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EXP EDIE NTE 
IMPRENSA OFICIAL 

Diári,., Oficial do Território Federal do Amapá 

* Diretoria 
* Adminis tração 
• Redaç~o 
• Parque Gráfico 

Rua Cândido Men des s/ nº -· Macapá - T. F . A. 

TELEFONES: 
Gabinete do Dir etor 
Chefe das Oficinas . 

DIRETOR 
IRANILDO TRINDADE PO~TES 

5463 
5.107 

TABELA DE A~S INATURAS E PUBLICAÇÕES 

NA CAPITAL 
Anual . . . ...... . . 
Semestral . . . . . . . . . 

OUTROS ESTADOS E MUNIClPIOS 

Anual .. , ........ . . 
Semestral . . . . . . . . . . . 

CrS 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ <!00,00 

D.O. número atr:1zado: aumenta cinco cruzeiros 

Uecretos 
(P ) nº 0007 de 17 de janeiro de 1978 

O Governador do Território Federal do Amapá. usan• 
do das atribuições que lhe siio conferidas pelo artigo 18, 
ftem 11, do Deereto-Lel nº 411, de 08 de jan eiro de 11169. 

RESOLV~: 

Art. I Q - Designar o Econom ista A ntero Duarte Dias 
Pires Lopes, T écn-ico para o Programa de Modunlzação 
Adminis trativa dos Territórios Federal~. &tua~menie no 
exer cício da função d~ Chefe da A'ssessorla de P~anej a 
mento e Coordenação Geral, para exerce r acumu l ::~tlvamente 

em subs Ubuiçào, o ca rgo de Governador do T e rritór io d o 
Amapá , durante o impediment o do r eiSpectivo tit u lar, a 
CO'!'ltaor de 18 d e janeiro do co r rente a n o. 

Art. 2º - Revogam-ee as dispos ições em con trArio. 

Palácio do S~tentrião, em Macap á , 17 de jan e iro <'.e 
1978, 891! da República e 35º da CrlaçAo do Terr itório Fede· 
ral do Amapá. 

Arthu r Azevedo Hennfng 
Governador 

(P) N.0 00Ci'8 de 18 dP janeiro rle 1978 

O Governador do T erritório FedNal do Arna pá, usando 
das atribuições que lhe são conferida s pelo artigo 18. item 
li, do Decreto-Lei n º 4 11. de 08 rle jan e frn de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1 º - Dispensar , a pedldo1 o Dr. J oiio Hum berlo 
de Azevedo, Técnico do Pro grama de Madel"Tl!zac iio Ad~ 
minisl!rativa dos Territó'!'los Fedlerais , pertencente a Tabela 
de Pe~SOI! l Especia ll.s ta Temporál!fo, da fu n ção d e Chefe 
da Coordenadoria de Adm inis tra,ão da Secretaria de M
minlstração e Fin ança~. a partir de 17 d e janeiro <fi' 1978. 

Art. 2. " - Revoga das llB disposicões em contrb rlo 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 18 de ja neiro 
de 1978, 89º da Repúbllcà e 35º da Criação do T erritório 
F ed Pra l do Amapé . 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governa dor 

(P l n º 0009 de 18 de jan eiro de 1978 

O Governador do Território Federal do Am a pá . usan
do das atribuições q ue lhe são conferidas pe lo artigo 18, 
Item li, do Decreto-Lei n9 411, d e t•B de janeiro d e 1969, 

RES OLVE: 

Art. 1º Nomear Ger aldo Magella Fontene lle Ri-

P UBLICAÇÕES 

Página comum. cada <'entímelro pt,r coluna Cr$ 20,00 
PrE-ço drste E x em pla r Cr$ 2,00 

Matéria para publicação das 07:30 às 12:00 e das 
H:30 às 17::10, exrwtuanrlo os sábados. 

RECLAMAÇÕES - 24 horas após a circulação do 
Dit. r io, capital, e 8 dias nos municípios e outros estadM 

OfiCIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publicação. 

ASSINATURAS - Capital, Munirípios e outros 
estados em qualquer época 

F ORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moedó corr~>nte 

Assinaturas e P ublicações: Em cheque nominal para 
«Ser viço de Jmpr~>nsa e Radiodifusão do Amap:'! 

SI ROA >> 

Assínatunos vencidas poderão srr suspensas 
sem ;.JViso prévio. 

