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Decretos 

(Pl no 0428 de 30 de outubro de 1978 

O Governador do Território Federal do Arna pá, usafJdo 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item ll, 
do Decreto-Lei n b 411, de 08 de janeirr> dt> 1969. 

RESOLVE: 

.Art. 12 - Designer, o os tPrmcs dos art lgos 72 e 73 , 
da Lei número 1.i 11/52. de 28 de ou tubro à e I P52. Lt ui•\é 1 
Queiwoz Alcântara, c..cupante do ca1 go i! c,lsdo à r· J:H \ i
mento em comissãt:>, símbolo 10-C, de Oflc1al de Gal:'i11ete 
do Governador, do Quadro de l"uncior.éric·s do GGvevro 
deste Território, a tualmente ef(ercer.dc a~ ft Jn< Ecs c e Stl:
chefe do Gabinete para exercer acumulatiurr <r te t m 
substituição, o cargo em ccmissao, slrrbtll. 6·C c e Ct- EI-e 
do Gabinete do Governad or, do Quad ro acin .a r eftrid<' , 
durante O Im pedimento do re~pl'>ctlv c l!IU IP!', T O rt>fl< r<' 
de 30 a 31 de outubro do corrente ano. 

Art. 20 - Revogam-se as dlt>poslções em contrérlo. 

Palácio do Seteotrfllo, em Macapá, 80 de outubro de 
1978, 89.o da Repúbllca e 362 da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Alfredo Augusto Ramalho de OUveh:a 
Governador Substituto 

( P) no 0429 de llO de outubro de 1978 

O Governador do Território Federal do Amapé, usan
do das atribuições que Ih~> são conferidas pelo arti_go _1 8. 
Item li, rie Decreto-Lei n2 411, de 08 de janeir o de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar, nos t ermos dos artigos 72 e 73, 
da Lei n.0 1.71 l /52 de 28 de outubro de J95Q, Gonçelo de 
Atmelda Lima Filho, ocupante do cargo de Oficia l de /> d· 
minist ração, nivel 14 B. do Quadro de Funcicr.t.rfos co 
Governo dest e Território, lotado oo Gabin ete do Goverr.a 
dor, para exercer o cargo em Ccmiss!ío, SírrboiC1 1<'-C àt> 
Oficial de Gabinete do Gover nador, do Quadro acirr a r eff
rido, durante o impedimento do r eEpectivo Utursr, que <r 
trará em gozo de férias regula m enta res. a partir dE. 01 dt> 
n ovembro do corrt>nte ano. 

Art. ~.o. - Revogam-se a• dlsposiçOe• em contràrio 

Palécio cio Setentrlllo, em Macapll, 30 de outubro de 
19711, 892 da República e 36P da Criaçllo do Território Fede· 
ral do Amapá. 

Alfredo Augusto Ramalho de Oliveira 
Governador Substlltuto 

(P) n.0 0430 de 31 de outubro de 1978 

O Governador do Terrltórfo Jrederal do Amep6, usan• 
do das atribuições que lhe s~o conferldu pelo arUgo 18, 
Item n. do Decreto-Lei n9 411 . de 08 de janeiro de i009, e 
tendo em vista o que consta do Pro~.:es~o 1,9 6/19.458/7 8-CO AG, 

-· 

' I I 
( 



... 
6a.-feira, 3 de novembro de 1978 DIARIO OFICIÃL ·28. ptrg. 

EXPEDIENTE 
IMPRENSA OFICIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Di.Tetoria 
" Administração 
• Redaç11o 
• Parque Gráfico 

Rua Cândido Mendes sfn2 - · Macapá - T. F. A. 

