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Território Federa l do Amapá 

DECRI-:TO (P) N9 0351 de 28 de fevereiro de 1986 

O Governa dor do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, item li , 
do Decreto- lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28800 .0027 17/85-SOSP, 

RESOLVE 

Retif icar o Decreto (P) n9 0097 , de 24 de jane iro de 
1986 , publicado no Diário Of i cial do Território de n9 4597, 
do dia 31 de janeiro do mesmo ano , que passa a vigorar com 
a seguinLe redação : 

- Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
item Il e 178, item I, alínea "a", da Lei n9 I. 711, de 28 
de outubro de 1952 , com a redação dada pela Le i n9 6 . 48 1 , 
de 05 de dezembro de 1977 , a RAIHUNDO CORRI::A DA SILVA, ma
tr ícula n9 2.260 . 225, no ca r go de Auxiliar Operac i ona l de 
Ser viços Diversos , código NN-81L, Classe "D", referência 
NH- 23, do Quadro Permanente do Governo deste Terri tório , 
devendo perceber provencos correspondentes a Cla sse "Espe
c ial", refe r ência NN-26, de conformidade com o ar t i go 184 , 
item r, da citada Lei n9 1. 711/52, observado o § 29 do ar
tigo 107 , da Constituição Federal . 

rlacapá-AP, em ~8 de fevereiro de 1986 , 989 da Repúbli
ca e 439 da Cr iação do Ter r itório Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador interino 

rtlNIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P ) N9 0360 de 28 de fevere iro de 1986 

O Governador do Territór i o Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pe l o a r t i go 18 , item II , 

Dr. 
Auditor do Governo do Territór io 
JOSÉ VERÍSS INO TAVARES 

Secre tá r io de Educação e Cultura 
Pro f . JOÃO BOSCO ROSA FERREI RA 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Secretá:io de Agricultura 
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Secretário de Segurança PÚblica 
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 

Secretário de Saúde 
ANTONIO CARNE IRO JUNIOR 

do Decre to-lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que cons ta do Of í c i o n9 0 153/86- CAB/SEPS , 

RESOLVE 

Designar lRANILDO TRI NDADE PONTES, Assessor , có.digo 
DAS-102 . I, da SEPS , para exercer acumulativamente , em subs 
t itu ição o cargo de Secretário de Promoção Socia l do Go= 
verno deste Territóri o dura nte o i mpedimento do respect i vo 
ti t ular, que viajará ati Brasília-DF, a serviço da Adrnini s 
tração Territorial no período de 04 a 07 de março do corre~ 
te ano . 

Nacapá-Ap , em L8 de feve r eiro de 1986, 989 da Repúb l i 
ca e 439 da Criação do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

NINISTJ::RIO DO INTERIOR 

Terr itório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0371 de 28 de fevereiro de 1986 

O Gover nador do Terri tório Federal do Amapá, usando da s 
a tribuições que lhe são conferidas pelo a r tigo 18 , item li , 
do Decreto- lei n9 4 11 , de 08 de janeiro de 1969 e t endo em 
v i sta o que consta do Of ício n9 0159/86-GAB/SEPS . 

RESOLVE 

Exone ra r , a pedido, }~GALI DE ARAÜJO CARDOSO, do cargo 
de provimento em comissão de Chefe do Centro de Assistên -
cia ao Nenor n9 02 , Código DAS- 101 . 1, do Depar tamento de 
Assistênc ia ao Nenor /SEPS . 

Nacapá- Ap, em L8 de fever eiro de 1986, 989 da República 
e 439 da Criação do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador I ncerino 
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MINISTeRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0372 de 28 de fevereiro de 1986 

O Governador do Terri t ório Feder al do Amapá,usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item li, 
do Decreto-le i n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Ofício n9 0159/86-GAB/SEPS, 

RESOLVE: 

Exonerar , a pedido, ISA MARIA SOUTO, do cargo de provi 
mentq em ~Ómissão de Chefe da Divisão de Orientação e ColÕ 
cação1 Código DAS-101.1 , do Departamento de Trabalho/SEPS~ 

Macapá-AP, em 28 de fevereiro de 1986, 989 da Repúbli
:a e 439 da Criação do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

MI NISTeRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0373 de 28 de fevereiro de 1986 

O Governador do Territóri~ Federal do Amapá,usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, item II, 
do Decreto-lei n9 4 11 , de 08 de j aneiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Ofício n9 0159/86-GAB/SEPS, 

RESOLVE: 

Exonerar , a pedido, JOS~ GE~~QUE VALENTE DOS SANTOS,do 
cargo de provimento em comissão de Chefe da Divisão de As
sistência Habitacional , Código DAS-10 1. 1, do Departamento 
de Habitação Social/SEPS . 