- Este Di~rio Oficia l f- encontr:1dn para leitura nas 
represent::Jções do Go\·erno do Amapá em Rrasília -DF 

e Belém, Estado do Paril. 

beiro, Profe ssor do Ensino Médio da Tabela de PeHoa l 
Especialista Tempor:í do, lotado na .Secr·e talia de Educr.çíio 
e C ultmra , para exrcer o ca r go de <!hefe da Cno'rd en? d n
ria d e Admit')li straçãu, c.riada pelo Decreto IN) n." O(lfi de 
04 de março de 1977. 

Art. 2.0 
- Es te Decreto entrará em vigor a parti r d e 

111 de janeiro de 197 8, revogada·s as dJspo·slçÕes em contréri0. 

Palác:io do Setentrião, em Macapá, 18 de janeiro cie 
1978 , 89.0 da República e ~5P da Criação elo Território FP
deral do Amap8. 

A rthu r Azevedo Hennlng 
Governador 

Termo de CE>ssão de Imóvel 

Termo de Cessão rl e Jmóv.el, que entre 
si fazem o Governo Federa l do AmR oá 
e a Fur. dação para o Desenvolvimen t rJ d~t 
ProduçãQ Anfma l n o T.F.A, para u<o de 
Imóvel de propTiedade do GTFA, depen 
dência e carga da Secr~"taria de Ecor0-
mia, Agricu ltu1·a e Colonização, lc cali7a
do em F'azendinfila·, neste munir~ pio. 

P elo presente inst'!'um ento partícula.- de Cessão 
de um lado o Governo do Território Federal do 
Amapá, entidade in stitlli da pelo Dec reto L f- i n .0 

5.839, de 21 de setem bro de 1943, oom sede na 
cidade de Macapá, capita l deste Terr itó!io, daqu·i 
por diante denominado GTFA. neste ato r epresen
tado pelo seu Governador, ~apitãc-dE'· Mar-t: -Guen a , 
Arthur .-\zevedo Henning, e df' out ro lado, a Fun
dação para o Desenvolvim ento da P10cl ução Anim;=!l, 
daqui por dian te den-ominado FUNn:r PR A, n.estf' 

. ato represent ado pelo seu Ge rent e, Economi!' ta 
João Eduardo de Vasconcelos Azevedo, têm jus to 
e corJvencionado celebrarem este Termo de Cessão , 
m ediante as seguintes c láusulas e condições: 

Cláusu la Primeir a - O G.T.F.A., por este ato, 
fa z. em caráter irretr at ável e irrevogável , cessão à 
FUNDEPRA, pelo prazo de doi s (2) amos. do imó
vel, em Fazendinha, neste munkípio, como abaixo 
é descrito e caracte rizadr): 
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Sub-Cláusula Primeira: Descrição do Imóv ~l 

Imóvel 

Prédio construído ~>m alvenaria, com 11 
compartimentos. incluindo sanitários 111-

t€-rnos, coberto com telhas brasilit, com 

VRlor 

piso de cimento, m ·di·vin 26,.30x21,-!~ 134.999,00 

Cláusula Segunda- A presente cessão é feita 
à titulo gratuito. p~lo p;l:lzo de dois (2) anos, com 
vigência após a publicação deste instrumento no 
Di1rin Oficial do Território. 

Cláusula Terceira - Caberá à F'UNDEPRA a 
obrigação de z-elar pe-la con'\ervação do imóve;, 
inclusive pintura r ·1rn nd n p ; r conta r)n meo;mo 
todas as desoe-5aS que o Governo julgar exigíveis; 
por ocasião das m~pt'ÇÔ~S periódicas que pro:nOV€
rá, de conformidade com o previsto no arligu 70 
rio Decreto I ,ei n° 9.760 de setiembro de 1.9-!6. 

Oláu>.ula Quarta.: - A FUN Oli:PRA não po~e 
rá transknir a outrPm nem ceder, no todo ou em 
parte-, nf:'m fazer modi(icaçõe-~. ou quai-quer outros 
se-rviços ou obra no prédio que altt>re sua estru
tur!i orrgi'f1al. sem previa autorização do Governo, 
atravi>s de <;eu órgão ron1petPntP. 

Cláusula Quinta: A I"UN DEPRA fira obri-
gada ao ()'~gamento dét~ r:iespesas de luz. água, te
lefone e demais ta«as que lhe forem impostas 
par a h a bi t::J bi' i.fladfo do im CÍ\'C' l. 

C láusula Sextti: - O GTFA e FUNDEPRA 
pod~rão rescindir o pres ... nte instrumen.to de Ces
'ãn em qualquer tempo quP julgarem conveniente. 

