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(P l n 2 0431 de 31 de outubro de 1978 

O Governador do Território Federal do Arnapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, lt€rn JI, 
do Decreto-Lei n~ 41 I, de P.8 de janel rn de 1969. ~tendo ftn 

vista o que consta do Processo nº 2/ 12070/ í8-S FC, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Nomear e servidora Lulza Pasta na M e n
telro, Professora do Ensino Médio. da Tabela de PeHc 61 
Espec~altsta Temporárir do Governo óeste Territé,-io I( IH a 
na Secretaria de Educação e Cultura (SEC). para c c 11" pc r o 
Conselh c.. de Educação do Território J.<'ederal do Amsrã 
(CET Al, na qualidade de Membro, vaga extstente da exo
ne:ração da Professora Latlfe Sales. 

Art. 2ll - Revogadas as d4spoe4çCíes em contrário . 

Palácio do SetentriAo, em Macapé, 31 de outubro de 
1978, 89.o da Repúbltcll e 362 d11 Crlaçl!o do Território Fl'· 
dera! do Amapá. 

Alfredo Augusto Ramalho de Ollvelra 
Governador Substituto 

CP ) n~ 0432 de 31 de outubro de 1978 

O Governador do Território l'ederal do Amepé, U5&n• 

do das atribuições que lhe siio canferidu pelo artigo 18, 
Item IJ, do Decreto-Lei n2 411. de Ó8 de janeiro Óe 1~9, e 
tendo em vista o que consta do Processo nll S / N /78-SES.AS, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Deslgner, nos tetiT'C~ do ertofgo 145, ItEm 
I, combinado c om o artigo 147. da Lei n P J'71 I , de 2fl c e 
outubro de 1952, a servldou Marie NeJy Nrrc'rr('f Brn;. 
gues, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfe'rrre~err . nh fi 
14-B, do Quadll'o de l<'unclonérios do Goverro ce~te Terrl· 
tório, lotada na Secretaria de Saúde e A(ão Srclf l. r t1e 
exercer a funçã o gratiftcada , símbolo 7-F. de Chefe d o 
Posto Médico de Oiapoque, do Quadro acim& referldc .. 6 

contar de J.O de agosto do corr-ente ano. 

Art. 2.'~'~ - Revogadas as dlspoRições em contrário . 

Palácio "o Setentrllio, em MacapA, 31 de outubro de 
1978, 892 da República e 369 da CrlaçAo do Território Fede· 
I'BI do Amapll 

A\frfTdo Augusto Ramalho de Oliveira 
Governador Subst1tu'to 

Secretaria de Educação e Cultura 

Coordenação do Emino Supletivb 

RelaQão dos candidatos aprovados E'm Educeçílo 
1\1oral e Cívica - 1.0 Grau 

Aldo da Silve Guedes, Adylson Rodrigues da 
Silva, Enilson Melo da Silva. :U:liett da N'8zaré Silva 
da Costa, Eliazi da Silva VHhtna, Francitsco Seles 
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EXPEDIENTE 
IMPRENSA OF1CIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
* Administração 
• Redaçlio 
• Parque Gráfico 

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

TELEFONES: 
Gabine te do Diretor 
Chefe das Oficina3 • 

DIRETOR 

5463 
5307 

IRANILDO TRJNDADE PONTES 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLICAÇOES 

NA C APITAL 
Anual . . . . . . . . ... . . 
Semestral . . . . . . . . . . . 

