultura- SEEC, s eis (06) meses de Licença Espe 
cial , contados no período de 02 de janeiro de 1985 a OI de 
julho de 1985 , nos termos do artigo 116, da Le i n9 1711, de 
28 de ouLub ro de 1952, regulamentado pelo Decreton9 38.204 , 
de 03 de novembro de 1955 , em virtude da referida servidora 
hav~r comp l e t ado um (O I) dec~nio de efetivo exercício , com 
precndido no período de OI de janeiro de 1966 a OI de janei_ 
ro de 1976 . 

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

Palácio do Setcntrião ,cm Hacapá , 27 de dezembro de 1984, 
979 da Rep~blica c 429 da Criação do Territór i o Federal do 
Amapá. 

i\NN ! Bi\L BARCELLOS 
Governador 

MlNISTtRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1134 de 27 de dezembro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando da s 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 , item li , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista os t'ermos da Portaria n9 115/84-~tlNTER, de 04 de de
zembro de 198'•, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Conceder dispensa a RAU!UNDO ALVES H.ACIEL,da 
f unção de .Assistente , Código Di\l-202. 3, da Divisão de Proje 
tos de .Navegação- DENi\Vi\/SOSP, a parti r de O I de janeiro de 
1985. 

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

Pa l ácio do Setentrião,em Nacapã,27 de dezembro de 1984, 
979 da RepÚblica e 429 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove r nador 

HlNISTERIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1135 de 27 de dezembro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá,u sando das 
atribuições que lhe sio confe ridas pelo artigo 18, item II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janei ro de 1969 , e t endo em 
vista os termos da Portaria n9 115/8'•- HINTER, de 04 de dezem 
bro de 1984 , 

RESOLVI~: 

Art. 19 - Conceder dispensa a HUNBERTO CANILO DE BRITO, 
da Função de Assistente, Código DAI- 202 .3, da Divisão de Ope 
rações-DENAVA/SOSP, a partir de OI de janeiro de 1985. -

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

Pallicio do Setentrião , em Hacapã,27 de dezembro de 1984 , 
979 da República e 429 da Criação do Território Federa l do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÊRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 11 36 de 27 de dezembro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
atribu i ções que lhe são conferidas pelo artigo 18, item li, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista os termos da Por ta r ia n9 11 5/84-MINTER, de 04 de de
zembro de 1984 , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Conceder dispensa a FRANCISCO PEREIRA DOS SAN 

TOS , da Função de Secretário Administrativo , 
201 . 1, da Divisão de OperaçÕes- DENAVA/SOSP, a 
de janeiro de 1985 . 

CÓdigo 
parti r de 

Art . 29 - Revogam-se as disposições em contrár i o . 

DAI
OI 

Palácio do Setentrião,em Macapá,27 de dezembro de 1984 , 
979 da República e 429 da Cr iação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNl liAL BARCELLOS 
Governador 

TERRITÚRIO FEDERAL DO ANAPÁ 

CÂNARA HUNICIPAL DE ~!ACAPÁ 

PALÁCIO VEIGA CABRAL 

PORTAR lA N9 O 1 /8 4 -CN~! 

. O.P:esidente da Câmara Municipal de Nacapá,usando 
atr~butçoes que l he confe re a Lei n9 133/80 - PNN bem 
o dt sposto do Regimento da Cãma ra Municipal de Ma~apá: 

RESOLVE : 

das 
como 

I - Determinar a abertura de concurso PÚb lico , para 
preenchimento de 37 (trinta e sete) cargos do Quadro de Pes 
soal permanente da Secretaria Administ rativa da Cãmara Muni 
cipal de Macapá, de provimento efetivo, constantes da LeT 
n9 176/83 de 24 de jane i ro de 1983 , assim descriminados: 3 
(Tris) cargos de Motorista Ofic ial nível 4; 3 (Tris) cargos 
de /\gente de Porta ria , nível 1; 20 (vinte) cargos de Asente 
de Adminis tração , nível 3, 2 (dois) cargos de Técnico em Con 
tabil idade nível 3; 3 (t rês) cargos de Redator , nível 3; 3 
(três) car gos de Bachare l em Direito, nível 3 e 3 (três)car 
gos de Contador , nível 3. 

II - Designar os Vereadores Aroldo Góes Félix Ramalho 
e.Ar~a ldo Araú~o,_para, sob a p resid~nc ia d~ pri mei ro , cons 
t1tu1r:m a Com1ssao examinadora incumbida de preparar , ap l i 
c~r e Julgar as provas do concurso mencionado nesta Porta: 
r ta. 

Di'::- SE Cii::NClA, CUMPRA- SE E REGISTRE- SE . 

GABINETE DA PRESIOf::NCIA DA CÂNARJ\ MUNICIPAL DE t!ACAPÁ, 
EM 13 DE DEZEMBRO DE 1984. 

JÚLIO ~!ARIA PlNTO PEREIRA 
Presidente 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 

O Presidente da Câmara t!unicipal de Macapá, torna pú
blico, através do presente Edita l , que encontram- se abertas 
inscriçÕes ao concu r so pÚblico des tinado ao provimento de 
trinta e sete cargos do quadro de pessoal permanente da Se 
cretaria Administrativa da Câmara Municipa l de Nacapá ,advin 
dos da Le i n9 176/83 , nas seguintes categorias funciona is:-

- Serviços de Transportes Ofi cial e Portaria , TP-010 

a) ~!otorista Oficial, TPM-0 11 .4 (tr~s vagas) . 

b) Agente de Portaria, TPAP-0 12 . 1 (três vagas). 

2 - At ividades de Apoio Administrativo . AAA .030 

a) Agente de Administração. AAA-031.3 (vintes vagas) . 

3 - Outra Atividade de Nível Médio. ANt\.060 

a) Técnico de Contabilidade. ANMTC-061.3 (duas vagas). 

4 - Atividades de Assessoramento Legislativo. AAL.040 

a) Redator. ALR.042.3 (três vagas) 

5 - Outras Atividades de Nível Superi or . ANS- 070 

a) Bacharel em Direito . ANSBD-072.3( t rês vagas ) 

b) Contador . ANSC- 075 . 3 (t r~s vagas) 

I - Das inscrições: 

- Per í odo de 07 à 12 de janeiro de 1985 

2 -Local : Secretaria Administrativa da cãmara Nuni ci 
pa l de t!acapá. 

3 - Horário : Das 09 as 12:00 horas 
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4 - Os programas do concurso e demais instruçÕes , serâo 
entregues aos cand idatos no ato das inscriçÕes. 

li Dos requisitos básicos para as inscriçÕes: 

Ser brasileiro nato ou naturalizado ; 

2 - Ser maior de dezoito anos 

3 - Es tar quites com as obrigaçÕes milita r es (sexo mas 
culino) e eleitorais (ambos os sexos ). 

4 - Apresentar carteira de identidade 

5 - Apresentar CPF ou CIC; 
I II - Da Escolaridade exigi da: 

- Os candidatos à ca tegoria funcional de Hotorista 
Oficial, deveram comprovar; 

a) conclusão do ensino de 19 grau; 

b) Carte ira Nacional de Habilitação de Hotorista 
fission"al Categoria "B" , devidamente atualizada ; 

pro-

c) Declaração passada pelo órgão competente de não ter 
incorrido em acidente ou infração graves às leis de Trânsi 
to. 

2 - Os candidatos às categorias funci onais de Agente de 
Portaria e Agente de Administração deverão faze r provas de 
conc lusão do ensino de 19 grau, a lém ~as descr itas no Ít em 
li deste edital. 

3 - Os candidatos à ca t egoria funcional de Técnico em 
Contabilidade deverão f azer prova de conclusão do curso de 
Técnico em Contabilidade, a nível de 29 grau . 

4 - Os candidatos à categor ia funcional de Redator de 
ve rão comprovar conclusão do ensino de 29 gr au , alem de ex·· 
periênc ia em trabalhos de Redação gera l e datilogr afia . 

5 - Os cand idatos à ca tegoria funciona l de Bachare l err 
Direito , deverão no ato da inscrição , apresenta r diploma de 
conclusão de cu r so Superior de Bacharel em Di r e ito ,alem de 
comprovar experiência não inferior a um ano, no l egislativo 
Hunicipal Estadual ou Federal, através de c er t idão passada 
pe l a autor idade do órgão competente . 

6 - Os candidatos à categoria de contador deverão quan 
do da inscrição , ap r esentar prova de conc l usão de curso Se 
perior em Ciências Contábeis . 

- Não serão ace itas inscriçÕes condicionais, devend~ 
os candidatos, apresentarem quando da i nscrição , os documen 
tos exigidos nos ítens an ter i o res . 

IV - Das provas : 

- O processo seletivo do conc urso cons tará de provas 
(objetivas e prát icas) versando sobre conhec imento gerais da 
área, com valor máximo de cem (100) pontos, exigindo- se em 
t odas as categori~ s , o valor mínimo de cinquenta (50) pon
tos , pa r a aprovaçao . 

2 - Os candidatos deverão comparecer ao local previa -
mente designados para a realização das provas com .antecedê.'l_ 
cia de 30 (trinta) minutos , do horár i o previsto para o i ni 
c io das mesmas, munidos de canetas esf erográficas , pre t a ou 
azu l, car tão de identificação de inscrição e documentos de 
iden tidade . 