TELEFONES: 
Gabinete do Diretor 
Chefe das Oficir.a s • 

DIRETOR 
IRANILDO TRINDADE PONTES 

5463 
5307 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLICAÇOES 

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

OUTROS ESTADOS E MUNIC!PIOS 
Anual ...... . ..... . 
Semestral . . . . . . .... . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrazado: 11.umenta cinco cruzeiro& 

RESO LVE: 

Artl. lº - Apl icar , a Sérg~o Augus!o F rez de Brit0, 
ocupante da função .:!e Detetive, da TabPia d t> P e.ssnal 
Temp'lrar io do Governo deste T err itôrio, lota do na Secr·e
taDia de Segu rança Pública (S~GUP), a pe n~> de suspet. ~ão 
p or vbbe <20/ dias, contados t' o perí LdO de l º a :11 de ~e
t embro d o corre nte &no, na forma do a rtigc 474. combinado 
com alínea «b» e «j • do artigo 482, da Consolidação das 
Le is do T rabalho. · 

Art. 2." - Revoaarn-se as disposições e-m contrflr io. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 31 de outubro 
de 1978, 89." da República e 36.0 da Criação do Terr itório 
Federal do Amapá. 

Alfredo Augusto R a malho de O liveira 
Govetnador Substituto 

Junta Comercial do Ter. Fed . do Amapá 

Documentos defe ridos em 13 de julho de 1978 

Firmas Indivi•duais 

1.139/ 78 - P. G. Sozinho 16 1 oooo249 1 
.Sede: Av. Santan&, s/oº - Macapá-Ap. 
Capitql: Cr$ 50.000,00 
Objetivo: B'lr e churrascar,ia compra e venda 
de artigos do r a mo. 

1.164/78- Lindalva Bri~o 16 1 oooo250 5 
Sede: Av. Diógenes Silva, 1997 - Buritizal --· Ma
capá-Ap. 
Capital: Cr$ 30.000.00 
Obj eUvo: M'et'cearia - com compra e venda de 
gêneros alimentí.cios, refrigerantes, cervej9s e 
demais artigos do q-amo. 

1.171 /78 - L. Cantuárla 16 1 oooo251 3 
Sede: Rua Leopoldo Machado, s /nº - - Trem - :vla
~apá-Ap. 
Capital: Cr$ 10.000 ,00 
ObjeUvo: Oficina de rádio 'e televisão a cores e 
preto e bram~o~ 

\'.119/ 7'S - A. M. Gomes Narciso 16 1 oooo252 1 
Sede: Rua Cari.punas, s/ n2 - Oiapoque - Amapá. 
Capital: Cr$ 10.0.00,00 

P!JBLICAÇOES 

Página romum, cada centlmetro pvr coluna CrS 20,1Ju 
Preço deste Exemplar Cr$ 2,00 

Matéria para publicação das 07:-30 às 12:00 e das 
14:30 à s 17:30, excetuando os sábados. 

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulaç'llo do 
Dlt. rio, capital, e 8 dias nos municípios e outros estados 

I:.Ji''fCIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publicaçl!o. 

ASSINATURAS- Capita l, Municlpios e outros 
estados em qualquer época. 

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moeda corrente 

Assinaturas e Publicações: Em cheque nominal par1 
«Serviço de Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA» 

Assinaturbs vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este Diário Oficial é encontrado para leitura Dlli 
representações do GoYerno do Amapá em Brasllia-DF 

e Eelém Estado do Pará. 

Objetivo: Comércio de m'e rcearia C< m a ct mpra e 
venda de a rUgos do ram0, 

1.180!78 - O. P. da Silva 
Se r:le: Rua Eliezer Le vy, 780 
Macapé -Ap. 

1ti 1 oooo253 o 
JuJi.ão Ramos -

Capita l: Cr$ 30.000,00 
Objetivo: Serv iço de rep~r ação de 

1.1 83/78 - Man oe•l Ma rio Alves 
Sede : Rua Ardalv.a ro Caval<. cnte, 
Macapá-Ap. 
C a pita!: Cr$ 25.000,00 
Obj e~ivo: Com érciú de mercearia 
venda de gêneros para o ramo. 

veículos . 