~~capá-AP , em 28 de fevereiro de 1986, 989 da Repúbli
ca e 439 da Criação do :erritório Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Inter ino 

MINISTtRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0374 de 28 de fevereiro de 1986 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
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 o que consta do Decr eto n9 85 . 177, de 19 de setembro 
de 1980 , e Ofício n9 0162/86- GAB/SEPS, 

RESOLVE: 

Nomear ISA ~UffiiA SOUTO, para exercer o cargo de provi
mento em comissão de Chefe do Centro de Ass i stência ao Me-

nor n9 02, código DAS-1 01 .1, do Departamento de Assistên
cia ao Menor/SEPS, na vaga decorrente da exoneração , a pe
dido de MAGALI DE ARAÚJO CARDOSO. 

~ 

Macapá- AP em 28 de fevereiro de 1986, 989 da RepÚbli
ca e 439 da Criação do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0375 de Z8 de fevereiro de 1986 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
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 o que consta do Decreto n9 85.177, de 19 de setembro 
de 1980, e Ofício n9 0162/86- GAB/SEPS, 

RESOLVE: 

Nomear JOS~ GEMAQUE VALENTE DOS SANTOS, para exercer o 
cargo de provimento em comissão de Chefe da Divi são de Ori 
entação e Co l ocação, código DAS- 101 . 1, do Departamento de 
Trabalho/SEPS, na vaga decorrente da exoneração , a pedido 
de ISA ~~RIA SOUTO. 

!1acapá-AP, em 28 de fevereiro de 1986 , 989 da Repúb li
ca e 4"39 da Cr iação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

HINISTeRIO DO INTERIOR 

Terr!tório .Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0376 de 28 de fevereiro de 1986 

O Governador do Território Ferleral do Amapá ,usando das 
atribuições que lhe são conferidas pel o artigo 18, item II, 
do Decreto- lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85 .1 77 , de 19 de setembro 
de 1980, e Of í cio n9 0 162/86- GAB/SEPS , 

RESOLVE : 

Nomear ALCIR ~~y SAMPAIO, para exercer o car go de pro 
vimento em comissão de Chefe da Divisão de Assistênci a Ha:
bitacional, código DAS-10 1.1 , do Departamento de Hab ita ção 
Social/SEPS , na vaga decorrente da exoneração, a pedido de 
JOSÉ GEMAQUE VALENTE DOS SANTOS . 

}~capá-AP , em 28 de fevereiro de 1986 , 989 da Repúbli
ca e 439 da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 
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HINISTgRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0377 de 28 de fevereiro de 1986 

O Governador do Território Federa l do Amapá , usando das 
atr i buições que lhe são conferidas pelo artigo 18 , item II, 
do Decreto-lei n9 411, de 08 de jane iro de 1969 e tendo em 
vista os termos do Ofício número 11 4/86- SESA , 

RESOLVE: 

Dispensar, ex- offíc i o , ~IANOEL COSTA DA CRUZ , da função 
de confiança de chefe do Posto de Saúde de Mazagão Velho 
código DAI- L01.3, da Unidade Mista de Saúde-DRS/SESA. 

i•lacapá-AP, em 28 de fevereiro de 1986, 989 da RepÚbli
ca e 43 9 da Criação do Território Federa 1 do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) NQ 0378 de 28 de fevere iro de 1986 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
atribuiçÕes que lhe sãc conferidas pelo artigo 18, item II, 
do Decreto- l e i n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista os termos do Ofício número 0 148/86-SEPS , 

RESOLVE: 

Colocar ã di sposição da Legião Brasi l eira de Assistên
c i a-LBA/Ar , a t é ul t erior deliberação, a servidora FÁTl}IA 
LÚCIA PELAES, ocupante do emprego de Soc i ólogo , código LT
NS-526, classe "A" , referência NS-1 , contratada pelo Convê 
nio SINE/SEPS, lo tada na Secretaria de Promoção Social/SEPS, 
sem prejuízo dos seus venc i mentos mensais e demais vanta -
&ens do refer ido emprego. 

~~capá-AP , em 28 de fevereiro de 1986, 939 da RepÚbli
ca e 439 da Criação do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

PREFEITURA ~fiJNICIPAL DE ~IACAPÁ 

GABI NETE DO PREFEITO 

DECRETO NQ 148/86- PHH, de 27 de fevereiro de 1986. 

Declara a Situação de Eme rgência , na Sede do Muni cípio 
de Maca pá e dá outr'as provi dências . 