3 - Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada 
as provas 

v as 
pal 

4 - As data~ , horários e l ocai s da realização 
serão divulgadas no quadro de avisos da Câmar a 
de Hacapá, três d i as antes de sua real~zação . 

das pr~ 
Hunici -

5 - O prazo de validade do concurso ~erá de dois (2) 
anos , podendo ser prorrogado pe lo President e da Cãmara,ate.'l. 
dendo interesse da Administração . 

Os cand idatos habili t ados se rão classificados de acor
do com a nota fina l e as nomeaçÕes serão feitas obedecida a 
l egislação em vigor . 

V - Da class ificação 

1 - A classificação será publicada no Quadr o de aviso 
da CHH, com notas at r ibuídas em or dem decrescente, incluiu-

do-se apena s os aprovados; 

2 - Em casos de igualdade de pontos, dar-se-á preferên 
cia para efeitos de admissão , aqueles que apr esentarem espe 
riência técnica comprovada na respectiva area através de pr~ 
vas práticas . 

VI - Da Admissão dos candidatos 
1 - Os candidatos aprovados serão admit idos de acordo 

com a s necess idades da Administração da Câmara Hun i cipal de 
~laca pá ; 

2 - Os candidatos que já desempenham atividades na Se 
cretaria da Câmara Hunic ipa l de Hacapá , terão pr eferência;-

3 - Os demais classificados, de acordo com a s neces= 
sidades da Administração da Câmara serão convocados para efei 
t o de contratação , no Quadro Permanente deverão apresentar~ 

a) Ca r tei ra de i dent idade ; 

b) titulo de Eleitor ; 

c) certificado de Reservista (sexo masculino) ; 

d) CPF ou CIC; 

e ) car teira de saúde com exames atualizados; 

f) três (3) fotos 3/4 de frent e e recente. 

VI I - Disposições Gerais 

- Será excluído do concurso o candidato que : 

a) fizer em qua lquer documento , declaração falsa ou ine 
xata; 

b) se t ornar passível do incorreção ou descor t es i a a 
qua lquer membro da equipe encarregada da realização das pr~ 
vas ; 

c) Se recusar a pr estar qualquer prova ou se ret irar 
do recinto du ran te a r eali zação da mesma , s em a devida auto 
riz ação ; 

2 - O j ulgamento das provas se r a fei to segundo crité
r ~o fixado pelos examinadores ; 

3 - Os salários iniciais dos cargos a que trata o pr!:_ 
1en t e Edital são os seguin t es ; 

a) ~1o torista Oficial- TPH .01 1. 4 CR$- 225 . 135,00 

b) Agen t e de Portaria - TPAP . 012. I CR$- 200 . 250,00 

c) Agente de Adminis t r ação-AAA.03 1.3 CR$-235 . 200 , 00 

d) Técnico em Contabi l idade-ANHTC . 06 1. 3 CR$- 320 . 289 ,00 

e) Redator - ALR. 042 . J CR$- 320 . 289,00 

f) Bacha r el em Direito-ANSBD . 072 . 3 CR$- 650 . 540 , 00 

g) Contador - ANS C. 072 . 3 CR$- 650 . 540 , 00 

4 - Os candidatos ap rovados neste concurso , desde a co.'l. 

tratação , terão di reito aos percentuais de reajuste sala -
rial , em sua t otalidade . 

5 - A inscrição ao presente concurso público ,imp licará 
em anuência a es te Edital e demais instruç5es que se r ão afi 
xados na Portaria do Palácio Veiga Cabral , sede da Câmara 
Hunicipal de Hacapá , não cabendo aos in teressados a a l egação 
de desconhecimento das normas aqui f ixadas . 

6 - Os casos omissos serão resolvidos pe l a Comissão jul_ 
gadora nomeada, para atuar no presente concurso. 

- Não haverá, em hipótese nenhume , r ev isão de pr ova . 

8 - Qualquer denúncia de irregu laridade ou fraude no 
p resente concurso , deverá ser encaminhada, por escrito ao 
Pres idente da G~l. até 12 horas antes da realização dos t es 
tes , acompanhad3s das r espectivas comprov~çÕes . 

9 - A falsa represen tação dará ensejo i Comissão da to 
mada de providência admini s trat i vas e penais. 

Gabinete do Presidente da Câmara Nunicipal de Nacapá , 
em 19 de dezembro de 1984 . 

JÚLIO õlA.R lA PINTO PEREIRA 
Presidente 
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HINISTt:RIO DA lNDÜSTRIA E CO~ItRCIO 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO Al-~PÁ 

J UNTA COHERCIAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO J\J'~PÁ 

APROVO 
ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

RESOLUÇÃO N9 01/84-JUCAP 

DlSPOE SOBRE A REVISÃO DA TABELA DE TAXAS E ENOLUNEN -
TOS DA JU~TA CO>IERClAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AHAP,\ - JUCAP . 

A JUNTA COHERClAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO J\J'~PÁ 
JUCAP, por deliberação do Egrégio Plenário, em sess.:io ele 19 
de dezembro de 1984 , no toso das atribuições legais que lhe 
são confetidas pelo inciso 1 do Artigo II da Lei n9 4.726 de 
13 de julho de 1965, regulamentado pelo Ítem VII do Artigo 
14 do Decreto Federal n9 57 . 651 de 19 de janeiro de 1966, e 
o disposto no ítem II do Artigo 13 do Regimento Interno da 
JUCAP , aprovado pelo Decreto (N) n9 021 de 11 de junho de 
1981 ' 

Considerando que , compete à JUNTA CO~ffiRCIAL DO TERRITÓ 
RIO FEDERAL DO A~·IAPÁ a alteração e encaminhamento para homo 
legação do Exm9 . Sr . Governador do Território, a Tabela de 
Taxas e Emolumentos devidos pelos atos de Regis tro do Comér 
c1o e Atividades Afins ; 

Considerando as disposições legais e regulamentares,in 
clusive as determinaçÕes contidas no Decreto-Lei n9 2.056 
de 19 de agosto de 1983 , que dispõe sobre a retribuição dos 
serviços de Registro do Comércio e dá outras providências; 

RESOLVE : 

Art . 19- Por deliberação unânime de seu Plenário, em 
sessão realizada a 19 de dezembro de 1984, ap rovar a Tabela 
de Taxas e Emolumentos devidos pela prática de atos de Re -
gist ro do Comércio e Atividades Afins , anexa a esta Resolu
çao . 

Art . 29 - Os valores referentes aos í tens 6 e 14 do ane 
xo I e o Ítem 3 do anexo II do Decreto- Lei 2 .056/83, serão 
definidos em Portaria pelo Excelentíssimo Senhor Hinistro da 
Indústria e do Comércio. 

Art. 39 - O Cadastro Naciona l de Empresas será devido 
nos casos de Constituição e Alteração de Dados Cadastraisda 
Empresa, bem como nos casos de Abertura de Filial , Proteção 
ao Nome Comercial e Proteção Nacional de Designação de Gru
po . 

§ 19 - Para efei to de cobrança do preço referente ao 
Cadastro Nacional de Empresas, os casos de cisão, fusão , in 
corporação e transforrr~ção, serão considerados como altara~ 
çào de sociedade. 

~Q - O r ecolhimento dos valo res referentes ao Cadas
tro Nacional de Empres2s se rá realizado em qualquer Banco 
autorizado pela Secretari a da Receita Federal, através de 
Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, preen 
chido em três (3) vias , na forma determinada pela InstruçãÕ 
Normativa SRF/N9 102 de 19.09 .83, e comprovado o seu paga -
mcnto med i ante aprescnt2ção da segunda via do DARF que f i ca 
rã em poder da JUCAP; 

§ 39 - Ko caso de constituição de Empresa, o campo n9 
O 1 do DARF não será u ti 1 izado e o campo OS deverá ser pree.'::_ 
chido com o nome comercial da Empresa seguido das expres 
soes "em formação " ou ''em constituição''; 

§ 49- O campo 20 do DARF , será preench i do com o Códi
go 6621. 

Art. 49 - As taxas e emolumentos cobr adas pe la JUCAP , 
serão r ecolhidos diretamente à Caixa Econômica Federal ,Agên 
c ia em N~capá, med ianle "Guia de Recolhimento de Taxas" . -

Art . 59 - A presente Resolução entra em vigor no dia 02 
de janeiro de 1985. 

Art . 69 - R&vogam-se as disposições em contrário. 

SALA DAS SESS0ES PLE~ÁRIAS DA JUNTA CO~ffiRCIAL DO TERRI 

TÓRIO FEDERAL DO Al-~PÁ , em 19 de Dezembro de 1984 . 

ABDALLAH HOUAT 
Presidente- JUCAP 

TABELA DE PREÇOS A QUE SE REFERE A RESOLUÇÃO JUCAP N9 01/84 
DE 19 DE DEZEHBRO DE 1984 . 

1. FIR'IA INDIVIDUAL 

1.1 - Constituição ..................... .. 
1 . ~ - Anotações de mudança de endereço (Ex 

clusivamence) .. .... . . . .......... .. . ~ 
1. 3 - Anotação ... . ... . .•. . . . . . .... ... . .. . . 
1 . 4 - Cancelamento . .. ................... . . 

