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Decreto nº 1, de 24 .Julho de 1 !}64 

Macap ~. 29 de marco de 1978 - 4ª-feira 

(E) n .0 010 de 21 de m ar ço df' 1978 

O Gov Prnado r do Territóiio Federal do Ama p~. 
usan do das a tribuições que lhe são confe r.i drs pelo 
artigo 18, item II , d o Decreto-Lei n. 0 411, àe 08 
tle janei.ro de 1969, e 

Cons'.itlerando que a F'undaÇ'âo para o Desf n
volvlimento da l'rod,ução Animal - FUNDElPRA, é 
o Orgão respo nsável P ~" lO fo me nto da p rodução , 
seleção e de9envo\vim f'n t o da a gro-peleuá lia do 
Terroorio; 

Gon.siderando que , a FUNDEPR ~ necessit" df' 
uma lafra-estruhrra compatível à reaHzação de seus 
reais objetivos; 

CoMtderando que à FUN DEPRA cabe a ~xe
cução e apoio aos a~icultores e p ecuaristas do 
Tenritório, através de sua f rota mecanizada, obje
tivando a subs tituição de m étodos empíricos por 
pmcessos científicos que capaci~m alcançar uma 
m elhor produtividade; 

Considerando que o Govf!rno do Território está 
perfeitarnJ!nte identific8do com a política Nacional 
de apoio à agrop~uária, Je voada a efeito pelo Go
v-er-no Ft>de>ral, 

RESOLVE: 

Art. 1~ 0 - Tnansferir à FUNDEPRA os bens 
móveis, abaixo d:iascriminados, que passftfão a far:er 
parte intewantE! de seu patrimônio, consti11llindo a 
sua frota mecanizada de apoio a agropecuária do 
'Derritório. 

Parágrafo Único. Os bens, com seus 08racterít;
ticos e reipecHvos valores, são os seguintes: 

Secretário de Economia. Agricultura e Coloniza ção 

Dr. Júlio Armando H. Cantelli 

01. Trator de esteiras, marca Catterpillar, m o
delo D4 série D, nº d e série 97F1203·, equipado 
com lâmin!l « bulld~er» , em regu~r estado de con
servação; ano de fab'r'ic'8ção 19'73 171.365',5t5 

Secretário de Segurança Pública 

Dr. Ornar Gonçalves de Oliveira 

02. Trator de esteiras, marca Catterpillar, mo
delo D4 série D, n.0 de sél'ie 7 U28884, equtpado 
com lâmina «bulldozer» , em regular estado de con-
servação; a!nO de fdbricaçào ; com plaqueta do 
P atrimônio n2 2197 15.ooc•,oo 

Assessoria de Planejamento e Coordenação Geral 

I Dr. Antero Duar;e Pires Lopes 
D3. Thator de esteiras, marca Caterpilla.r mo

delo D4, série D; n.0 de série 97F10883. equ'pado 
com lâ mina «bulldozen>, em regular este do de con
servaçãO', ano t:te fabricaç.ão 145.323\oo li 04. Trator de esteira~. marca C&tter pi\lar, mo
delo D6, série 6; n.0 de sé rie 10R2600, equipêdo 
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EXPEDIENTE 
IMPRENSA QFICIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
* Administração 
• Redação 
• Parque Gráfico 

Rua Cândido Mendes s/n° - Macapá - T. F . A. 

TELEFONES: 
Gabinete do Di,retor 
Chefe das Ofi cinas . 

QIRETOR 
IRANILDO TRINDADE PONTES 

5463 
5307 

TABELA DE ASSINATUR AS E P UBLICACOES 

NA CAPITAL 
Anu~ . . . . . . . . . . . . 
Semestral . . . . . . . . . . 