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

. · Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

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

Costa , Fnncisoo Flamarion Carneiro , Guaraci Pe
r eira Carneiro, Guilherme Paulino ri a Rocha Filho, 
Gete da S1 l ·~a Mo rais , l ida d e Oliveira M~rque s, 
Izí ji > P!'azer1 .... s dos Sant.os, Jo .;;é J eso da Silva Lino, 
José Barbosa de Sá, Roosevelt Rufus James May
n ard , Selva Ma ria Monteir.o Neg ry, José Ant< nio 
Vilhena NaZiario, José do Oarm o Sampaio, José 
Leovardo Silva de Almeida, José Ma ria Monteiro 
de Andrade, Jo o;é Maria Ferreira Dias. José Rai
mundo Oliveira Ba rbosa , J osé A rnevaldo Ferreira 
Pires, Jovino Ferreira, Jucelino Gomes, J osé Ar
m ando :v.Iagave d ~ Souza . Leopoldo da Costa Nai 
Júnior, Luis Otávio das Graças Costta, Leonildo ca 
Silva Tavares, Leonildo Bernardo da Silva Benja-
milm , Paulo· da Silva, Raimundo Non~:~to de Sena 
Filho, Raimundo Ferreira Faria ~ . Ronaldo Nogueira 
de Souza, Mar~a de J esus Siqva da Cruz, Mário 
L oureiro de. Souza . Manoel Andrade Mira, Maria 
do Socorro Corrêa, Maria do Socorro Ferreira. da 
Silv&, Maria Loure na Ramos de Oliveira , Maria 
Marly Mendonça Silva, Mari;, do Cai mo Côrte Nery, 
Maria Deusa dos 9a.ntos Costa, Manc.el Lima dos 
Santos, Mama das Graças Soa res Silva, Maria Au
!Xiliad'"lra Santos do Rego. Natan Sil va Lage , Osmar 
BarbosR ~velar, Paulo Sérgio S0ares Picanço, Vita
lina Brazão Alm eida, Zenilda Leite, Alcenda Maria 
l<~urt a do Abdon, Antonio Sanches de Souza, Bene
dito Porfírio Martins de Souza, Dsnol'ton Tadeu 
das Neves Gomes , Dolivar Alfre.do Furtado Abdon, 
Eloi Raimundo Silva Branco, Eduardo da Silve, 
Edson Matos Aragão. Gilmo Ben·edito dos Santos 
Lima, Lia do Nascimento L obatc., Maria Luiza Costa 
dos Santos, Maria das Graças Silva do Carmo, 
Neuza Cost-a de Aquino, Odinei a. Lima Ramalho, 
Tania Regi !'a da Costa BArros, Thereza Christina 
Bét lieiro de Souza , Tiago Nazaré Cantuária, Ubiracy 
Corrêa de Cas~l'O, Vera Lúcia de Almeida Salvador, 
João Celino Ay res dos Santos, Alce Valquete Ara
gão Barbosa, Aluizio Rodr igues Ama ral, Crenaura 
Araújo de Oliveira, Doxvalina Cunha do Nascimen
to, Eliana Monteiro dos Santos, Hilário Macedo, 
José Nésio Vilhena, JuliAna da Oruz. Jand'ira Bon
fim Pereira, La yd P do Rosário Teixeira . Maria .da 
Concei~ã·o do Nascirr.ento Barbosa, Maria EsteJa de 
Ca·stro~ Raymunda Cordeiro Lopes, Ionoze Souza 
Oliveira , Arnaldo Brito Gosta, Benevenuto da Oosta 
Sena, Graciete dos San~os Oliveira, Glória Maria 

PUBLICAÇOES 

Página comum, cada centímetro ptrr coluna Cd 20,!Ju 
Preço deste Exemplar Cr• 2,00 

Matéria para publicação das 07:30 às 12:00 e das 
14:30 às 17:30, exceLu!lndo os sábados. 

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulação de 
Dl<.rio, capital, e 8 dias nos munic!pios e outros estados 

0it~1CIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
q ualquer publicaçAo. 

ASSINATURAS - C11 pital, Munic!pios e outros 
estados em qualquer época. 

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moeda corrente 

Assinaturas e Publicações: Em cheque nominal pa1''l 
«Serviço de Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA» 

Assinaturbs vencidas poderão ser suspensss 
sem aviso prévio. 