2 . SOCIEDADE, EXCLUSIVE SOClEDADE ANONJHA , E~! 
CO~IANDITA POR AÇ0ES E COOPERATIVAS 

2 . I - Contrato Social .................... . 
2 .2 - Alteração de endereço (Exclusivamente) 
2. 3- Alteração cont ratual ........ . ...... . 
2.4 -Distrato Social .................... . 
3. 5 - Liquidação ........... . .... .... . .. . . . 

3 . EHPRESA PÜBLICA, SOCIEDADE DE ECONOMIA HIS 
TA, COOPERATIVAS, SOCIEDADES ANONI~~S E EM 
COMANDITA POR AÇ0ES 

3.1 - Atos Const itutivos .. .... .. .. ...... .. 
3. 2 - Ata de Assemb lê ia Gera 1 Extraord inária 
3. 3- AtadeAssembléia dos Debenturistas .. 
3.4 - Ata de Assembléia' Geral Ordinária . . . 
3. 5 - Ata de Assembléia Geral Ordinária e 

Extraordinária ..................... . 
3. 6 - Ata de Assembléia Geral de fusão , ci 

são , incorporação, transformação e 
l i quidação ........................ . . 

3. 7- Ata de Reunião de diretoria sem emis 
sao de açao ... .... .... ... .......... . 

3. 8 - Ata de Reunião de diretoria com emis 
sao de ação ........ ... .......... ... . 

3. 9 - Ata de Reunião do Conselho de Admi -
nistração ..................... . .. . . . 

3.1 O - Ata de Reunião do Conselho Fiscal. .. 

4 . CONSÓRCIO E GRUPO DE SOCIEDADES 

4.1- Registro .... ............ .......... .. 
4 . 2 - Alteração .................... .. .... . 
4 . 3- Cance l amento ............ .... ...... .. 

S. FILIAL, SUCURSAL E OUTROS 

S. 1 - Abertura ............ .. .... .... .... .. 
5.2 - Aiteração .... .. .... .... .......... .. . 
5.3 - Cancelamento .... .. .... .. .......... .. 

6. E~ll'RESA ESTRANGEIRA 

6.1 -Autorização para funcionar no País ... . 
6.2 - Nacionalização ............ .. .. ...... .. 
6 .3 Alteração (modificações poste riores a 

autorização) . . . .... .. . ....... ....... . . 
6 . 4 - Cancelamento de autorização ... . ...... . 

7. DOCUl-ffiNTOS DIVERSOS 

8. 

7. 1 - Arquivamento ou anotação de publica
çoes de atos de sociedade ou de firmas 
individuais .. .. .. .... ... . .... .. .... .. . 

7.2- Arquivamento de ca rta de gerente . .. . . . 
7.3- Arquivamento de p rocuraç~o ... . . . .. ... . 
7.4- Cancelamento de procuraçao ........... . 

7. 5 - Arquivamento de emancipação .......... . 
7.6- Arquivamento de outros documentos de 

interesse da empresa .. . .. . ... . . . ..... . 

AGENTES AUXILIARES DO COMÉRCIO 

8 .1 - Matricula de tradutor e i ntérprete co-
mercial. ..... . ........ ... ... . .. ... . . . . 

8 . 2 - Matrícula de preposto de tradutor e in 
térprete comercial. .................. ~ 

8.3 - Cancelamento da matrícula de tradutor 
e intérprete comercial. ...... .. . ..... . 

8 .4 - Nomeação "Ad Hoc" de tradutor e intér-
prete comercial ... . . . ... . . .. . . . . .. . .. . 

8 . 5 - Hatrícula de leiloeiro .............. .. 
8 . 6 - ~latrícula de preposto de leiloeiro ... . . 
8 . 7 -Cancelamento da matrícula de leiloeiro 

ou preposto de leiloeiro ............ . . 
8.8 - Nomeação de trapicheiro, administrador 

55 . 275 

11 .055 
44 . 220 
22 . 110 

132.660 
22 . 110 

110.550 
66 . 330 
66.330 

24 3. 210 
176 .880 
176 .880 
176.880 

22 1. 100 

243.210 

176 . 880 

198 . 990 

176 .880 
176.880 

243 . 210 
132 . 660 
176 . 880 

55.275 
44 . 220 
33 . 165 

331 . 650 
243.210 

22 1.100 
221. 100 

66 . 330 
33 . 165 
66.330 
33. 165 

66.330 

66 . 330 

110.550 

55.275 

24.321 

22 . 11 0 
110. 550 

55 . 275 

24.321 
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de armaz~m de dep6sito, corre tor ofi
cial de mercadoria e avaliador comer c ial 

8.9 - Cancelamento de nomeação de trapichei
ro, administrador de armazjm de dep6si 
to , corretor oficial de mercadoria c 
avaliador comercial ................. . . 

8 . 10- Matrícula e cancelamento da matrícula 
de empresa de armaz~m geral ...... .... . 

8.11- Fiscalização de armazjm geral e trapi
che por unidade de operação - anualme~ 
te . .. ................................ . 

8 .1 2- Fisca lização de l eiloeiro - por leilão 
realizado ....... .. .......... ......... . 

9 . PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL 

~: ~ = ~~~~~~~~~~~~::::::: : : :::: ::::::::::::: 
9. 3 -Cancelamento ........ .... ............ .. 

10. AUTENTICAÇÃO 

I O. 1 - Livro encadernado ou bloco de fichas 
sanfonadas .............. .......... . .. . 

10',2 - Conjunto de fichas avulsas 
10 . 2. I - Ati 100 fichas . .. .. ....... . . . 
10 . 2 . 2- Acima de 100 fichas, por adi-

cional de at j 50 fichas . . ... . 
10.3- Livro encadernado ou bloco de fichas 

sanfonadas - por termo de transferên -
c ia .... ......... .......... ........... . 

10.4- Outros documentos - por via .......... . 
11 . CERTIDÃO E BUSCA 

11.1 - Por folha fotocopiada (inc luindo fotó-
c6p ia e autenticação) .. ... .... .... ... . 

11 . 2 - Por folha datilografada .. ............ . 
11. 3- Simplificada (portaria DNRC /N9 08/80). 
11. 4 - Atravjs de telex (por linha t r anscrit<J) 
11.5 - Busca de conculta de documentos ( por 

documento) ...................... ..... . 

12 . RECURSOS 

12. 1- Pedido de reconsideração ............. . 
12.2- Interposição de recurs o (art . 49do Dec . 

n9 86.764/81 . .. . . . .. ........... .. . . . · .. 
12.3- Interposição de recurso (art. 53 da Lei 

n9 4. 726/65 ...... .. ................ . . . 

13. EXPEDit;ÃO DE CARTEIRA DE COMERCIANTE 

13.1 - Titular de firma individual. ......... . 
13 . 2 - Diretor, gerente ou representante de 

sociedade e outros ........ . . .. ... .... . 

14. CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS (*) 

14 . I- Constituição de f irma individual ..... . 
14 . 2 - Constituição de soe iedade ......... ... . 
14 .3- Anotação de firma individual ....... : .. 
14.4 - Alteração de sociedade .... .... .. ..... . 
14. 5 - Abertura de filial - firma individual. 
14. 6- Abertura de filial - sociedade ...... .. 
14 . 7- Proteção ao nome comer cial ..... .. .... . 
14 . 8 - Proteção nacional de designação de gru 

po . ....... ... ....... .. ............. .. -:-

15. MULTAS 

15. 1- Por infraçÕes capituladas nas leis ou 
r egu lamentos que disciplinam as ativi
dades de agentes auxiliares do comér -
cio , de armazéns gerais e outros, su
jeitos ao cont r ole e fis ca lização dos 
Órgãos de registro do comér cio ... .... . 

15.2 - Nas reincidências das infrações previs 
tas no Ítem anterior ............ .... . -:-

15.3- Po r infringência das cláusulas que 
acompanham o ato autorizativo das em
presás estrangeiras, da área de compe
tência do MIC, para as quais não este-
ja cominada pena ... ................ .. . 

110.550 

21,. 321 

143.715 

442.200 

44.220 

110 .550 
110.550 
44 .220 

22. 110 

33 . 165 

11 .055 

22 . 110 
5.5 27 

11 .055 
11 .055 
8 .844 
I. 105 

5 . 527 

22. 11 0 

44.220 

176 .880 

22 . 11 0 

44 . 220 

6 . 000 
23.000 

6 . 000 
23 . 000 
8.800 
8 .800 

17 .000 

243 . 200 

44. 220 

176 .880 

t,S6 . 420 

(Republicado por ter saído com incorreções) . 