OUTROS ESTADOS E MUNICÍPIOS 
Anual .. . ......... . 
Semestral . . . . . . . . . . . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250.00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrazado: aumenta cinco cruzeiros 

com lâ._n ina « bl.l.lldoz~r», em regular estado de con
servação, ano de fabri cação 1972, regist rad o no 
Patrimônio sob n. 0 2.185 181.784,65 

05. Trator de pneus marca !\llassey-Fergusun. 
modelo MF-85X; n.0 de série 0226040 1, em regular 
estado de conservação, ano de fabri cação 1913' 

44.6R5,oo 

06. Trator cie pnet.t; m arca :vrassey-F ergusun , 
modelo M•F 85X; nº de série {)2260407300, registr·a
do no Patrimônio sob n .0 67.361; a no de fiabri ca
ção 1975; em regular; estado de conservação 

85-.956,oo 

07. Tra1K>r de pneus marca Massey-Fergusun, 
modelo MF-65X; n.0 da série 2'0387G98, ano de fa · 
bricação ·1'973 ; em regula1r estado de conlservação 

2~.542 ,oo 

08. Trato!' dt? pneu.s marca Massey-Fergusun, 
modelo MF-65X; n ° de skút> 13560~5442.. em re
gular estado da conservação, aoo de fabricação 
1973 36.47l,oo 

09. Trator de pneus marca Massey-F·ergusun, 
modelo M'F'-65X: 11.0 de série 13Õ'fi0.25447 , em re
gulan estt.do de conservação, ano de fabricação 
1973 34.4S.1,oo 

10. Trator de pnt=us maFca Massey-Fer gu ::.un , 
m odelo MF-'65X, rl1 de serie 1356041103.9. em re
gl11ar estado de conservoação, a no de fa b1ticação 
19!73 72.21So,oo 

11. Trator de pneus marca Mlassey-Fergusun, 
blodelo MF-65X, n.0 da série 1356018447. em r e
gular estado de conse-rvação , eno dre fabri~ação 
1973 34.82ô,oo 

12. Trator de rodas maPCa Massey-F'ergusun, 
mo'ctelo MF-50X; n .0 de s'érie 6!14012838, em precá
l'iO estado, ano de fabr1ceção não determinado 

19.966•,00 

13. Trator de rodas marca Mssse y-Fergusun, 
modelo MF-50X; nº de sene 654020636; IE'm 
preoáPio estado, ano de tabricação não deteD
minado 19.378,oo 

14. Tratoi' doe rodt&.S marc.a 1.\fas.sey-·Fengusun, 
modelo MIF~5oX; n2 c':e série 654020637; em precã
rio esbado, ano de fabric-ação não determinadlo 

24.542,oo 

Pl!JBLICAÇOES 

Página comum, cada centfmetro p11r coluna Cr$ 20,00 
Preço deste Exemplar Cr$ 2.00 

Matéria para publicação das 07:30 às 1 2~00 e das 
14:30 às 17:30. excetuando os sábados. 

RECLAMAÇOES - 24 horas após a cir culação dn 
Dlt. rio, capital, e 8 dias nos municipios e outros estados 

OFICIO OU MEMORANDOS - Deve acompanh<~r 
qualquer publicação. 

ASSINATURAS - Capital, Municípios e outros 
estados em qualquer época. 

FORMA DE PAGAMENTO 

Avuls0: Em moeds correnl<> 

Assinaturas e Publicações: Em cheque nominal para 
«Sirviço de Tmpr ensa e Radiodifusão do Amapf.l 

SIRDA• 

Assinatur;.s vencidas poderão ser susp<>nsas 
sem aviso prévio. 

- Este Diário Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amap& em Brasília-DF 

e Belém, Estado do Paro. 

15. Ti " tor de rodas malf"ca Mas~ey-Fe.rguslR, 

m odelo MF- 50 X n. 0 de sér~e e ano de fabrlkação 
não det<>rmir,adcs, Pm !'E-guiar estado 19.378,oo 

1 fi. Trator de rc:tias marca Massey-Fergusun, 
model o MF-265, n.O de s"'rie ~03BA39'47 2-D, ano 
fabricação 1976 97 .ooo,oo 

17. Carregadeira de ror as m arca Massty-Fer
gusun , m odelo MF-o-5R; n.Ode série S'NF 169600035C7; 
equipado com caçamba e respectivo silstema hi
dváulico, em regu lar estado de conse rvação, ano de 
fabr!cação 1972 35.556,oo 