O Prefeito Hunicipal de ~~capá, no uso de suas atribui 
çÕes l egais e, tendo em vista o di sposto na Lei n9 208/84= 
PMN, de 03 de outubro de 1984 e seu Regul amento; 

Consider ando a ocorrênci a de fatores anormais e adver
sos desencadeados na Sede do Município de i'!acapá , em decor 
rência dos efei tos danosos da enchente causada pe l o repre
samento da ressaca do Beiral e Lago do Pacoval ; 

Considerando os altos Índices pluviométr i cos que se vem 
registrando nes te per íodo, devendo prolongar- se até o fi 
nal do mês de março vindouro , trazendo como consequência a 
elevação do n ível das águas, tanto na Ressaca do Beiral 
quanto no Lago do Pacoval ; 

Considerando ainda, a situação das famílias já atingi
das nas áreas acima configuradas, necessitando de urgent e 
atendimento por parte da Defesa Civil , no campo médico So
cial. 

DECRETA 

Ar t. 19 - Fi ca Declarada "Si t uação de Emer gência" na se 
de do Hunicípio de ~~capá , nos bairros do Buritizal, Trem-;
Beirol, Santa Rita , Pacoval e Jesus de Nazaré , em razão dos, 
efeitos danosos causados pela enchente do Lago do Pacoval 
e Ressaca do Beiral , em áreas a seguir especificadas : 

a) Na área do Lago co Pacoval, entre as Avenidas, Pa
dre Manoel da NÓb rega e Ana Nery , da Rua Leopoldo ~~chado 

até a Rua Prof. Tostes e Av . Pedro Amé rica até a Rua Acre 
entre a Rua Mato Grosso e Leopoldo Hachado. 

b) Na área da Ressaca do Beira l, entre a Rua llildemar 
~~ia e Leopol do ~!achado entre a Av . Antonio Coelho de Car
valho a margem Sul da cidade de ~~capá , banhada pelo Rio 
Amazonas. 

Art. LQ - Fica convocada em caráter permanente a Comi! 
são Hunicipal de Defesa Civ il - COHDEC, para junto com as 
autoridades respons'áve is , adotar as medidas necessárias 
visando o atendimento da popu l ação atingi da. 

Art . 39 - Este Decreto entra em vigor, a pa r tir da data 
de sua publicação. 

Art. 49 - Revogam~se as disposiçÕes em contrário. 

CU~!PRA-SE, REGISTRE- SE E PUBLI:)UE- SE . 

PALÁCIO 31 DE ~IARÇO , 27 de fevereiro de 1986. 

RAI~fiJNDO AZEVEDO : OSTA 
Prefeito Hunicipal de ~lacapá 

PREFEITURA ~fiJNICIPAL uE ~IACAPÁ 

GABINETE DO PREF~ITO 

DECRETO N9 15L/86- PNN 

Declara de utilidade Publica para f ins de Desapropria
ção os lotes de terras n9s 01 . 1. e 02, de propriedade de 
NILDE CECILIANO SANTIAGO e JOSg JANSEN ·COSTA. 

O Prefeito Nunicipal de ~~capá, usando de suas atribui 
ções que lhe são conferidas pelo inciso XIV do ar t. 34 da 
Lei nQ 6.448 , de 11 de outubro de 1977, combinado com o 
art. 59 do Decreto- lei nQ 3. 365, de 21 de junho de 1941 
alterado pela Lei n9 2.786 , de 21 de ma i o de 1956. 

DECRETA 

Art. 19- Ficam declaradas de ut i lidade PÚbl ica• para 
fins de desapropriação, os lotes de terras n9s 01.1 !'! 02 , 
quadra 04 , setor 04, localizados à Av . Euclides da Cunha , 
bairro central, nesta cidade de ~lacapã, de propriedade de 
NILDE CECILIANO SANTIAGO e JOSt JA~SEN COSTA . 

Art . 29 - A área de terras dos lot es em r eferência, li 
mita-se à f r ente Norte com à Av . Euclides dà Cunha, por on 
de mede 29:00 metros; aos fundos Sul com os lotes n9s 05-;-
06 e 08, por onde mede 29:00 metro, a direita Leste com o 
lote n9 03, por onde med~ 44 : 50 metros e a esquerda Oeste 
com o l ote n9 01, por onde mede 44:50 metros, conforme He
morial Descrit ivo nQ 03/86- DCT. 

Art . 39 - A prefeitura Nunicipal de ~~capã , promoverá 
a desaprop r iação dos lotes referidos neste Decreto, na for 
ma da legislação em vigor . 

Art. 49 - A desapropriação em çuestão ,tem corno objeti
vo a construção da Sede do ~linistério Público de Hacapá-AP. 