TERRITÚRIO FEDERAL DO Al1APÁ 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 

COMISSÃO ESPECIAL DISCRU!INATÚRIA DE TERRAS DEVOLUTAS 
GLEBA ILHA FLUVIAL DO CURUA/AP/0 1/84 

EDITAL COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 

A COMISSÃO ESPECIAL DISCRU1ANATÚRIA DE TERRAS DEVOLUTAS 
DO TERRITÚRIO FEDERAL DO A~~PÁ, criada pelo Decreto (P) n9 
I . 11 2 , do Gove rnador do Território Federal do Amapá, datada 

de 12 de novembro de 1984 , publicado no Diário Oficial do 
Territ6rio , as fls 01 e 02 edição 4.304 com sede e jurisdi
ção de competência na dita Ilha Fluvial do Curuá,corn 35 . 000 
ha . e demais in tegrantes do Arquipélago denominado "Baili -
que" no ~1unicípio de ~1acapá, com arrimo nas disposições cons 
tantcs do a rtigo 18 , Itens II e XVII, do Decreto Lei n9411: 
de 08 de j aneio de 1969 e, cons iderando o disposto no arti
go 59 da Constituição Federal, consoante a Emenda Constitu
cional n9 16 , de 27 de Novembro de 1980 e , tendo em vista o 
preceituado no art9 27, da Lei 6 .383 , de 07 de Dezembro de 
19 76 , artigo 59, Parágrafo Onicb do Dec reto (E) n9 026 , de 
23 de Setembro de 1983, Dec r e to (E) n9 024, de 17 de Agosto 
de 1984 e out r os dispositivos legais vigentes, inclusive no 
que se refere a Lei n9 4947, de 06 de Abril de 1966, Decre
to-Lei 1164, de 19 de Abril de 1971 e alterações posterio
res , e tudo o mais que relacionar ao deslinde das terras p~ 
blicas das particulares no que concerne aos domínios t erri~ 
t oriais , visando a preservação da Paz Social reinantes, bem 
como a regularização e destinação dos devolutas apurados e 
vagos, através do presente Edital de Chamamento a Instância. 

CONVOCA as pessoas a segu"ir relacionadas e seus respec
tivos conjuges se casados forem , para quer na condição de 
proprietartos, posse iros , meeiros , arrendatários, parcelei
ros, conf rontantes, demendantes, confinantes e outros inais 
quantos não incertos e sabidos se julga rem com direito a 
qualquer porção em discrime, incidentes nas áreas pertence~ 
tes ao legítimo domínio e propriedade do Territ6rio Federal 
do Amapá, na forma dos diplomas legais vigentes, sobre o 
im6vel rural , denominado Ilha Fluvial do Curuá e adjacências , 
no Arquipélago do Bailique, com cerca de 35 . 000 ha., aproxi 
madamente, a apresentarem no prazo ~ti l de 30 (trinta)dias, 
contados da abertura dos trabalhos , coincidentes a segunda 
publicação , no Diário Oficial do Territ6rio, a apresentarem 
seus títu l os de domínio, Escritura de Posse, p~blicas ou 
particulares, de compra e venda benfeitorias existentes so
bre o im6vel rural em apreço ou adquiridas ã terceiros, bem 
como a tomada de testemunhos, o piniões , informações e o que 
mais serv ir ao contradit6rio e quaisquer outras provas admi 
tidas em direito e que possam fundamentar presunção de dom1 
nio , posse ou alegação de propriedade, simples e mera ocupa 
çâo dentro do perímetro a seguir assim descrito e que com ~ 
preenda a Ilha Fluvial do Curuá e adjacências, como segue : 
Inicia o perímetro partindo do Ponto P-1 , de Coordenadas Geo 
gráficas aproximadas, de Longitude soa 17' 10" \.JGR e Lati~ 
tude ooo 45 ' :22" N, situado na Ilha do Curuá, na foz do Iga 
rapé Duas Bocas com o Canal do Gurijuba para margem direita 
passando pelos igarapés : Tamatatuba Grande, Jaburu Grande , 
Guará, Chapéu , !linha , Cassiano, Jaburuzinho , Vi eira, Furo 
Grande , Jangada e Chato, com uma distância aproximada de 
17 .800 metros, até a foz do I garapé Andiroba pe la margem es 
querela , na confluência do Canal do Ubaldo, onde encontra-se 
o P-2 , de Coordenadas Geográficas aproximadas, de Lo ngitude 
500 12' 20" \.JGR e Latitude QOO 52 ' 45" N, daÍ atravessando 
o citado Igarapé, segue- se pela margem direita do Canal do 
Uba l do pa ssando pelos Igarapés : Onça, Limão, Saroaúma, Pane
l a , Hastro , Cubana , Carneiro, Chato, Andiroba Grande e Itel 
vi na com uma distância aproximada de 12 .400 metros, situado 
na confluênc ia do Cana l do Ubaldo, com o Canal do Narinhei
ro, onde se encontra com o P-3 , de Coordenadas Geográficas 
aproximadas , de Longitude 500 05 ' 39" WGR e Lat itude ooo 
52 ' 53" N, des te pon t o segue- se pela margem direita do refe 
~ido Canal do ~1arinheiro , passando por dois (02) Iearapés . 
denominados Cipriano e Furo da Boca Velha , respectivamente, 
até a confluência do mesmo com o Furo dos Macacos, com uma 
distância aproximada de I .600 metros até o P-4, de Coordena 
das , Geográficas aproximadas de Longitude soa 04 ' 52" i.JGR 
e Latitude ooo 52 ' 45" HGR e Latitude ooo 52' 45" N. Deste 
ponto descendo o referido Furo e passando pelos I3arapés : 
Laurindo , Divisão, Goiaba Doce , Ladeira e SiriÚba, com dis 
t ância aproximada de 5 .800 metros até a fo z do mesmo,na Cos 
ta At l ântica , onde es tá situado o P-5, de Coordenadas Geo~ 
gráficas aproximadas, de Longitude soa 02 ' 50" \.JGR e Lati tu 
de 00° 50 ' 42" N. Deste ponto subindo a citada Ilha Fluvial 
do Curuá, pe la Costa Atlântica , passa pelo Furo do S iri~ba, 
com dois (OL) Igarapés , sem denominação, passando , a inda 
pelos I ga rapés do Abacate, Sabrecado, Boca Velha , 
~upéua , I garapé do Céu e Farol do mesmo nome, até 
o lugar d e nominado Ponta do Céu , com uma distân
cia aproximada de ~6 . 000 metros, onde está situado o P- 6 , de 
Coordenadas Geográficas aproximadas , de Longitude soa OS ' 12" 
\.JGR e Latitude de ooo 45 ' 38 " N. Deste ponto, sobe ai:-~da 