18 Micro-Trator mar0a Agrale, m odelo 416, n. 0 

de série 1171 10466; em precário ~stado , s.no de
fabricação 1972 17.5oo,po 

19. Motb r Ya:nar. mod e lo NT -85 F ; n .0 de 
S'érie 85-'lt2 247; em pane; ano de fabr idação 1973 

6.275,00 
20. P~antocleira - a d ubadeira ·marca Massey-Fer

g1..11s un , modelo MtF-411; n.0 de senE' 19( 5475; r!egis
tro no Patrimônio n. 0 68.057, ano de fabricação 
1975 7.2lo,oo 

21. Plantadeira marca Massey-Fergusun, mode
lo MF-37-11 d e linha, n2 rle série 13953410; ano de 
j ,a bPicação 197<3, em regular estado de conservação 

~.362,oo 

22. Roçadei ra m a r c a Masse y-Fergusun, 
modelo MF-77-11; nº de si>ri E> 14917)74; ano d e fa
br iQBção 1972 3.2oo,oo 

z ·~- Roçadeira marca Mass~y-Fe'!'gUmn , modelo 
MF-77 -11 ; n .0 de série P491'40!'9; ano de fabrictção 
19 7:3 4.266,oo 

24 . Roçadei·t1a ma~tca Massey- Fengusun, mo~lo 
MF-77-11; n úrrero de série 14912145; a no de fabrica
ção 1972 2.791,oo 

25. Roçadeira marca Massey-Fer'gusun , mod~lo 
MF-B80; Inúmer o de série 258433868; ano de fabri
cação 197'7 H.8oo;oo 

26. Raça deira marca Massey- Fer'gmun, modelo 
MF- 880; n úmero de série 254836·67; ano de fabJ.1i 
~ação 1977 11.8oo,oo 

27. Roç~deka marca Internacion al , n. 0 de série 
não definido, em pane 3.97o,oo 

28. Saneadeira-adubadeira marca Massey-Fei'
gusun, m od el'O MF-34-11, o .0 de ~érie 191619'40; eU\ 
p~ec~ri9 ~s~ado d e cunse-1 v~~o t2.~oo,oo 
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29. Palina niveladora marca ICMA, sem b.0 

de série definido 1.5ob,oo 

30. Arado marc:a Massey-Fergu.sun, modelo 
M.F-204, d e 03 ciiscos. n. 0 de série 252411511; re
gistro no Patrimônio n.0 76.668; ano qe fabri-
cação 1977 12.ooo,oo 

31. Arado marca Ma~sey-Fergusun, mod'elo 
MF-104, de 03' discos, ~. 0 de série~ 25.2411009 , regis-
tro no Patrimônio n .0 7t.ht19; a.no de fabro-
cação 1977 12.ooo,o~ 

32. Arado maca Mt~ssey-Fergusun, modelo 
MF-204, de 0'3 6iscos, nQ de série 252411007; re. 
g)stto no Patri·mônio n.0 76.670; ano de M.br·i
cação 19'717 12.ooo,o'o 

33. AMdn rnacc/8 Massey -Fergusun, mode.lo 
r1F-2\'l4. de O~ di.,cos. n.0 cie sf>rie 2!12411512; re
g~stn no Pntrimônin n° 76 7H: eflt'l de hb~i
cação 1977 1JI.7oo,oo 

34. Atrado marca Massey-Fert!usun. modelo 
MF-204, de O~ discos, n.0 de séne 25241 42; ano 
de fa.t>ricação 1977 13.7oo,oo 

35. ATado marca Mas'Sey-Fergmun, modelo 
MF-204, de 03 discos, n. 0 de sér'ie 2fJ24139; re
g'istro no Pat-rimônio n° 74'1704; ano del ~abrt'
ra~ ! 976 9.5oo,oo 

36. Atado msrr.a Massey-Fergwwt1, mo~elo 
MF-6411 , de 03 discos, nº de sé rie 126406~96 ; ano 
de fab-mcaçã o Hl72 3.7oo,oo 

37 . Arado marca MRs<>ey-Fergusun. rnooelo 
MF-6411, de .02 d\soos, n. 0 de série H393828; re
p, istro no Patrlimônio nº 2.008 ; ano de fab!'i
cação 1972 2.284,oo 