Art . 59 - Este Decreto entra ero vigor na data de sua p~ 
blicação , revogadas.as disposições em contrár io. 

D~-SE Cl~NCIA, REGISTRE- SE E P(BLIQUE- SE . 

PALÁCIO 31 DE MARÇO, 28 de f evere iro de 1986. 

RAHIUNDO AZEVEDO COSTA 
Prefeito Nunicipal de Macapã 

PREFEITURA ~fiJNICIPAL DE ~IACAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 153/86- PHH 

O Prefeito Hunicipal de Macapã, usando das a tribuições 
que lhe são conferidas pelo ítem VIII , do a r t. 34, da Lei 
nQ 6 . 44~, de 11 de out ubro de 1977 , 

DECRETA 

Art. 19 - EXONERAR TEREZINHA DA SILVA OLIVEIRA, da fun 
ção de Dire tora da Escola Municipal de Pr imeiro Grau Acre-;-
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Código CAI.201.3, da Secretaria Municipal de Educação, 
partir de 28 de fevereiro de 1986. 

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

CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

PALÁCIO 31 DE MARÇO, 28 de fevereiro de 1986. 

RAIMUNDO AZEVEDO COSTA 
Prefeito MuruLcipal de Macapá 

a 

Publicado nesta Secretaria Municipal de Administração, 
aos 28 di~ do mês de fevereiro de 1986. 

SANDRO LUIZ DE AZEVEDO COSTA 
Secretário Municipal de Administração 

PREFEITURA HUNICIPAL DE HACAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 154/86-PHH 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo ítem VIII, do Art. 34, da Lei 
n9 6.448, de 11 de outubro de 1977 e , tendo em vista o dis 
posto no Art . 23, da Lei Municipal n9. 219, de 19 de feve-: 
reiro de .1985, 

DECRETA : 

Art. 19 - DESIGNAR MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA, ocupante do 
Cargo de PROFESSORA, Código AECP. 044.3, pàra exercer a fun 
ção de Diretora da Escola Municipal de Primeiro Grau Acre~ 
correspondente ao Código CAI.201.3, da Secretaria Munici
pai de Educação; a pártir de 28 de fevereiro de 1986. 

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

CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLI QUE-SE. 

PALÁCIO 31 DE MARÇO, 28 de f evereiro de 1986. 

RAIMUNDO AZEVEDO COSTA 
Prefeito Municipal de Macapá 

Publicado nesta Secretaria Municipal de Administração, 
aos 28 dias do mês de fevereiro de 1986. 

SANDRO LUIZ DE AZEVEDO COSTA 
Secretário Municipal de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 155/86-PMM 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribuições 
legais e considera.ndo os termos de Declaração de Utilida
de Pilblica, para fins de Desapropriação das Benfeitorias de 
LIDIA ROCHA DA SILVA, feita pela Administração Anterior; 

CONSIDERANDO que o Município não dispÕe de recursos fi 
nanceiros para processar o pagamento da referida desapro = 
priação, 

DECRETA 

Art. 19 - Dedarar cancelado o Decreto n9 389/85-PHH , 
de 09 de. dezembro de 1985, que declarou de utilidade Públi 
ca para fins de Desapropriação as benfeitorias pertenceu -: 
ces a Senhora L !DIA ROCHA DA SILVA e FILHOS, LocaLiza-das no 
Bairro Perpetuo Socorro. 

Art. 29 - Permanece a ocupação da posse com as respecti 
vas benfeitorias em nome de LIDIA ROCHA DA SILVA e FILHOS. 

Art. 39 - Este Decreto entra em .vigor na data de sua P!;: 
blicação, ~;eyogadas as disposiçÕes em contrário, 

DE-SE CIENCIA, REGISTRE~SE E PUBLIQUE-SE. 

PALÁCIO 31 DE MARÇO, 28 de fevereiro de 1986. 

RAIMUNDO AZEVEDO COSTA 
Prefei t o Municipal de Macapá 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

A V I S O 

O Diretor de Pessoal do Governo do Território Federal 
do Amapá e Presidente . da Comissão responsável pelo proces
so Selet i vo da clientela amparada pel o Decreto-lei n9 2.280 
de 16. 12.85, comunica aos servidores da Tabela Especial ad 
mitidos no período · de 06.07. 78 à 08.07. 85 que estes deve:=
rão entregar a sua documentação solicitada, no Setor de Pe~ 
soal da Secretaria onde é lotado, até o dia 14.03 .86, sob 
pena de ficarem excluídos do referido Processo. 

DEPART~~NTO DE PESSOAL, 07 de março de 1986. 