pela Co sta Atlântica , passando pelos Igarapés : Chato, Gran
de do Curuá, Furinho, até o lugar denominado Limão do Curuá, 
na foz do I ga rapá do mesmo nome, na sua ma rgem esquerda com 
uma distância aproximada de 10 . 900 me tros, até o P- 7 de Coar 
denadas Geográficas 500 09 ' 58 " I.JGR e Latitude ooo 15' OO" 
N, deste ponto subindo pela margem esque rda do Canal do Nor 
te ou Rio Amazõnas e passando pelos Igarapés Re gão, Ingazal 
e Pena, com distância a proximada de 17.900 metros até o P-1, 
início da descrição do pe rímetro". 
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_ Des t e modo , COtiVOCADOS , f i cam .:1 comp.:I recer n.:~ Comissão 
Espec ial Discriminatcir ~a de Terras Devolutas, do Tcrritcir io 
l'cdc ral do Am.1piÍ, inc identes n<J <Íre<J objeto d<J Emenda Cons
titucional n9 16, de 27 de tiovcmbro de 1980, no período de 
OI a 30 de Novemb ro/84, no horário de 08 :00 às 12:00 e ll.: OO 
às 18 :00 hs . , nos dias ~teis, inclusive aos sábados , no lo
cal designado, constante do Decreto Governamental , (P) n9 
1012 1! de novembro 1984 a fim de ap resentarem os seus Litu 
los de domínio, escri turas, documentos outros e demais pro
vas em direito admitid.1s , inclusive testemunhos orais , as 
seguintes pessoas : JURACY DOS S;\.'1/TOS PANTOJA , RAI~IUNDO t-IIRA 
BARBOSA, R,\INUNDO ALVES FARI AS, RAH!U:JJJO FURTADO, I NDÜSTRlA 
ALI'IENTICIAS FLÓRIDA S/A, PJ::DRO HINO FAÇANHA, ~!AUR!CIO FER
REIRA , JOAQUl~l SILVA F:LHO, RAI 'fUNDO SENA ~IAC lCL, rHGUEL SEI 
XAS CALAI'-IDRINI, ~!J'.RTlNIIO SANTANA ALBUQUERQUE, ADELÇO rlARQUES 
lDALlNO, OllALIJf:\0 CORDEIRO , SF.IlASTl.;o,.O PERF.1RA HERCULANO,OI.l 
VALDO PANTOJA fERREIRA, ORLANDlNO TIIEUNA CA!-IPOS, l~ALDnlAR 
RA'lOS DA SI LVA, RAI~lUNDO lDALTNO , ROSENIRO ~!ARQUES IDALI:\0, 
R,'\INU:JDO NOURÃO DO NASCIHEHO, NATALI:\0 OLIVEIRA GUU!AR!\ES , 
DONATO TAVARES NAClEL , AR.'L<\.'IDO SILVA CASTRO, OORACTNDA HO
~lOllONO SANTA BRlGIDA , CAUill DA SILVA HACIEL, LUC IO S!u'!l'AIO 
DOS SANTOS , Rfli~IUNilO l-'ALDIR ~lo\CIEL, OS~lARlNO SILVA SANTOS , 
JOÃO ALVES DE HEN~S , CARNOSINA CASTRO , SEBASTIÃO r!ENDONÇA 
DOS SANTOS; ilENESlO ~L\CU::L , RAl'IUNDO CA.'!PELO DA SILVA,'!ARIA 
JOSt CMIPELO DA SILVA, SEBASTIÃO CA~lPELO DA SILVA, :JANOF.L 
PEDRO DAS GRAÇAS , LEON ICE ~lOURÃO :·tAClEL, ANTO:JIO DE JESUS 
ARAÚJO , A~T0:"-110 Al'!ORAS DE. AR!\ÜJO, GREGORIO VlEGAS DOS SAN
TOS , ~!ARLA ENILIA DE SJ:NA , BRUNO JOSC DOS SANTOS , ~íOISES RAN 
GEL PONTJ'S, JOA:">IA DOS SANTOS , ~!ARIANA DOS SANTOS FARIAS , ~lA:
:">/OEL RAI~!UNDO }IACIEL, BENONfS CMIOES COSTA, CONCEIÇÀO FER -
REi R!\ ARAlJJO, FRANCISCO CARVALHO DOS SANTOS, ANTONIO DE AS
S l S Ar!ANAJ ÁS, ANTON lO BARBOSA , CRNESTT NO CORREA LEAL, NANO EL 
DAS GRAÇAS PENA tu'!ANAJÁS1 FRJ\NCISCO DAS GRAÇAS A:'!ANAJÁS LUlA, 
NAZARt DOLORES FERREI RA DA SILVA, c!ANOEL CORREA LEAL, JOSC 
!IOUR},O, i'l<\URO ANORAS LJ:AL, RAI~IUNDO TOlHAS DIAS , PEDRO A.'fA
NAJi\S DE LUlA, JOÃO CASTRO SILVA, l-!ALDE:JCY ROCHA FROX , ~!J\
NOEL 01:: CASTRO A~!ORAS , RAIHUNDO VEIGA Sru'lTANA , DO~!INGOS BAR 
BOSA DO NASCU!ENTO, LEONIL PA'I/TOJA FERREIRA, Al'!IR!\LDO BRAGA 
DOS SANTOS, JACY DOS SANTOS , JACY FERREIRA RODRIGUES,RAI>IU:J 
DO JJR,\GA DOS SANTOS, JOSC BARilOSA, JOSC ESTEVÃO DA COSTA FER 
REIRA , SEBASTIÃO HCNDONÇA DOS SANTOS , JOÃO BARBOSA DA SILVA 
(02) , JOSC Cfu\lPELO NACIEL, JUVENIL DOS SANTOS LCAL , ALCIDI~S 
rlOURÃO, ANTONIO PAD ILJ!J, PALO'IlNO, Al'!ERICO DA CONCEIÇÃO FA
RIAS, R,\IHUNDO FERRE f R!. DE ARAÜJO , JUVENTINO LEAL DO NASCt
~!ENTO, OSVALDO VIEGAS DOS SANTOS, OSCAR ~!ONTEIRO DA SILVA , 
LEONIL PAt\TOJA FERREI RA, HARTINIIO FERREIRA PEREI RA, JOÃO 
FERREI RA DOS SANTOS , FRANCISCO DA SILVA, ANTONIO A.'!ORAS, AR 
HANDO CASTRO DA SILVA , SEBASTIÃO A.'1ANAJÁS LUlA , HIGUEL SENA-;
JUR,'\CY ~IOURÃO, JOSIÔ FAR TAS r:: COLÔNIA DE PESCADORES DO BURI
TIZAL , i apresentarem seus titulos1 escrituras e mais compro 
van t es hibeis de domínio , posse ou ocupaçio , a qualquer ti= 
tulo, sobre terras devolutas patrimonias do Territóri o Fede 
ral do Amapá, conforme disposição expressa em l ei, prestar 
as in formações devidas c outras alegaçÕes admi tidas em di
reito que possam fundamenta r -se quanto ao domínio , foro , pro 
priedadc , posse, arrendamento ou ocupaçio a qualque r titul~ 
e natureza, incidentes sobre o perímetro ante riormente ca
racterizado a ser objeto de procedimento discriminatcirio ad 
min istrativo cabível, no tota l de 35 . 000 ha, (trinta e cin:
co mil hectares) , incidentes sobre a Ilha Fluvia l do Curuá , 
neste Nunicipio de Macapá . 

As apresentações de tttulos, escrituras, documentos,tes 
temunhos e demais comprovações admit idas em di rei to, se for 
o caso , devem ser fe i tas diretamente pelos interessados ou 
quem suas vezes, fizer no loca l de funcionamento da dita Co 
missão Disc riminatciria das Terras Devolutas Dominiais do Ter 
r~tor1o Federal do Amapá, conforme disposto no Decr eto (P) 
n9 1012 de 12 de novembro 1984 , cujo endereço fica em Vila 
Cubana , na Escola de IÇ Grau da mencionada localidade, no 
prazo de 30 (trinta) dias ~te i s contados da segunda e ~ lt i
ma publicação . 

1984 . 
llha do Curuá , em Nacapá- Ap, em 28 de desembro de 

Em 04 de j aneiro de 1985 

HIRACY NAURÍCIO NEVES 
Assistente Jurídico 

Pres idente 

Decreto (P) n9 1. 11 2/84/GABl 

RAr·tUNDO FERREIRA PAUIETA 
Engenheiro Fl oresta l 

~lembro-Técnico 

IDELFONSO Rd9 ALVES PINON 
Agent. Serv . Engenharia 

Secretário 

OBS: O presente Edital vem de ser pub l icado para que se cu~ 
pra as exigências necessárias dos prazos dos § 39 e 49 
da Lei n9 6383/76 combinados as disposições considera
das no § 29 do a rt. 79 do Decreto (E) n9 026, de 23 de 
setembro de 1983, 3o Governador deste Terr itcirio. 

(a) COHISSÃO 

TERRITÓRIO FEDERAL DO Al'IAPÁ 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÜBT..ICA 

POLÍCIA NILITAR 

APROVO 
JORGE BORGES CALADO 
Ten Ce l PN Cmt Geral PHAP 

EIJlTAL 1\9 05/84 - PH 

Encontram-se abertas as inscr~çÕes para a seleção ao 
Cu rso de Formação de Soldado da Po~ ícía Hilitar do Amapá. 

I - DAS IKSCRIÇ0ES: 

Per í odo : 02 a 18 de Janeiro de 1985 

J~rário : Das 0900 ãs 1300 e das !500 as 1800 horas,de 
segunda a sexta-feira . 

As i nscr tçoes nos sábados, doningos e feriados serao 
[c itas pe l a manhã , no horá r io das 0900 às 1200 horas . 

Local : Quarte l Pl <Ícido de Castro, situado à Rua Jo 
vino Dinoá , s/n9, bairro do t rem . 

2 - DOS REQUiSITOS P,'\RA AS I NSCRIÇ0ES : 

a . Ser brasileiro ; 

b , Ser reservista de 19 catego ria ou de 29 categoria ou 
por t ado r do Certificado de Dispensa de Incorpo ração ou estar 
Isento do Serv iço Mil itar; 

c . Se r Soltei r o ; 

d. Es ta r em dia com as obr i gações eleitorais ; 

e . Possuir Nível escol ar mínimo correspondente à 4~ se 
rie do 19 grau ; 

E. Te r idade compreendida entre 18 e 28 anos (complet~ 
dos a t 6 o dia 02 Jan 85) ; 

g. Te r altura m1n1ma de 1,65 metros (descalço); 

h. Apresen t ar Registro de Nascimento ; 

i . Apresentar Ca r teira de Identidade; 

j . Apresentar 04 (quat ro) fotografia, 3X4 , semdo 02 
(duas) de frente e 02 (duas) de perfil, cabeça descoberta , 
papel br ilhante; 

l. Apresentar Declaração de Boa Conduta Hili tar (para 
os Reservista de 1~ · e 2~ Categoria ; ; 

m. Apresentar exame de abreugraf ia, tir ada no mínimo 
06 (se is ) meses atrás. 

3 - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS : 

a . O processo selet i vo do concurso constará das provas 
(objet ivas e subjetivas) de caráter e liminatór i o com o va
lor máximo de 100 (cem) pontos e o mínimo de 50 (cinquenta) 
pontos ; 

b . O candidato deverá comparecer ao l ocal i ndicado pa 
ra as provas, com 30 ( t r i nt a ) minutos de antecedência , muni 
do de caneta esferogr áf ica (tin ta azu l ou preta) e cartãÕ 
de ldentificação (recebido na hora da inscrição); 

c . Será invalidada a questão de mu l tipla escolha que 
contenha emenda ou rasura, assim como respostas ilegíveis; 

d . ~ão haverá sob qualquer pretexto , segunda 
para a prova; 

e . O Concu r so cons tará das seguintes provas : 

chamada 

1) ~lA TEMÁTICA (correspondente ã 4iJ. série do 19 grau) 

- Conjunto: 

Símbolos de pertinência - símbolo de inclusão- inter 
secçao - diferença entre conjunto (A- B) . 

- Conjuntos Naturais: 

Adição - Subt raçio - divisão - mu l tiplicação - pro
pr i edades - problemas. 