38. Arado mallCa Massey-Fergusun, modelo 
; IF'-6411, de 03 discos, n9 de série 126427622; re
~~ is(Jro no Patrimônio n.0 0'22·o8: ano de fa
b ricação 1972 3.19o,oo 

3·9 Arado cultlvado<r mat>ca Massey-Fergusun, 
nod~lo MF- 2·26, nº de série 253019'82; regtstlYl no 
P atrimônio n.0 74.70b; ano de fabl'i-
cação 1976 11.o'bo,oo 

40. Araào Internacional, de 03 disco~. sem n.0 

rle sél'ie definido, em nazoável condições 2oo,oo 

41. Ancinho pars uso em U"stor OAcr D4D; 
~érie MA<J/33/62500; registro no PéÃrimônio n2 
02276; ano de fabritação '1972 24.658,oo 

4!. Ancinho para ~:~so em trator CA T D6D; n2 
rie série 65.773; &no de fabr-icação 1973 35.ooo,oo 

43. Cult1ivador marca 
de lo MF· 567; n. 0 série 
oação 1976 

44 . Cultivador marca 
ração 1972 

Massey-Fergusun, mo-
139661'98 ano de fabri-

e.ooo,oo 

Ptllee; ano de fabri
l.938,oo 

45. C'olhedewa de for.rage'm, 
trimônio nº 02264·; ano de 

I'P gistro no PB.
fabdeação 1972 

9.95c,oo 

46 . Carreta marca SANVAS, modelo SRCT; 
em Plecário esN.Ido de conservação ano de fabri
caÇão 19'72 3.2o4,oo 

47. Carreta ma,rca Portal, ano d.~ fabricação 
]~.72, em pr~;.eário estado de conservação U7o,oo 

48. Caneta marca Massey-Fergllsun, Modelo 
MF-802, n.0 de ~rie 25421356; ano de fabrJcacão 
1976 l~obo,oo 

49. <:::arreta marca Massey-Fergusun, modelo 
~F-802, n .o de 9érJ.e 23421354; ano de fabricdç~ 

1976 1~.ooo,ob 

50. Broca para perfu~ador de solo de 12", ano 
de fabricação 1972 5oo,oo 

51·. Broca de J6" ano de fabricaç§o 1972 618,oo 
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52 Broca de 12" ano de fabricação 1977, r~gi ~ 
t·ro no Patrimônio número 76.674 2.4 co,o'> 

53. Broca de 12' '. registro no Patrimônio n.0 

76.675; ano de fabricação 1977 2.4oo.oo 

54. Dist-ribuidor de OalcáPio, marra M~e) 
Ferg'usun, modelo MF-302; regristro no ?etrimômo 
sob n.0 74.697; ano d'e fablicação 1976 12·.ooo,c o 

55. Distribuidor de Cáloorio, m1 rca Massey
Fergusun, modelo MF-30:!: ngi.str<· no Patrimônio 
sob nº 74.6'P8; ano dt> fabricaÇlê·o 1976 12.ooo,oo 

56. Carrf'h-Tooque com rapacidade para 3.000 
l1lros; registtro no Patrimônio n.0 02052; ano de 
fabricação 1972 7.249,oo 

57. Grade mHca Massey-FPrguEtun , modelo 
MB"· l2'5 , de 32 diS>Cl•s ; nQ d t: série 2533977; re-gis
tro no f'atrirr.ônio n ° í6.67 I; ar.o de fa•bricação 
1977. 19.ooo,oo 

58. Grade marra Masse:v-Ferg.usun, modelo 
M,F-125, de 32 discO'~; nº de séri-e 2533924; ve.gis
tro n'o Patrimônio n. 0 76.672; ano de fabr'icação 
1977. 19·.ooo,oo 

59. Grade marca Massey-Fergusun . modero 
MF-1 :!5, de 32 discos; n. 0 de série 2533!:}8·9; regis~ 
tro no Patrimôni0 n.0 76.t573; ano de fabric~ção 
\977 . 19.ooo,oo 

60 . Grade marca Masse~·-Fergmun, modelo 
MF-ll5, de 32 discos; nº de série 2ó33991; registro 
no Patrimônio nº 76.770; ano doe f'abrica~o 1977 