16 1 oooo254 8 
437 - Santana 

cem a compra e 

1.1 85/ 78 - Elisie l de So'uza Atonso 16 1 oooo255 6 
Sede: Rua 15 de Novembr:o, 1334 - SaotH1a -
Maca pá- Ap. 
Capital : Cr$ lo .ooo,oo 
Obj e t~vo : Comérci o varejista de madeire. 

1.186/78 
c e no 
Sede: Rua Leopoldo 
oapá-Ap. 
Capital: Cr$ lo.ooo ,oo 

de Oliveira Nepo:rnu-
16 1 0000~56 4 

Machado, 2381 - Trem Ma-

Objetivo: Mercea r ia - ce m ccmpr~ e venda de 
gêneitos alimentícios e ce rrai!' 2J1 1§C!' cc Tfmo. 

Firma I ndividual (Legalização) 

1.177/ 78 - J. P. Gem es 16 1 cco0257 2 
Sede: Av . Profa. Cora de Carv~lh o. f. / n .0 Macap'l3- f> p . 
Capital: Cr $ 5oo,oo 
Objet':ivo: Comércio de mHceeria e bar. 

Contrato Social (Limitada) 

1.187/ 78 - Migu~l & Irmão Ltde. 16 2 oocoo55 5 
Sede: Ru:! Hildema'r Maia, 21711 - Macept-Ap. 
Capital: Cr$ lo.ooo .ro dividire flT! lr .r c o qudH de 
Cr$ l ,oo: Miguel Marques Silva, Cr$ 5.ooo,oo e 
J osé Ordinando Me r ques Silve , Cr$ 5.crc,co . 
Objetivo: Exploração de servrços de t.nnfJ=CJi~ f. 
rodoviários de cargas e ~assageiros. 

Alteração Contratual 

1.162/78 - Globo - Representações, 'bnpcrtHão 
e Exportação Ltda . 797 
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Sede: Rua Tiradentes, s/n.0 - Macapá-Ap. 
Assunto: Retira-se da sociedade a Sra. Carmen 
Coeli Barge Ser.rano e são atlmitidos os Srs. José 
Luiz Serrano Brasil e Roberto José Chacon Tavares. 
Alteração no objetivo comerr.ial para: exportação 
ds g.ru:ie de peixe, peixes ornamentais vivos e 
empalhados, peçag de arte:l!anato e outros produtos 
regronais, madeiras prancheadss e produtos semi
lares; a importaQão de peças e equiroamentos para 
máquinas pesadas e de terraplanagem e outros 
pe[lmitidos em lei; a representação em conta 
própria e alheia de produtos nacionais e internacio
nais diver~sos; o comércio varejista e por atacado 
de ar.tigos nacionais e impor.tados, bem como a 
exploração mercantil de todo e qualquer bem nacio
nal otl impor.tado, de conveniência da sociedade. 
C :i·ação de uma filisl na cidade de Belém Estado 
Jo Pará com destaque de capital da matriz de 
Cr$ 1 ~o.ooo,oo. 

Anotação 

1.176/78 Raimundo Alvandino Lima. 
(F. I. nº 096:i). 882 
Sede: Av. Guan9ny, 127 - Trem - Mactapá-Ap. 
Ac;sunto: Alteração no objetivo comercial pa-ra co
mércio de macl.eiras com compra e venda de ma
deiras brutas e aparelhadas e f&bdcação de artefa
tos de cimento, tais como: blottos de con,creto, co
mangóis e obras de arte. 

Sociedade Anônima 

1.173/78 - Consul S/ A 825 
Sede: Rua Araranguá, f114 - JoinvHle - Centro 
Estado de Santa Catarina. 
Assunto: Mudança de denominação de indús1Jria de 
H.efnigeração Oonsul para Consul S. AI. 

Poocessos' julgados tl colocados t>m exigência pelo 
Plenário na pauta do dia 13 julho de 1978. 