EDUARDO SEABRA DA COSTA 
Diretor do DP/GTFA. 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

APROVO 

Dr. EDSON GOMES CORREIA 
Secretário de Administração 

PORTARIA N9 025/86-DP/SEAD. 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, usando das atri
buiçÕes que lhe são conferidas por delegação de . competên
cia através do Decreto (E) n9 041, de 14 de outubro dec·1976, 
do Exm9. Sr. Governador deste Território. 

RESOLVE 

Alterar o texto central da Portaria (P) n9 064, de 26 
de março de 1985, que passa a vigorar com a seguinte •eda
ção 

Com base no artigo 180, da Lei n9 1. 711, de 28 de outu 
bro de 1952, com a nova redação dada pela Lei n9 6. 732, de 
04 de dezembro de 1979, alterada pelos Decretos-leis n9s. 
1. 746, de 27 de dezembro de 1979 e 2.153, de 24 de julho 
de 1984, combinados com a Instrução Normativa n9 163-DASP, 
de 25 de julho de 1984, e tendo em vista o exercício duran 
te dez (10) anos completos em funções gratificadas do Gru= 
po Direção e Assistência Intermediárias, declaro que o fun 
cionário JOS~ MARIA PANTOJA FRANCO, ocupante do cargo de Es 
crivão .de Polícia, código PC-404, classe "Especial", refe= 
renc1a NM-32, do Quadro Permanente do Governo deste Terri
tório, lotado na Secretaria de Segurança PÚblica-SEGU~ faz 
jús, a contar de 28 de j aneiro de 1986, a ter adicionado ao 
vencimento do respectivo cargo efetivo, a importância equi 
valente à fração de cinco quintos (5/5), da função de con= 
fiança de Chefe da Delegacia de Feitos Especiais , código 
DAI-201.3, do Grupo.Direção e Assistência Intermediárias. 

Declaro, igualmente; que enquanto permanecer no _exercí 
cio de função Integrante do Grupo Direção e Assistênc~ In 
termediárias, o citado funcionário perceberá cumulativ'a.nen 
te as parcelas relativas à incorporação aqui tratada e o vã 
lor da função correspondente ao DAI, na forma da Orienta= 
çao Normativa n9 232/81-DASP. 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, em Ma
capá, 25 de fevereiro de 1986. 

EDUARDO SEABRA DA COSTA 
Diretor do DP/GTFA 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPART~lliNTO DE PESSOAL 

PORTARIA N9 026/86-DP/SEAD. 

APROVO 

Dr. EDSON GOMES CORREIA 
Secretário de Administração 

O DIRETOR DO DEPART&~ENTO DE PESSOAL, usando das atri
buiçÕes que l he são conferidas por delegação de competên -
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cia e através do Decre to (E) n9 041, de 14 de outubro 
1976, do Exm9. Sr. Governador deste Território, 

RESOLVE 

de 

Alterar o t exto central da Portari a ( P) n9 01 41, de 11 
de junho de 1985 , que passa a vigorar com a seguinte reda
çao 

Com base no artigo 180, da Lei n9 1.711, de l8 de outu 
bro de 1952 , com a nova redação dada pela Lei n9 6 . 732, de 
04 de dezembro de 1979 , alterada pe l os Decretos-leis n9s. 
1. 746 , de 27 de dezembro de 1979 e 2.1 '53 , de 24 de julho de 
1984 , combinados com a I nstrução Normativa n9 163-DASP , de 
25 de julho de 1984 , e tendo em vista o exercício durante 
se te (07) anos completos em funçÕes gratificadas do Grupo 
Direção e Assistência Intermediárias, declaro que o funcio 
nano CIRO NAZARETH MENEZES COUTINHO, ocupante do ca rgo ci"e 
Agente Administrativo, código SA-701, cl asse "Especial" , 
r efer ênci a NM-32 , do Quadro Permanente do Governo deste Ter 
ritór io , lotado na Secretaria de Agri cultura-SEAG , faz jú5; 
a contar de 26 de janeiro de 1986 , a ter adi cionado ao ven 
cimento do respectivo car go efetivo, a importância equiva= 
l ente a f ração de dois quint os (2/5) da função de confian
ça de Chefe da Seção de Desenvolvimento Flor estal, código 
DAI-20 1.3, do Grupo Direção e Assi stência Intermedi árias . 

Decl aro , igualmente , que enquanto permanecer no exercí 
cio da função integrante do Grupo Dir eção e Assis t ência In 
termediárias , o citado func i onário perceberá cumulativamen 
t e , as parcelas r elativas à incorporação aqu i tra tada e Õ 
valor da função correspondente ao respectivo DAI , na fo rnlli 
da Or i entação Normativa n9 232/81-DASP. 