- Conj unto dos Racionais : 

Operações (+ , - , :, x) - fração própria e impr Ópria -
simplificação, 

- Dízimas : 

Dízimas periodica compos ta - Geratr iz , 

2 - CO~lliKICAÇÃO E EXPRESSÃO (correspondente à 4~ série 
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do 19 grau) 

Ditado - separação de sílabas (monossÍlabos , dissÍlabo~ 
trissílabos, polissílabos) classificação das palavras (subs 
tantivo , adjetivos , verbos) - redação (pequeno texto - dis= 
sertação ) ditongo tritongo - hiato . 

3 - HISTÚRIA E GEOGRAFIA DO BRASIL (correspondente à 4'1 
série do 19 grau) 

Observação de mapas e desenhos - posição do sol em re 
lação a cidade - conhecimento do pavilhão Nacional e suas 
cores - fontes de matéria prima do TFA - principais Indús
trias do TFA - armazins e Agincias de distribuição do TFA -
meios de transportes e população do TFA - formação de cida
des e países, localização de sua cidade no TFA - munic ípios 
do TFA - principais rios do TFA - limites c localização em 
r elação aos demais estados- regiões naturais, ' litorais e 
serras do TFA - ativ i dades econÕmicas do TFA - estados e ter 
ritórios, sistema de gove r no brasileiro - símbolos nacio
nais - grandes descobridores e navegadores - Organização Po. 
lítico-Administrativa e divisão política do país - o Gover 
no Federal e suas atribuições ~ a Constituição do Governo = 
Brasília sua localização e construção - em que governo foi 
construída a nova capital do país - localização do Brasil na 
América' latina, seus limites, pontos cu l minantes, h idrogra
fia, clima, regiões - libertação dos escravos os j esuítas no 
Brasil. 

4 - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) 

a. Corrida de 12 m1n (2 . 000 m) 

b. Abdominal (em 1 minuto / 30) 

c. Fl exão de barra ( 4 ) 

4 - DO RESULTADO DAS PROVAS 

a . Os r esultados fina is das provas serão publicados em 
Bo l etim Interno da Corporação e af ixados no Quadro de Avisos. 

b. Em caso de i gualdade de nota a class i ficação do con 
curso serâ regulada pela: 

1. Data da pres tação do Serviço Mi l itar Inic i al (ant i
guidade ) : 

2 . ~lelhor grau ob tido na prova de Comunicação e Exp re~ 
sao; 

3 . Data de nasciment o. 

5 - DA ADHISSÃO DO CANDIDATO HAB ILITADO 

Os candida tos habilitados frequi ntarão o curso de For
mação de Soldado Policial-Mi l itar (CFSD PN) na condição de 
aluno do Curso de Formação de Sol dado PM (CFSD PN) e se rao 
reg ido s por regul amentos militares. 

6 - DOS REQUISITOS PARA AS I NCLUSOES 

a . Te r sido aprovado nos exames int elec t uais de Comuni 
caçao e Expr e s são , Natemâtica , História e Geografia do Bra~ 
s il; 

b . Ter sido ap r ovado no t es t e de Aptidão FÍsica (TAF) 

c . Ter s ido cons i derado a pto nos exames médicos; 

7 - PRESCRIÇÚES DIVERSAS 

a . A duração do curso serâ 25 (vint e e c inco)sema nas e 
t em início previsto para o dia 04 de Fev 85 

b. Durante a realização do curs o de formação de Solda
do Policial- Mi l itar os candidatos ter ão di reito a : 

1. Fardamento; 

2 . Venc imento co r respondente a 10% do so ldo Corone l P~ 

c . Aprovados no concurso e inc luÍdos nesta Políc ia Mi 
litar, passarão a perceber em média , Cr$ 350 .000 à 500 .000 
mi l cruzeiros; 

d. Caso o número de candidatos aprovados s eja superior 
as vagas ix i s t ente , serão ' convocados apenas os cand idatos 
que obtiver em maior grau intelec t ua l (média aritimética das 
provas de Comunicação e Expressão , Matemitica , Hi stória e 
Geografia do Bras i l) e que tenham sido aprovados no teste de 
aptidão f í s i ca e no exame médico; 

e. Serâ exc luído do concur so o candida to que: 

1. Fizer, em qua lquer documento, dec laração falsa ou 
i nexata; 

2. Durante a r ealizaç5o da prova fo r surpreend ido em 
comunica ção com outro cand i dato , verbalmente, por escrito ou 
por outro meio ; 

f . Comprovar-se- i a hab il i tação do candidato exclusiva 
mente at r avés da divulgação inser ida no n9 4 , l e tra "a"; 

g . Os cand idatos classificados serão convocados 
Comissão no mesmo documento que pub licar o r esultado 
(let ra "a" de n9 4) ; 

pela 
final 

h. O candidato que não se apresentar dentro do prazo 
determinado pela Comissão de Exame e seleção seri exclu í do 
do proce sso seletivo , facultando-se a Comi ssão a convocação 
de candidatos seguintes; 

i . Serâ eliminado do concurso o candidato que estej a 
"Sub- Judice ", respondendo a i nquer1to ou processo, e que t e 
nha sido exonerado ou demitido a bem do serviço pÚblico ou 
por j usta causa e a bem da disciplina das Forças Armadas e 
das Polícias Ni l itares; 

j . Ao término do Curso s eriío a proveitados na Polícia ~li 
litar do Amapá todo s os candidatos aprovados em função das 
vagas existentes na época; 

!. Os exames de seleção serão r ealizados no Quatel Plá
cido de Castro , no ?eríodo de 22 a 30 Jan 85 , com início pr::: 
visto para às 08 :00horas; 

m. Os resu ltados dos exames serão divulgados 
de Fev 85 e a apresentação dos a provados dar-se-â 
04 Fev 85 . 

no dia 01 
no dia 

n . Poderâ , a cr itério da Comissão , aplicar prova unica. 

o . O candidato que fa ltar a qua l quer das provas, sera 
e liminado do proce sso se let ivo. 

p . Os caso omissos neste edita l serão resolvi dos pelo 
Comandante-Geral da Políc i a ~lil i ta r do Ama pâ . 

1984 
QUARTE L DO Cm!ANDO GERAL HACAPÁ- AP, 17 DE DEZEHBRO DE 

INl\CIO BARROSO ROCHA - Cap PN 
Presidente Comis. do Exame Sel. 

JOSEHIR ~IENDES DE SOUZP. - 19 TEN PN 
Nembro 

FRANCISCO CHAGAS DA SILVA - 19 TEN PN 
~lemb ro 

RAU!UNDO ~!ARQUES DA SILVA - 29 TEN PN 
~lembro 

J USTIÇA DOS TERRITÚRIOS 

Territór i o Federal do Amapá 

1'1 CIRCUNSCRIÇÃO - ~u\CAPÁ 

EDITAL CON PRAZO DE TRINTA (30) DIAS PARA CITAÇÃO E INTI~A 
ÇÃO DE ROBERTO FAVILA VALENTE GENT IL, NA FO~lA ABAIXO : -

O DOUTOR DORI VAL llARBOZA, "&'1. JUIZ DE DIRE ITO DA PRI
'1EIRA CIRCUNSCRIÇÍ\0 JUDICIÁRIA DO TERRITÚRIO FEDERAL DO /01A 
PÁ, ~l<\CAPÁ, NA FO~lA DA LEI , ETC ... 

faz saber aos que o presente Edi t al virem ou dele co
nhecimento tiverem , que por e s te Ju í zo e Cartório, sito a 
Avenida Amazona s , n9 26 , tem andamento uma ação de Cobr an
ça com Rito Sumaríssimo , Processo Cível n9 16 . 335/84, em 
que é reque rente Cm!PANHIA DE ELETRICIDADE DO Al-lAPÁ - C E A 
e requerido ROBERTO FAVILA VALENTE GENTIL, e cons tando dos 
autos que o réu se encontra em lugar incerto e não sabido , 
exped i u- se o presente Edita l , com o pra zo de TRINTA (30) 
dias. Deferida a c ita ção e a intimação por Edital, pelo de s 
pacho de 29 de novembro de 1984, fica pe l o presente CITADO 
e INTI~lADO o Senhor ROBERTO FAVILA VALENTE GENTIL, para t o 
mar conhecimento da ação aj uizada e para comparecer ã audt 
ência no dia 25 de março de 1985 , às 14 :00 horas , podendÕ 
nesta oportunidade, através de advogado , oferecer defesa es 
crita ou or a l , bem como produzir provas que julgar necess[ 
rias, f i cando ciente de que , querendo apresentar testemu = 
nhas na audiência acima des i gnada deverâ apresentar o rol 
das me smas , em Cartório, com antecedência de quarenta e oi 
t o (48) horas, bem como de que não sendo ofertada defesa Sê 
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presumirão aceitos por ele , como verdadeiros os fatos ale
gados pela autora. O presente Edital ser~ afixado no lugar 
de costume e publicado na fo rma da Le i . Dado c passado nes 
ta cidade de "tacará, Capital do Território Federa l do i\ma-: 
p~, aos se is dias do mês de dezembro do ano de um mil nove 
centos c oitenta c quatro. Eu , !laria Zely Fe rreira Gomes ~ 
atcndcntc judic i~rio, datilografei . Eu, Diretor de Secreta 
ria da Vara Civel, subscrevo c assino po r de terminação d~ 
~!e ritissimo Juiz de Direito . 