Cláusula Sétima: -0 GTFA, respetr a da a Lei 
vig~nh", não poder8 ceder a outre m o imóvel, ~em 
r~nu~ncia da FUNDEPRA: no caso de restitu·ição 
rio me•mo, a FUNDEPRA fica na "obrigação de 
fazê-lo em perfeito estado de consE-rvação a habi
tação, salvo dos desga~les naturais do uso r-elo 
dt>corrH do tempo. 

Cláusu la Oitsva: - F ica Pleilo o Foru mda ci
adde de Macapá, Capital deste r~rritório, para diri
mir quaisquer dúvidas oriunda<; deste Termo d e 
Cessão. 

E, para firmeza e validadP de tudo quanto fi
:-a acima estipu lnr:i o, lá v r am-se o pr~>sente Termo 
r! e> Cec;sã0, o qual depois de lidoe achado rnnforme 
vai as~inado pelas partPs E p0r rJuas (2) teste
munhas presenUe a f:'Ste ato. 

Deste Termo serão extrai.dac; nez I J O) vif.s de 
i~ual teor devidamente autenticada<;. 

Macapá, 17 de janeiro de 1978. 

Arthur Az~vedo Henning 
Gov<>rnador do Terl'itório do Amapa 

João Eduardo doe Vasconcelos Azevedo 
Gerente d& F'UNDEPRA 

'J.lestemunhas: I!egívt!is 

Comissão Permanente de Licitaçã0-CPL 

Tomada d ... Preços n.0 06/78-CPL 

O Gove.rno do Ter}ritório Federal do Amapá, 
através da Comissão Pet manente ie Licitação, faz 
pú~ioo a quem interessar possa, que no dia 02 de 

feverf:'iro de 1978, às 09:00 horas, na sala de reu
niües desta Comissão, à Av. Co~a de Carvalho, 120, 
n "' sta cidade, serão reoebfdas propostas correspon
dente à Tomada de Preços n.0 06/78-CPL, para 
fornr " imer t n d~> Gêneros Alimentícios (cereais e en
latadC1s), durante o período de 11.02.78 a 31.03.78, 
conforme quantirl.ades constantes da relação anexa 
ao t>dital. 

O edita l ::ompl<>to e maiores esdarecimentos 
S"rão fornecidos no endt>rPço supracitado nos hú
rários de 08:00 às 12:00 & das 14:00 às 18:00 horas. 

Ma capá, 19 d e ~aneiro de 1978. 

Lui7, Gonzaga Perr-ira de Sou?.a 
Presidente da Cumissão 

Poder Judicia rio 
Justiça dos Territórios 

Território Federal do Amapá 

Juizo de Direito da Comarca de Macapá 

Edit"ll dP Notifiraçãn com o prazo dP ~O dias 

O Doutor B<>njamim Lisboa Rayol. MM. Juiz 
rle D!rei~o Pm Exercício da Comarca de Macapá, 
- Segunda Crrcun'>aição - Capital qo Território 
Federal do Amapá. na for ma da lei Ptc .. 

Faz saber a todos que o presente ~ditai virem 
ou c!P le c0nhecimento tiv'erem que por este Juizo 
so> proces'Sa M autos dP DesaprC1príac;-iio em quP é 
expropriante o Governo do Te~~ritório Federal de 
Amapá e ax·propriado Aero ClubP de Macapá, qu~' 
por este Juizo foi concedido a imissão e-m favor 
do expropriant e do imóvel localizado dentro da znna 
administrativa deste Território, a qual consta do 
titu lo de aforamento n. 0 481, expedido em 04 de 
r a rço de 1.952, em favor do requarido Aero Clube 

.. Macapá, limitando-se ao norte pela av. Proeópio 
T~n la , gor onde medP 210 metros; ao sul com a av. 
F/\8 me-dindo também ~10 metros; a leste com a 
r11a Jovino DinoR, pela qual faz frente, me
r' indo 70 metros. Atualmente a referida área p< s
s 1i 70 metros de frente por nov61111ta (90) di-
1 ' lS da fundos, onde se acha construido u.m prédi0 
t do em aJvenaria d~ propriedade do A~·ro Clube 
rl0 Macapá, atualme11te Assembl f~a Amapaeme. 
\c;c;im sendo, l' em \firtt.de de imissão conc:e~da 

p0r e;ste Ju ízo. Notifica previamPnte os ocupf>ntes 
d0 im'Óvel acima mc:ncionado com o prazo dP 30 
rl1as, do despacho deste Juizo a seguh transcrito: 
~Despacho «Expeça-se npvo mandato de imiSff!O 
ri., poss .. , notHicandO-SP previamente os m:~upantP~. 
rnm o prazo de 30 (trinta) d-ias. Publique se no 