GABINETE DO DI RETOR DO DEPARTA~lliNTO DE PESSOAL , em Ma
capá, L5 de fevereiro de 1986 . 

EDUARDO SEABRA DA COSTA 
Diretor do DP/GTFA 

GOVERNO DO TERRITORrO FEDERAL DO P0~PÁ 

SECRETARIA DE ADNI NI STRAÇÃO 

DEPARTA)1ENTO DE PESSOAL 

APRO VO 

Dr. EDSON G0~1ES CORREIA 
Secre t ár i o de Administ r ação 

PORTARIA N9 028/86-DP/SEAD. 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL , usando das atri
buiçÕes que lhe são conferidas por delegação de competên -
cia através do Decreto (E) n9 04 1, de 14 de outubro de 1976, 
do Exm9 . Sr . Governador deste Território, 

RESOLVE 

Al terar o texto central da Porta r ia (P) n9 065, de L6 
de março de 1985 , que passa a vigorar com a seguinte reda
çii) 

Com base no artigo 180 , da Lei n9 1. 71 1, de 28 de ou t u 
bro de 1952, com a nova r edação dada pela Lei n9 6 . 732 , de 
04 de dezembro de 1979, al t erada pelos Decre tos-leis n9s. 
1. 746 , de L7 de dezembro de 1979 e L. 153, de 24 de julho 
de 1984, combi nados com a Ins trução Normativa n9 163-DASP, 
de L5 de julho de 1984 , e t endo em vi s ta o exe rcício duran 
te dez ( 10) anos compl e t os em f unçÕes gratificadas do Gru= 
po Direção e Ass istência Intermediárias, declaro que o fun 
c i onár i o MA NOEL HAUR1CIO ~!ACHADO , ocupante do car go de Es= 
cri vão de Políci a , código PC-404 , classe "S" , referênc ia 
NM-30,do Quad ro Permanente do Governo deste Território , l ot ado 
na Secre t aria de Segurança PtÍb l ica- SEGUP,faz jús , a contar 
de 06 de fevereiro de 1986, a ter a dicionado ao vencimento 
do respectivo cargo efetivo, a importância equiva len t e à 
f ração de cinco qu i ntos (5/5) , da função de conf iança de 
Delegado-Chefe da De l egacia de Or dem Polí tica e Social, có 
digo DAI-~01 . 3, do Grupo Di r eção e Ass i s tência Intermediá= 
rias . 

Decl aro·, i gual ment e, que enquanto permanecer no exerci 
cio da função integrante do Gr upo Direção e Assistência In 
termediárias, o ci tado func i onário perceberá cumulativamen 
te, as parcelas re la tivas ã i ncor poração aqui tratada e Õ 
va l or da função correspondente ao respectivo DAI, na forma 
da Orientação Normativa n9 232/8 1- DASP . 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPART~1ENTO DE PESSOAL, em Ma 
capá , L8 de feve r eiro de 1986 . 

EDUARDO SEABRA DA COSTA 
Diretor do DP/GTFA 

CO~WANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ 

CODEASA 

EDITAL N9 001/86 

ALIENAÇÃO POR CONCORR!NCIA 

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ~!APÁ-CODEASA , t orna 
públ i co que r ea l izará no dia LS de Mar ço de 1986, às 10:00 
ho ras , concorrência para venda de materiais considerados 
inse rví veis, obsoletos e/ou anti-econômicos. 

Os interessados poderão , para mel hores esc l arecimento~ 
procur ar a Comissão de Alienação , à Av. Mendonça Fur t a don9 
53 - Centro , na CODEASA, sala de funci onamento da Divisão 
de Atividades Gerais - DAG . 

JOSÉ LHlliiRA DA SILVEIRA 
Pr es i den te da Comi ssão 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DOS TERRITORIOS 

Território Federa l do An~pá 

Ju i z de Direi t o da Comarca de ~acapá 

EDITAL DE CITAÇÃO, CO~! O PRAZO DE 15 DIAS , NA FORNA ABAI XO : 

O DOUTOR J ESUS DO NASCH!ENTO , HM . JUIZ DE DIREITO DA 11! 
CI RCUNSCRIÇÃO J UDI CIÁRIA DO ~tAPÁ . 