LUC lVALDO DOS SANTOS FERREIRA 
Diretor de Secretaria da Var a CÍve l 

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

SECÇÃO DO AHAPÁ 

O Sr. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Se.c:_ 
çao elo tunapã , no uso de suas atribu içÕes Outorgados pelo Es 
ta tu to da Ordem dos Advogados do Brasil , CONVOCA, os advoga 
dos inscr i tos no quadro desta Seccional que este jam em dia 
com suas obr i gações estatut~r ias, e que não votaram no dia 
30 .1 1.84, em face da suspençio das eleiçÕes por ordem Judi
c i al , para a reunião da Assembl6ia Geral Ordin~ria, destina 
da ao térmi no dos trabalhos eleitorai s , com a r ea lização das 
eleiçÕes do Conselho Secc ional, pa ra o biinio 85/86, median 
te comparecimento s ucess i-vo , no pe ríodo das 8 :00 às 10 :00 
hrs do dia 9 de janeiro de 1985, na sede da entidade à Av . 
Procópio Ro la n9 139 1. 

Nacap~, (Ap) 31 de dezembro de 1984. 

OLlHPlO PALHARES FERREIRA 
Presidente OAB - AP 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTAHENTO DE TRÂNSITO 

PORTARiA N'! 209/84- DETRAN- AP. 

ENENTA: DETERNINAR a a preensão da Carte ira Nac ional de 
Habi litação n9 003509253 , Prontuário n9 1390786 22,Ca tegoria 
"B", expedida por es t e DETRAN em nome de EVERALDO SILVA MON 
TEIRO c o suspender do dire i to de dirigir ve í culo a utomotor 
pelo prazo de 12 (DOZE) meses , pe la s razões que espec if ica: 

O Bel. FRANCISCO DE ASS I S MENEZES , Diretor 
partamento de Tr âns ito do Território Federal do 
uso da s atribuições legais e , 

Gera l do De 
i\mapi , no 

CONSIDERANDO que no d i a 24. 1 O. 84, por volta das 13 :50 h, 
quando tra f egava pela via que dâ acesso ao Hatadouro Hode l~ 
via segundãria, dirig indo o cami nhão de placa EA- 1994- AP 
atropelou por tris a pedes tre VITÓRIA THOHÁS DE BRITO, que 
caminhava no mesmo sentido do caminhão, na sua mão de dire
çao ; 

CONSIDt::RANDO o Laudo de Exame Per icia l B n9 282/84-DPT, 
da t ado de 26 de outubro de 1984; 

CONSIDERANDO os Laudos de Exames de Corpo De lito - Le
sao Corpora l e Necro scópico de VITÓRIA THONÁS DE BRITO,data 
dos de 24. 10 . 84 , r espect ivamente; -

CONSIDERANDO, ainda, haver o refe r ido condutor envolvi 
do- se em acidente de trân s ito com VÍTI~~ FATAL,em 01.02.84~ 
tendo sido sua CNH apreend i da pelo prazo de 12 (DOZE)meses, 
conforme Portaria n9 028/84-DET~\N-AP, a qua l, por determi
nação do CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN, constante 
do oficio n9 48/84- SE , datado de 26 . 03.84 , foi revogada , co~ 

forme Por t ar ia n9 054/84- DETRAN- AP , 

RESOLVE : 

I - DETERHINAR a a preensao , com base nos ar t i gos 36 , in 
c i so I V, 187 , i nciso II I e 199, inc i so XI V, Primeira Parte 
do Dec . 62 . 127/68 (RCNT) pelo prazo de 12 (DOZE ) meses a par 
tir da data da retenção da CNH n9 00350925J,Prontuãrio n9 
139078622, Categoria "B", expedida por es te DETRAN em nome 
de EVERALDO SILVA HONTEIRO, portador da Cêdul a de Identida
de n9 115 . 897- AP . 

Il - SUSPENDER, com r espaldo no artigo 199 ,inc i so XIV, 
Prime ira Parte, c/c os §§ 19 e 29 do Decreto jã mencionado, 
o dire i to de dirigir veículo automo tor de qualquer catego -
ria, pelo prazo de 12 (DO ZE) meses, do motoris ta EVERALDO 
SILVA MONTEIRO com a adverténcia de que se transgredir a pre 
sente determinação, t e rã cassada a CNH nos termos do art i go 
200 , incis o I do Regulamento do CÓdigo Naciona l de Trânsito. 

lll - DETERHINAR a Di vi são de Regist ro e Hab i litação 
deste Órgão, a cobrança de mul t a por infringir o artigo 175, 
inciso I do Regulamento acima re f er ido , e que se ja fe ita a 
devida anotação desta penali dade no prontuirio do re fer i do 
cGndutor em cump r imento ao dispos t o no artigo 169 do mesmo 
Regulamento . 

LV - COHUNICAR ao CONTRAN , DENATRAN e DETRAN s dos de
mais Estados c aos CONTETRANs dos Territórios em obediência 
ao disposto nos art igos 30 , inciso II e 169 do Regu l amento 
jã mencionado . 

V- DÊ-SE CÜ'.NCIA ao infra tor, CUNI'RA- SE e PUBLIQUE-SE . 

GABINETE DO DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 
em Macap~ . 12 de dezembro de 1984. 

Bel . FRANC ISCO DE ASSIS MENEZES 
Diretor Ge ra l do DETRAN- AP . 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ANAPÁ 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAi>lENTO DE PESSOAL 

E R R A T A 

O Diár io Oficial do Governo deste Território publ i cou 
em seu n9 4325 de 19 de dezemb ro de 1984 , as Portarias n9s . 
0190 e 019 ! / 84- DP / SEAD sobre a concessão de Progressão Fun
cional aos servidores pe rtencentes ao Grupo ~~gistério que, 
entre tanto, por l âpso sairam com a lgumas incorreções, as 
quais ficam aqui corr i gi das: 

1. Na Porta ria (P) n9 0190/84-DP/SEAD , que concedeu Pro 
gr essao Funciona l da Referência C-1 , para a Referênc ia C- 2~ 

ONDE SE Llõ 

Lucidêia Santos Anjos da Silva 
Jacy Maria Ferreira Braryme 
Jandira de Souza Valdek 
Luzmar Rodrigues Peixoto Alves 
Marcíria Santos do Livramento 
Raimunda do Espír ito Santos Pires 
Anabela Morais dos Santos 

LEIA-SE 
Lucidéa Santos Anjos da Silva 
Jacy Maria Ferreira Brarymi 
Jandira de Souza Valdeck 
Lusmar Rodr igues Peixoto Alves 
Marcí l i a Santos do Livramento 
Raimundo do Espírito Santo Pires 
Anabel.a Horais de Souza 

2. Na Portaria (P) n9 O 190/84 - DP/SEAD, que concedeu Pro 
gressao Funcional da Referência D- 1, pa ra a Refer ência D-~: 

ONDE SE L~ 
Dilsa Masson Frank 
Helena Aben Athar Bermeguy 
Raimunda Vigol ino 
Heleni ce \va l mira Dias dos Santos 
Maria Pal azzino Gomes de Na tos 
Haria Iracema Noraes do Carmo 

LEIA-SE 

Di l z~. 'las son Franck 
He l ena Aben Athar !lemerguy 
Raimunda Virgol ino 
He leni se Walmira Dias dos Santos 
Maria Palazzi ni Gomes de Hatos 
l·)aria Irene Horaes do Carmo 

3. Na Portaria (P) n9 0 191 /84-DP/S EAD, que concedeu Pro 
gressão Funcional Vert i cal da Classe "C" , Referênc i a 4, para 
a classe "D" , Referência 1: 

ONDE SE Llõ 
Ma ur í cio dos Re i s Uc hoa 

LEIA-SE 
JOS~ MAURiCIO DOS RE I S UCHÕA 

DEPARTAHENTO DE PESSOAL , em Nacap~, 27 de dezembro de 
1984. 

IDNILSON HAllER SEPEDA 
Di retor do DP/CTFA 
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SECRETARIA DE SEGURANÇA PÜBJ.l CA 
DEPARTA~IENTO DE TRÃ:-JSlTO 

PORTARIA N9 108/84-DETRAN-AI'. 
ENENTA: DETERHINAR a apreensão da Carteira Nacional de 

Hab ilitação n9 003511073, Prontuirio n9 139092200 , Catcgoria 
"C", expedida por es t e DETRAN em nome de LEO~IARY HACHADO DA 
COSTA e o suspende r do di re i to de dirigir ve1culo <lutomotor 
pelo prazo de 12 (DOZE) meses ,pe l as razões que especifica : 

O Bel. FRANCISCO DE ASSIS HENEZES , Diretor Geral _do De 
partament o de Trânsito do Território Federal do Amapa, no 
uso das atribui çÕes legais , etc ... 