1 Diário Oficial. Em·, 20.12.77. a.) Benjamim Lisboa 
· Rélyol - Juiz d<:! Direito em exercício)). 

'E. para que chegue ao ronhecimPnto r' os in
teressAdos {> p ' ssado o presente e outros tguais 
que serão publicados e afixad~ no lugar dE> cos
turo~> no edifício d0 Forutn nesta Comar'ca. Dado e> 
passado nesta cidade de Marapá, aos dezoito dias 
do mês de janeiro do ano de mil novecen\os e 
s~>tenta e oito. Eu, Leandro Mal'quPs AlbH10, E!'· 
e revente Juramentado, no impedirr ento do 1itular. 
subscrevi. 

Belnjamim Lisboa Ra yol 
Juiz de DireHo em exe-rcício 
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Fundação para o Desenvolvimento da Produção An1Llal no TF A - FUNDEPRA 
Cadastro Geral de Contribuintes ú5.969.639/0001 -01 

BALANÇO G E RAL REALIZADO E M 31 DE DEZEMBRO D E 19 77 

A TI VO 

DISPONÍVEL 

Caixa 
B ancos 

REALIZA VEL A C URTO P R AZO 

Contas a R.ec eber 
Produtos para ~evenda 
Proàutos Hcw-tigranJeiros 
Mate riais em Triinsito 
Pagamentos Antecipados 

IMOBILIZADO 

Imóveis, Instalr. t.; ê es e Equipamentos 

T O T AL DO A T IV <Q 

15.000,00 
692.730,50 

4.443.301 ,6 1 
5.482.132,66 

251.265-,5·1 
564.620,75 
111..4G5, 01 

~.07 3.190,54 

] 3.633.646 ,~ 

PASS IVO 

EX IGÍVEL A CU RTO PRAZO 

F or necedores 
Salários e Enca rgos Socia is a P.aga r 
Fun ·jo de Dese nvolvim~nto e Assistê ncia ao 
Thabalhad or Rural - F UNRURAtL 
Imposto de R enda R e tido na Fonte 
Fundo de Garantia de T e mpo de Serviço - FGTS. 
R-ecf!itas Anteópadas 

NÃO EXIGÍV EL 

Luc-:-os e Perds s 
Doação a FU~DEPRA 

D ÉtB I TO 

DEMON STRA T !VO DE LUCROS E P E RDAS 

CR ÉDITO 
CUSTO D E P.RODU TOS VENDIDO S 

Ração 
P rodutos Hortigrrmj e ir os 
Oarne e Víceras 
Jnsumos 
Despesas de Vendas 
Depreciação do Ativo I m o bi liza ào 
Despe sas Adminis~t._rativas 

Saldo para o Pf'ÓXimo exercício 

... ---- ·-· - 'tD.I-- llo 

Júlio A r mando H orna C a ntelli 
,..... - - . .... -- lllf 

~--Joq~ · Zimffi';;:'ina·n•n~ --·~~,·-----

---~~~J-o"'ã~E:.d~a';do~ de V. Azevedo 
Geren~ 

l.J .96.7 .023,02 
10.0:16.139,46 

1 . 8~5.~58,66 
7, 203.:to3,Cl5 

52.548 ,00 
203.460,53 
448.436,26 
553.665 ,62 

32.339.835,10 

Luor o de Exercí ~ios Anterior~s 

VElNDAS 

Ração 
Brodutos HortigranJeiros 
Carne e Víceras 
Insumos 
Receitas Diversas 

CONSELH O ADMINISTRATIVO 

Fernando G uim arãe s Santos 

Antero Duarte Dias P~~es Lopes 

Vandim Alv-es I\odrigues 

Manoel Nunes Fer.reira 
Téc. ·em <ionta b11idade 

IS - CRO - PA n º J042 
Cer1fflcado nº 0042969/ 77 

6.296.179,99 
45.796,16 

11.004,87 
3.4Q6,79 

10.i57,70 
5 58.355,82 

553.665,62 
6.154.58 1:1,63 

13.633.646,58 

16.025 ,53 

l ).58 5 .5 15. 50 
9.869.181 ,05 
1. 744.162 ,67 
7.822.068,.09 
1.302.882,26 

32 .3~9.'835_J O 


	