24.5oo,oo 
611. Gra'de maor<$9 Massey-Fergu~un, hlocte·lo 

MF-125, de ~2 discos: n.0 de série 2533971: r~istro 
no Patrimônio n.0 76.770; a.no de fabricação 1977 

24.5oo,oo 
62. Grade marca Massev-Fergusun, modelo 

MF-123, de 26 discos, n.0 de sá-ie não deiin~do, 
registrb no Patrimônio n.0 74.703, eno de fabrica 
ção 1976 ll.ooo,oo 

63. Grade manca Massey-Fe'rgustm, modelo 
MF-23-1 i, de 24 discos; n.0 \:1e série 149613926; re
gistro no Patrimônio n.0 022<65; ano de fabr.icação 
19,73 3.19fl,oo 

64. Grade ma.rca Massey-Fergusun, modelo 
MF-23-11 , de 22 discos; número d e c;érie 1406'15900; 
~no de fabricação 1973 3.431,oo 

65. Grade ina'rca IAitlernac10nal, de 20 <»scos 
5oo,oo 

66. Gi'ade Internacional de S2 discos !'loo,oo 

M~ Grade marca ROME, de 20 discos, I'egistro 
no Patrimônio n .0 '1 .897 5oo,oo 

68. Grade marca ROME, de 2'0 discos, re@i~tro 
no Patr;imônio n .0 2.277 1o.54o,oo 

69. Chassi de grade, marca ROME 3oo.oo 

70. Perfut18dor de solo , maraa FNI- Howerd; 
registro no Patrimônio n.0 0~267; Fino d.e fabr.ictação 
1972 2 383,oo 

71. PEJrfurador de so!Õ, marc'a FNI- Howard; 
registro no Patrimônio nº 02266 ; ano ct~ fabricaQão 
)!f'74 2.383,oo 

72. BigoPna para ferreiro (1972) 

73. Bomba de óleo Wayne (H)t72) 

•74. Bomba de Grax~ Wayne (1972) 

7Jj. Compr~ssor marca Douat nº de 

65~,00 

45,oo 

85,oo 
série 

CD2V -280/200-809 (19·73) 4·.ooo,oo 

76 . Máquim1 de s c lda 
IB-250/1 A-1369 (1973) 

&létri-ca, refei1êneia 

77. Máquina de v~canização 
no Pa.trimônio n. 0 0~136 (1972) 

1.6oo,O'o 
MU5SI; r'egistro 

4oo,oq 
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78. Gerador de solda de acetileno, modelo 
BI-7112'7; re ;zi·stro no Patr.imônio n.0 2084 (1972) 

l oo,oo 

79. Motor al étrico acoplad o a "'smeril 86,oo 

80. Moto.r elétrico de 05 HP, n .o 31.731010 
l.ooo,uo 

81. Macaco hdráutico cap. de 05 to neladas 
52o,oo 

82. Macaco hidráulico cap. de 03 ton eladas 
52o,oo 

83 Forja marca ASTE N 58o,oo 

84. Tunga para carre~r bateria, marca LIEPIN 
21o,oo 

85. Talha para s us pensão cl e motor 

fl6 . T alha para ~uspensão de m 0tor 

62o,oo 

62o,oo 

87. Pistol·a para pint~a. marca PRS-MAX, rET 

gistro no Patrimônio n .<> 04875 73,oo 

88. FerreamPntas dive r sas 

8Q . Peças de rep'osição divensas mar~~ 

90. Pick-~ Ford-willys, registro no Patrimônio 
66G33. 6 cilindr~ 91 CV; ano d e fabri cação 19'7.5 

38.499,oo 

71. Caçamba bas~ulhant:e ma rca Mtrceàes 
Benz, ano de fabricação 1972; r egist ro no Pator imô
nio n.0 4812 4l.o45,oo 

Ar,t. 2.0 - Este Decreto entrará em vigor na 
data àe sua publicação, revo~adas as disposições 
e m contrário. 

Palácio elo Settemtrião, em Mac·apá, 21 de mar
qo de 1978, 89.0 da República e 35.0 da CriaçãÕ do 
Território Federal do Amapá. 