Faz saber a t odos os que o presente Ed i tal com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corr e seus trãnsmites um processo em que i a cusado : ANTO -
NIÚ CORREA DE SOUZA, brasi l ei r o, solteiro , ga rimpeiro, re 
sidente à Av . Brasí lia , 804-Santana , como incurso no art 9 
1L9 § 29, inciso IV do CPB . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi 
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possi 
vel citá-lo pessoa lmente, c ita-o pelo presen t e a compare -
cer neste Juízo, no edi fício do forum des t a Comarca, sito 
à Avenida Amazonas , n9 L6 , esquina com a Rua Cel . Cor iola
no Jucá, nesta cidade, no dia 04 .04 . 86 , às 12 :30 horas , a 
fim de ser i nt e rrogado, promover sua defesa e ser not i f ic~ 
do dos ulteriores termos do processo , a que deverá compar~ 
cer, sob pena de revelia . Para conhecimento de todos e pas 
sado o presente Edital, cuja 21! via ficará af i xada no lugar 
de cos t ume . Dado e passado ne sta cidade , aos vinte e sete 
dias do mês de feve re i ro do ano de hum mil novecentos e oi 
tenta e seis (1986). Eu , ~anocl Januário da Silva , Di re tor 
de Secretaria da Vara Criminal , subsc revo . 

JESUS DO NASCH!ENTO 
Juiz de Dire i t o 

EDITAL DE CITAÇÃO, CONO PRAZO DE lSDIAS, NA FO~!A ABAIXO: 

O DOUTOR DÔGLAS EVANGELISTA RMIOS, Hl'l. JUIZ DE DIREITO 
DA PRIHEIRA CIRCUNSCRIÇ,\0 JUDICIÁRIA DE l'IACAPÁ , KA FORNA DA 
LEI , ETC . .. 

Faz saber a todos os que o presente Edital com prazo de 
15 dias virem, ou de le tiverem conhecimento, que neste .Juízo 
corr e seus t rânsmites um processo em que i acusado : JOSÉ~!A 
RIA AGUIAR DE SOUZA, brasilei ro , solteiro, filho de Jos; 
Carval ho de Souza e Olga r ina Aguiar de Souza, como i ncurso 
no art 9 155 § 19 do CPB . 

E, como tenha o Ofic ial de Justiça deste Juízo certifi 
cado não o haver encont rado nesta Comarca, não sendo possT 
vel citá-lo pessoalmente, cita- o pe lo presente a compare = 
cer neste J u·Ízo, no edifício do forum desta Comar ca, sito 
à Avenida Amazonas , n9 26 , esqui na com a Rua Cel . Coriola
no Jucá, nes t a c idade , no dia 24 . 04 . 86, às 13:00 horas , a 
fim de se r i nterrogado, promover sua defesa e ser notifica 
do dos ulteriores termos do processo , a que deverá compar~ 
cer, sob pena de r evel ia. Para conheci mento de todos e pas 
sado o presente Edital, cuja 2' via fica rá afixada no l u = 
gar de costume. Dado e passado nesta cidade , aos vinte e 
seis dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos e 
oitenta e se i s . Eu , Nanoel Januá r io da Silva, Diretor de 
Secretaria da Vara Criminal, o subscrevi . 

DÕGLAS EVANGELISTA RANOS 
Juiz de Direito 
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EDITAL DE CITAÇÃO, COH O PRAZO DE 15 DIAS , NA FORHA ABAIXO: 

O DOUTOR DOGLAS EVANGELISTA IW!OS , HH. JUI Z DE DIREITO 
DA PRIHEI RA CIRCUNSCRIC)ÃO JUDI CIÁRIA DE ~!ACAPÁ, NA FO~!A DA 

. LEI; ETC .. . 

Faz saber a todos os que o presente Edita l com prazo de 
15 dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juí zo 
corre seus t~~nsmites um processo em que é acusado: ESTE -
VAH PEREIRA HACHADO , brasileiro, solteiro, fi l ho de Raimun 
do Coutinho Hacha<;io e Raimunda Pereira Nachado , como incu.E_ 
so no art9' 155 § IV, itens I e IV do CPB. 

E como tenha o Oficial de Jus tiça deste Juízo ce rtifi 
cad~ ~ão o haver encontrado · nesta Comarca, não sendo possi 
vel citá-lo pessolmente, cita-o pelo presente a comparece.r 
nes t e Juízo, no edifício do for um desta Comarca , sito à 
Avenida Amazonas , n9 26, esquina com a Rua Cel. Co r iolano 
Jucá , nesta cidade, no dia 24 . 04 . 86, às 13 :00 horas , a f im 
de se r interrogado , promover sua defesa e ser notif i cado 
dos ulteriores ter mos do processo, a que deverá compa recer 
sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado 
o presente Edital , cuja 2~ vi a ficará afixada no l uga r de 
cos t ume . Dado e pas sado nest a cidade, aos vinte e seis dias 
do mês de fevereiro do ano de mil novecentos e oitenta e 
se i s . Eu, ~~noe l Januário da Si l va, Diretor de Secretar ia 
da Vara Criminal, o subscreví . 