1.160/ 78 - FACIPEL - Fazendas Araújo, Comér ... 
elo, Indústria e Pecuária Ltda. O. Social 

1.183/7.8 - LALT - Luzitâni.a Agro-Industrial 
Ltda. O. Social 

Cooperativa Mista Agropecuária de Macapá 

ESTATUTO 

(Continuação do número anterior) 

b) cumpP.ir disposições da Lei, do Estatuto, res
peitai1 resoluções regularmente tomadas pelo Con
selho de Administração e as deliberações das As
sembléias Gereis; 

c) satisfazen ponbuahn,ente seus oompromissos 
para com a Cooperativa, dentre os quais, o de par
ticipar ativamente da sua vida societária e empre
sarial; 

d) concot1re'r com o que lhe couber, na confor
midade d11s disposições deste Estatuto, para a co
bertura das despesas dEI Sociedade; 

e~ pr'estar à Cooperativa esclareci mentes r"la
cionados com as atwidades que lhe facultaram as
sociar.-se. 

Art. 62 O associado responde subsidiaria-
mente pelos compromisso~ da Cooperativa até o 
valor do capital por ele subscrito. 

Parágrafo Único - A r~sponsabilidade do B!- 

sociado como tal, pelos compromissos da Socieda.dt-. 
em face de terceiros, perdura para os demitià c.~ . 
eliminados ou excluídos, &tê que fejEm eprovedas 
as contas do t-xercício em que se deu o de~liga 
mente, mas só poderá ser invocada, depois de ju
dicialmente exigida da Cooperatiye. 

Art. 7.0 - As obrigações dos associados fa le
cidos, contraídas com 1:1 Ccoptrativb e as ot iundo 
de sua responsab1lidede cerro as~ocu C< t m ft e< 
de tercE:üos, passam aos herdt-iros , pres0revtr.d' . 
porém, após um ano do dia da abertura da suceHãc . 

Parágrafo único - Os herdei-ros do associaoo 
falectd o têm dirtito ar. CaJ1ltal realizado e dE rnü 
créditds perbt!ncentes a0 extinto, assegurando· se-li" es 
o dirf'ito de ingresso na Cooperativa, desde qut· 
preencham as condições estabeh: cidEs neste Esta 
tubo. 

Capítuto - IV 

Da Demissão, Elin.lnação e Exclusão 

Art. 8.0 - A demissão do associado, que não 
poderá ser negad&, dar-se-& unicamente- a seu re
dido e será H querida ao Presidfnte, ser do pol' Hte 
!Pvada ao0 Coruselho de Administrfiçâc err ~ue PJ i· 
meira reunião e avnbada no livro de Matrícula, 
m~diante termo assinado pelo Presidente. 

Art. 9.o - A eliminação do t~ssoolado, que se
rã aplicada em virtude da infnção da Lei ou de~ 
te Estatuto, será feita por decisêo do ConHlho de 
Admin:Mração , depois de reitere da- noMf!cf ção ao 
infnator; os motivos que a detE>rrninarflm dev~rão 
constar de termo lavrado no Livro de Mat• ícule e 
assinado pelo Presidente da Cooperativa. 

Parágrafo Pri·meiro - Além de outros motivos, 
o Conselho de Administr&ção deverá elimintlr o 
associado que: 

a) vier 8' ex:ercer quAlquer atividade con~ide
rac:ila prejudicial à Cooperativa ou que colida com 
os S{:US objeltivos: 

b) hduver levado a Cooperativa à prática de 
atos judiciais para obter o cumprimento de obriga
ções por ele contraídas; 

o) depois de notificado, voltat1 a infring'Ír ãís
posição da Lei, deste Estatuto, das Resoluções ou 
Deliberações da Cocperativa. 

Parágrafo Segundo - Cópia autêntica da de
dsão será remetida ao interes~ad0 por p1oce~fo 
que comprove as ciatas da remessa e do recebi
mento. 

Parág1afo Terceiro- O atingido poderá dentro 
do prazo de 30 (trinta) dias, contados da deta do 
recebimento da notificação, interpor recunc!', que 
terá efeito susprn sivc, até a primeira Assembléia 
Geral. 