Arbhur Azevedo He nning 
Gpvernador 

Fábrica Amapaense S.A. Indústria e Comércio 

Fábrica Amapaense S/ A -Indústria e Comér
cio, finma es&abelecida msta c1dade, sita à Ave~da 
Iracehla Carvão Nunes nº 109, aceita groposta~ 
até o dia 15 de abril, par a alugar o Hotel dle sua 
propriedade. 

Mais informaçõu na dilleção acime . 

Maoap'á-Ap, 28 d e março ~ 1978 

José de Oliveira Nev<es 
Presidente 

Preço do exemplar: 

Cr$ 2,00 

Poder J udic:ioário 

Justil,:a do Trabalho da 8ª Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pelo Prazo de 08 Dias 

P elo presente edital fiC'a Notificado J c aquim 
SEnches da SHva, atualmente em lcu ga r incer t o e 
não sabido, reclamante nos autos do pro<J.=!sso n.0 

957/77, em que J .. L . Silva - Indústria e r:omércio 
é reclamada, de que OOb autvs do reft ri do pro
cesso, foi proferida no dia 08.(}2.78, às 11:00 ho1a f-, 
a seguinte decis~o " ... Resolve & MM. a Junta de 
Conciliação e Julgamer.to de Macapá, sem Diver
gência, julgar proc~:dent~, em parte, a ~resente re
clamat ória, pa!ra cond"' nar a reclur.ada J.L. Silva 
lndústria e Comércio, a pagar ao r telamante, Joa
quim Sanches da Si l•;a, a quantia. qe Cr$ 1.758.40 
a título de 13.0 Salárin/ 77, férias prqoJ<Í(nGis f

saldo de sal ários em dobro. Improcedentes as par
oel~ de FGTS, h e ras & extras, ad~cional noturno 
e repouso remun~1ado, por f&lta de amparo l~ge l 

. . , Cu-sta pelo r eclamante sobre as parcela9 jul
gadas improce·dentes C!'Ue se arbitra em Cr$ 1.000,00, 
na qusntili de Cr$ 93.73 do que está i:-ento na forma 
da lei ... " 

Dado e passado na S ecretaria da Junta de Con
ciliação e Julg·errento àe Macepé. aos sete dias do 
mês de março d>e 1978. Eu (-Manoel Vieira Façanha) 
Encarregado do S E to r dE.> Execu9âo Dai-112.3, dati
lografei. E'tl. (EJuton Rsmos-) Di'!etor de Secretarie, 
subscr;evi. 

Euton Ramos 
Diretor de Secretaria 

Estatuto do Círculo Militar de Macapá 

(Contin u ação do número anterior) 

Art. 56 - As viúvas de Oficiais da Ativa, Re
serva Remunerada ou Reformados das Foi19as Ar
madas. enquanto perma,necerem n esse estado civH. 
poderão ser sócios especiais , dispensaci.os do paga
mento da jóia ou aquisição de Título S0ciat 

Art 5'7 - Com a organização que for estabe
leci cra pela Ass r mbléi& Geral, podere o Circu lo 
manter, sem fins lucrativ~cs, paralelsm.-nte às suas 
ativ(dades sociai s esportivas, serviços especiais que 
ofereçam bene!ícios dive>r!'os sr.s seus associados e 
respectivas famílias. 

Art 58 - Os sócios dos Clubes Naval, da, 
Aeronáutica e Militar, dos Círculos Militares das 
Guarniçõ·es F~derais rio P~:~ís , set"ão consideratlos 
convidados da DirEtoria para frequ·en taam . cc v 0 

se s é-cios fossem, as dependências do Cínculo, desde 
que sua permanência nesta cidade s'eJa per fér4as 
ou em trânsito. 

Art. 59 - O exe.rci~o fíns.nce.iro do Círculo 
se encerrará anu·almente no d.ia 30 de setembro. 

,Art. 60 - As cor'es ofí<!iais do Círculo, para 
sua bandeira e unifol'mes serão: azul, vermelho e 
branco. 

Continua no pró:x:imo ~úmero 


	