DOGLAS EVANGELISTA RANOS 
Juiz de Direi to 

EDITAL DE CITAÇÃO, COH O PRAZO DE 15 DIAS, NA FO~!A ABAIXO : 

O DOUTOR D0GLAS EVANGELISTA W lOS, NN. JUIZ DE DIREITO 
DA PRINEIRA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ~1ACAPÁ, NA FO~ DA 
LEI, ETC ... 

Faz saber a t odos os que o presente Edital com o prazo 
de 15 dias vi rem , ou dele tiveremconhecimento , que neste 
Juízo corre seus trânsmites um processo em que é acusado : 
FABRÍCIO ANTONIO AWEIDA, brasileiro, soltei ro , filho de 
Fabiano Almeida e ·Eunice Santana Al meida, como incurso no 
art9 155 § IV, item I e IV do CPB. 

E ~ como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi 
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possT 
vel citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a compare = 
cer neste Juízo , no edifício do forum desta Comarca, sito à 
Avenida Amazonas , n9 26 , esqu i na com a Rua Ce l . Coriolano 
Jucá , nes t a cidade , no dia 24 . 04 . 86 , às 13:00 horas , a fim 
de se r interrogado , promover sua defesa e ser notificado 
dos ulter i ores termos do processo , a que deverá comparecer, 
sob pena de revelia . Para conhecimento de todos é passado 
o presente Edi ta l, cuj a a 2~ via ficará afixada no lugar 
de cos t ume . Dado e pa ssado nesta cidade , aos vint e e seis 
dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos e oiten
t a e seis . Eu, Nanoel Januário da Silva , Di retor de Secre
tar ia da Vara Criminal , o subscreví . 

DÔGLAS EVANGELISTA IW!OS 
Juiz de Direito 

Sindicato dos Trabalhadores na IndÚstria da Construção Civil do T. F. do Ama~á 

Cha:pa 

1 

D 

DIRETORIA 

EFETIVOS 
Pedro Duarte Lacerda 
Francisco Carlos dos A. Vilhena 
Ruy Carvalho Dias 
Adolfo de Souza Tol oza 
Fer nando Gar cia do Nasc i mento 
Paulo Sérgio N. da Costa 
Daniel ~lacie l ~!artins 

stJllLENTES 

Reginaldo Costa Viana 
Hanoel Pereira Pinto 
Raimundo Idalino Pantoja 
Sebastião Gonçalves de Lima 
Alvaro de Oliveira Carvalho 
Raimundo de Jesus Paixão 
Amauri Cordeiro Pena 

CONSELHO FISCAL 

EFETIVOS 

Sebast ião Barroso de Almei da 
Gervane Gonçalves da Si lva 
João Quintino dos S. Costa 

SUPLENTES 
Ade lino Cordeiro Bar bosa 
David Pereira Freitas 
Nanuelino de J . Paes B. Fi lho 

DEL. REPRESENTANTES 

EFETIVOS 

Pedro Duarte Lacerda 
Fernando Garcia do Nasc i ment o 

SUPLENTES 
Dani el Haciel Nar tins 
Gervane Gonçalves da Si l va 

1ento 

SJA::RINTEM:J~CIA DE NAVEGAÇÃO DO AMAPÁ e fENAVA 
A P R~: 

~ 
;: ~TENDENTE = (/ ~Ftf'IN ffiOGRAMACÃO DE VIAGENS PAAA o ~s DE MARºo L 1.986 

N2 DE M A c A p Á 
ORDEM NOIIE DAS' EIISARCAÇe'ES 

Cf-EG.ADA SAÍDA 

8 E L ~ M 

U €G.ADA SAIDA 
01. N/M . CMTE . IDALINO OLIVEIRA 02 .03 .86 04.03.86 

02. N/ M. CMTE . IDALI NO OLIVEIRA 00.03.86 08 .03 .86 10 .03 .00 11 .03 .86 

03. N/M. CMTE . IOALINO OLII.EIRA 13 .03 .86 15 .03 .86 17 .03 . 86 18.03.1?6 

04. N/M . CMTE. IOALINO OLII.EIRA 20.03 . 1?6 22 .03 .86 24 .03 .1?6 25 .03 .00 

os, N/M. CMTE . IOALINO OLIVEIRA v . )3 . 1?6 29.03 .86 31.03 .86 

Macapá-AP., 03 de rrarço de . ~986 . ---------:\--JJ[, 

... . ~ ; . -


	