Ptrb. 102 - A exclusão do associado será feita : 

I - por dYssolução da pessoa jurídica; 

11 - por m·orte de pessoa fisice; 

TI! - por incapacidade civil não suprida; 

IV - por deixar de atender aos .requisitos ~s
tatutário<> de ingresso ou permanêrtcia na Coope
rativa. 

(Continua no p116ximo r.úme~o) 
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---------------------------------------------------------------------------
Poder Judiciário 

Justiça dos Territórios 
Território Federa l do Amapá 

Juiz de Dir eito da Comar ca de Macapá 

E jital de Citação, com o prazo de 15 dia s , na forma 
abaixo: 

O Doutor Mánio Faria, MM. Juiz em Exer
cicio da Comarca de Macapá, Cap. do Te~. 
Fed. do Amapá, na forma da lei, etc. 

Faz saber a todos os que o presente Edital, 
com prazo de 15 d ias virem, ou dele tiverem co
nheoimerllto, que neste Juízo corr e seus t râmites 
um processo em que é &cusado Wel lington Uchoa 
do Nascimento, como incu rso nc art. 158, 171 ,307, 
t odos c/ c art. 51 do CPB. 

B, como tenha o Oficial d e Justiça deste Juízo 
oerUficado não o haver enoonbra<do n esta Comarca, 
não sendo possível oitá·-lo pessoalmente, citti-o pelo 
presente a comparecer ne ste Juízo, n o edifício d1 
F orum desta Comarca, sito à Avertida Amllzonas , 
n°. 26, esquina com a rua. C<el. Cor~o l~no Jucá, nes 
t a cidade, a p artir da publicação do Edital, a fim de 
s~ interrogad o, promov er su a de~esa e ser noti
ficado _ dos ul~riores termos do plfocesso, a que 
de vtr~ comparecer, sob pena de revelia. Pa ra co
nhecimento de t odos é pAs5ado o presente Edital, 
cuja 2a. via ficará afixada no lugar de costume. 
Dado e passado nesta cidade, a os d ezoito ciias do 
mês de outubro de mil novecentos e ~etenta e oil)o, 
Eu, Gaeta no Amico, Escrivão, subscrevi. 

Mário Faria 
Juiz em Exercício 

Edital de Cit ação, com o Prazo d e 16 Dias, na 
F orma Abaixo: 

O Doutor Mário Faria, MM. Juiz de Direito 
em Exercício da Comarca de Macapá, Capi
tal do Território Federal do Amapá , na 
forma da Lei, et6 ... 

Faz Sabeo a todns os que o presente Edital 
oom ~';.azo de 15 dias vire m , ou dele tiverem 
conhecimento, qtie n €1ste Juízo corre seus trâmi
tes um ~ocesso em que é acusado Alfredo Stange, 
como inc\trso n o art 141, §§ 3. 0 • e 4.o cjc o art. 15 
Hem II do CPB. 

E, como tenha o Oficial de J u stiça deste 
Ju~o certifkado não o haver encon t rado n esta 
Comarca, não sendo possível citá- lo pessoa lm ente 
cita-o pe•lo presente a comparecer n este Juízo n~ 
edifício do Forum desta Comarca. sito à Ave~ida 
Amazonas, n.0 26, esquina com à Rua Cel. Coriola
no Jucá, nesta cidade, a partk da data da publi
cação, a fim de ser inteNogRdo, promover 
sua defesa e ser n ot ifi cado dos ulteriores t ermos 
~o processo, a que deverá compar ecPr, ~ob pena 
de r evelia. Para conh ecimento de todos é passado 
o presente Edit al, cuja 2a. via ficará Afixada no 
lugar de costt:tme. Dado e passado nesta cidade, 
aos d ~zoito dias do mês de out ubro de mil no
vecent:.os e setenta e oito. Eu , Gaetano Amico, Es
crivão, Subscrevi. 