CONSIDERANDO que no di a 22 .1 0.84 , por volta das ~9 : 00h : 
quando trafegava pela rua Leopo ldo ~!achado , em s ua ~wo de d1 
reção conduzindo o auto de placa AA-5969-AP , ao atlllglr o 
trech~ compreendido entre as avenidas Caramuru e Xavantes , 
atropelou a pedestre CHISTlANI DE OLIVEIRA SA~TO.S, c<?m .07 
anos de idade, a qual, tentava atravessar a p1sta asfalt1ca; 

CONSIDERANDO o Laudo de Exame Pericia l B n9 289/84-DPT , 
datado de 31 . 10. 84; 

CONSIDERANDO o Laudo de Exame de Corpo De li to - Nccro~ 
cópico - procedido no cadivcr de C!!ISTlANE DE OLIVEIRA SAE!. 
TOS no dia 23 . 10 .84, pela Divisão de Hedicina Legal - DPT; 

' CONSIDERANDO, ainda, os antecedentes do referido condu 
cor como profiss i ona l da Categor ia ; 

RESOLVE: 
1 - DETERNINAR a apreensão , com base no s artigos 36 ,i~ 

ciso IV, 187 , i nc i so lll e 199 , i nciso XIV , Primeira Parte , 
do Dec. 62 . 127/68 (RCNT) pelo prazo de 12 (DOZE) meses, .. a 
contar da data da rctençio da CNH n9 003511073, Prontuar1o 
n9 139092200, Categoria "C", expedida por es t : DETRAN em no 
me de LEOHARY ~!ACHADO DA COSTA , por tador da Ceduia de Iden 
cidade n9 22 .074-AP . 

li - SUSPENDER, com respa l do no artigo 199 , inciso XIV , 
Pr imeira Parte c/c os §§ 19 e 29 do Decreto já mencionado , o 
direito de dirigi r veícu lo automotor pe lo prazo de 12 (DOZE) 
meses do motorista LEmiARY ~!ACHADO DA COSTA, com a adver
tênci~ de que se transgredir a presente determinação , ter i 
cassada a CNH nos termos do a rtigo 200 i nciso I do Regulame~ 
to do Código Nac i onal de Trins ito . . . _ 
. III - DETERHINAR à Divisão de Registro e Habll1taçao 

deste Orgão, a cobrança de mul t a por infringir o ~rt~go 175 , 
inciso I do Regulamento do Código Nacional de Trans1to e_q~•e 
seja feita a devida anotação ~esta pcnal~dade no prontuar1o 
do r efe r ido condutor em cumpr1mento ao d1sposto no ;~rtigo 
169 do mesmo Regulamento . 

IV - Cm!UNICAR ao CONTRAN, DENATRAN c DETRANs dos de
mais Estados e aos CONTETRANs dos Territórios em cumprimen
to ao disposto nos artigos 30, inciso IV c 169 do Regulame~ 
to acima ref erido. 

V- Dt-SE CI~NCIA ao infrator,CUHPRA-SI:: e PUBLlQUE-SE. 
GAlllNETE DO DI RETOR GERAL DO DEPARTANENTO DE TRÂNSITO 

em Hacapá , 12 de dezembro de 19 84 . 
Be 1. FRANCISCO DE ASSIS HENEZES 

Diretor Geral do DETRAN-AP . 

GOVERNO DO Tt.:RRlTÚRlO FEDERAL DO A.'IA1'1\ 

SECRETARIA DE AIJ:IINlSTRAÇÃO 

CO~IlSSÃO PE~L\NENTE DE l.lC !TAÇÃO 

ED l TAL DE TO'IADA DE PREÇOS N9 0 I /85- Cl'L 

AViSO 
O Presidente da Comissão Permanente de Lic.itação de Co~ 

pras c Serviços do GTFA, torna p~b l i co c comunica aos inte
ressados que acha- se aberta a l icitaçiio <l nLvel. de Tom;~da de 
Preços n\' 0 I /85- CPL, para: OS SERVIÇOS IJE SAi<EA'IENTO 13,\SICO 
DOS PR~DJOS DA SECRETARIA IJE f.DUCAÇÀO E CULTURA/SEEC . 

A licitação será rea lizada às 9 :00.horas do dia 17 .01. 
85 , na sala de licitação da Secretaria de Administração s i 
to a Av . FAB, Centro Ci:v i co nes t a Cidade de ~bcapá . 

O Edita l compl eto c demais esc larec imento poderão ser 
obtidos no 29 andar sala ~O no endereço acima mcncion.1d.~ nas 
horas normas de expediente . 

Hac(lpá- AP, 03 de janeiro de 1985 . 
A:-ITONIO FERNA~DO B,\IL\TA ~IOXTE f RO 

Presidente da C. P.L. 

JUSTIÇA DOS TERRlTÓIUOS 

TERRITÚRIO FEDERAL DO AiiAPÁ 

I ~ CIRCUNSCRIÇ.Ã.O - :li\ CAPÁ 

EDITAL COH PRAZO DE QUARENTA (40) DIAS, PARA CITAÇÃO E 
INTIHAÇÃO DE J0,\0 DA SILVA NERI. 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~IN. JUIZ DE DIREITO DA VARA 
C(VEL DA PRIHE IRA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE HACAPA, CAPI
TAL DO TERRITÚRIO FEDERAL DO A.'l<\PÁ, NA FOR.'L\ DA LEI, ETC . 

Faz saber aos que o presente Edital virem 011 dele co
nhecimento tiverem , que por este juizo e Cartório, sito , à 
Av . Amazonas, 26, tem andamento uma ação de Separação Jud i
cial Litigiosa , Processo Cíve l n9 16 .404, em que é requcren 
te NA R lA RAHIUNDA BATLSTA NERI, brasileira , casada , rcsidcn 
t e il Av . Desidério Antonio Coelho, 9:!.7 , e requerido J OÃO DA 
SILVA NERI , encontrando- se em lugar ince r to c não sab i do , 
expediu-se o presente Edital, com o prazo de quarenta (40) 
dias . Deferida a Citação e Tntimaçio por Edital , pelo des
pacho de fls . 02, fica pe lo presente CITADO E INTINADO o Sr . 
JOÃO DA SILVA NERl, a comparecer· perante este Jutzo, no dia 
l l de março de 1985 , às 14 :00 horas, para Audi~ncia de Con
cili.ação e como também , para que no prazo de qu i. nze (15) 
dias, apresentar , querendo , a con t estaçio cabtvcl que tiver 
c acompanhar os demais termos do Processo até o fi nal da 
cxecuçio , ficando desde ji ciente que o prazo para contes -
tar a ação começará a flui r da data des i gnada para Audiên -
c ia de Conciliação . O presente Edital será afixado no lugar de 
costume e publicado na forma da Lci . Dado e passado nesta c ida 
de de ~lacapá, Capital do Ter r itório Fede ral do Amapá , aos 
dezenove dias do mês de dezembrc de hum mi l novecentos e oi 
tenta e quatro. Eu, Naria de l·'átima A. B. llarros; Técnica Ju 
diciário, dati lografei , Eu, LuciJaldo dos Santos Ferreira , 
Diretor de Secretaria da Vara CÍveL, subscrevL . 

DORIVAL BARll07.A 
Juiz de Direito 

CARTÚRTO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAI'IA DE CASAiiENTO 

O Oficial de Regist ro Civil de Vi l a Na i a , Santana, Co
marca de Nacapã, Territó r io Federal do Amapi, RepÚblica F~ 
dcrativa do Brasil, [a·z saber que pretendem casar: CARLOS 
CARDOSO DA COSTA e riARIA BATISTA COSTA . 

Ele é filho de llclena Cardoso da Costa . 

Ela é f ilha de Amilca r Fernandes Costa e de Ra imunda Ba 
tis ta. 

Quem souber de qualquer ~~edimento legal que os iniba 
de casar um com o outro acuse-o na forma da lei . 

Vi la Haia , Santana, 27 de Dezembro de 1.984 . 

JESUINA CHAGAS DE OLIVEIRA 
Of i cial 

PROCLAI'IA DE CASAl'lENTO 

O Of i c i al de Regi stro de Casamento, do Distr i to de Ser
ra do Navio , Comarca de Hacapá, Territór io Federa I do Amapá, 
RepÚblica Federativa do Brasil, faz saber que pretendem se 
casar: RICARDO DE PITARD e ~IARIA LÜClA VALENTE DO COUTO. 

Ele é filho de Rica rdo Pitard Rodr i guez e Harie Louise 
Proux de Pitard . 

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

Serra do Navio , AP, 27 de dezembro de 1. 984. 

GERALDINO LOPES PEREIRA DE SOUZA 
Oficia l - Substituto 

PROCLANA DE CASANENTO 

O Oficial de Registro de casamento, do Distrito de Ser 
ra do Navio, Comarca de Nacapi, Território Federal do Amapá~ 
República Federativa do Brasil , faz saber que pretendem se 
casar: ELIAS DA SILVA SANTOS e ROSA ~lo\RIA PANDILHA DE SOUZA. 

Ele é filho de Januãrio da Silva dos Santos c Raimunda 
da Silva Santos . 

Ela e filha de Alberto Alves de Souza e Rozild.:1 Pandilha 
de Souza. 

Quem soube r de qualquer impedimento l ega l que os iniba 
de casa r um com o outro, acuse- o na fo rma da Lei . 

Serra do Náv io , 27 de dezembro de 1. 984 

GE~\LDINO LOPES PERE IRA DE SOUZA 
Oficial - Substituto 


	