Mário Faria 
Juiz em Exerciéio 

Edital de Citaçãlo, com o prazo de 15 di as, na forma 
abaixo: 

O Doutor Mário Faria, MM. Juiz Temporá 
rio da Justiça dos Tt:rritórios F ederais na 
fNma da lei, etc ... 

Faz ss ber a t odos os qu~ o presente Edi1;a I 
com prazo de 15 dias vire m , GU dele tiV'enm ccr.he · 
cimento, que n este Juízo con-e seus t râmites tn1 
processo em que são acma.dos Sebastião Pelaes da 
Luz, Carlos Wils on Mar tins Sales, Jorge Nobre do s 
Santos e Edmilson dia Cruz B rito, cem o incut w s 
no art. 25 e i$34 c/c r~d. do Art. 52 § 12, Letra 
«C » da Lei 4729/ 65. (2) :i07 do CPB. (3) 307 e 334/ 
com redaç?o do Artigo 5.0 § 12 Letra «C» da Le1 
4729/65. ( 4) 30 7 do CPB. 

E, como tenha o Oficial de Justi ça deste Juí zo 
certificado não os h aver encotJtrado nu;l a C c rr < ICl , 

não s en do possíve l citá .. los pesscalm ente, cita-os p~
lo presente a comparecerem neste Ju ízc., no edifíti o 
do forum desta Comarca , sito à Avenida AmH<-na~ , 
n°. 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucé, 
nesta cidade , a partir da data da publir~:çâ<- ' e fi~dP 
serem intErr ogad os, rprc movtn m •ua! ddHs~ e st 1 t n. 
notificarias dos ulteriores teJm l s d0 pu etF;c . e <;tJe 
d ~verão comparecer, sob pena de rev~Jis . Fsrs (c
nhecim en.to de tod os é passado o pres~'nte Editsl, 
cuja 2ao. via ficará afixada no lu gar de costume. 
D&do e passado n esta cidade , scs vinte e cinco dias 
do m êg de outubro de mi'l noverentc s ~ ffl t r.h p 

oito. Eu , Caetano Amko, Escrivão, subfcrelvi. 

Mátlio Faria 
Juiz Temporãrio da Justiça dos Ter. Federais 

Edital d s Citação , com b prazo de 15 dias, 
na forma abaixo: 

O D outor Mário Faria , MM. Juiz de Direito 
em exe rcício da Comarca de Mscapá, capi
t al do Ter-ritório F ederal do Amapá , na 
forma da lei, etc .. . 

F az saber a tod0s os que o presente- Edital 
com prazo de 15 dias virem, ou dele tiverem co
nhecimento, que neste .Juízo coJ'Ire S f US t~ i mites 
um processo em que é aoosedl> Jm;é Fçaminondes 
dBI S ilva , corn o incurso no art. 121. §§ 32 e 42 e 
129, §§ 6.0 e 7.0 do CPB. 

E . como t enha o Ofidal de Justiça deste Julzo 
certificado não o haver encotJtradc ne~ta C ctr.FHB , 
não sendo possíve l citá-lo pessoal mentf' , c•ite-o pelo 
presente a comparecer nest e Juizo, no edifíck do 
Forum desta Comarca. sito à Avenida Amfzcra!l, 
n2 26 . e~quina· com a Rua Cel. CorjoJano Jucá , res
ta cidade, a partir da da t a da public1:çâe, 
a f;m• de se r interrogado, promover ~UB defHfl ~ 
ser notificado dos ulteriores tenr os do prcceHo, e 
que deverá comparecer, sob penb de revelia . PEra 
conht-cimento de t odos é pa5F.ado o presf ntF Fditfl , 
cuja 2a via fi cará afixPda no lu€ar de cosh; rr~ . 
Dado ~ passado nesta cidade, aos dezoito dias do 
m ês de outubro de mil novecentos e st tenta e oito. 
Eu, Gaetano Amico, Escrivão, subscrevi. 

Mário Faria 
Juiz em Exercício 

Preço do exemplar: 
Cr$ 2,00 
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