- Este Diário Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amapá em Brasllia-DF 

e Belém Estado do Pará. 

FerrPha Nums, Iracema da Silva Leitt , Iris Ferrei
ra, Joerci Prattes Garcia, Maria S udi Lemos de 
Matos, Maria J acineide Bacela1r do Carmo, Moacir 
Cesar Sena Pinto, Maria José da Conceição Maga
lhães, R osa de Fátima Corrêa da Ccst& , Rica! do 
Le it e Fe rreira , Solangtc Maria Mfi gro cos Eantc !', 
Stfizia Mesquita de Lemos, Coaracy Borges Dias, 
Edilson dt Souza O.ias, Idalgina P antoja Cardoso• 
M19ria df' Lourdes Sergio dos Santos, RobPrtn 
Santos da Conceição , Raul Ft-rreira de Almeida, 
R( saldo Almeida Gcmfs, Reginaldo d .. Nazaré 
Leite Morein, R ubens Nunes do Amaral. Ruth 
Gomes da Silva , Rosilfõa Silvfira e Silva, Rsinoundo 
Nascimento Nogueira, Sebastião Angelo Marques, 
Dirce Sena de Almeida , Graciana Viflll1a de Mien
donça, Iracema Martins Malvão, José Raimundo d e 
Souza Santos, Maria Cinelândia Cordfi·r o Barbosa, 
Ma ria Traéema Monteir o de Almeida, Maria Dolores 
FPTnandes dos Santos, Sandra Meria Marque~ da 
S ilva, Tolf ntina Monteito dt> Brito Ubiraci C10 rrpos 
Ribeiro, Vivaldina Mo.ura dos Santos , Vitor 
Assunção Nune~. Zildd Gemaqu t> R ibeiro, Zacadas 
da SHva Miranda, Ana Maria S9lva Guedes , 
Epitác.io Fletxa Viana, Elizabete Maria Serra Penafcrt, 
FáVima Maria Marques Silva, Francilene 
Nascimento de Oliveira , FrAncisca Barreto Ro
drigues, F r a n c isco Ro>a de Oliveira, 
Izabel Ben jamim Co~ta, José Laércio Ferreira de 
Oliveira , Luzia Doracy de Bri to Paixão, Liege Oli· 
veka da Silva, Msrilze Barbrsa da Silva, Otávio 
Mendes Vdf>rio, Paulo Afcnso dP Olive"ira, Raimun
do Santos, Sebastião Atai•de de Lima, Sebastião de 
Jesus Mend" nça Gomes, V&lci de Souza Lobato, 
Delma dos Santos Olivejra, Izabel Furtado dos An
jos, Jorge Manoel Galvão Ra belo, Maria Trindade 
Olivt:ka Quintela, Maria Jcsé Amador , Maria Rai· . 
munda Souza Ramos, Rosalina Carvalho Dias, Teluo 
Meguro, João A·lacy dos Santos Trindfldt>, Juscelino 
Mendes, Maria Ald&cy Pinto de Araújo, Maria Eu-
nice Alves da Si'lva, Mahoel Geni Pt>laes Monteiro, 
Maria Joaquina Barbosa da Costa, Maria d~ Je ~ us 
Gomes, Manoel Luiz FPrreira da Silva, Ma rciP Maia 
d os Santof; . Maria de Nazaré da Silva Coutinho, 
Merian Par.toja , Manoel de Souza Melo, Maria Val
denize Sampaio, Alice de Oliveira M0nteiro. Jofé 
Antonio Pereira Ferro, Jo~é Raimundo Carvalho, 
Maria Arlete Pereira de Ferias, Marja do Perpétuo 
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Soconro da Rocha Cast'ro, Maria Ruth de Oliveira 
da Silva, Maria Tavares Magalhães BarreiTos, Mar
garida Vieira d a Silva, Mireni Abdon da Silva, 
Manoel Raimundo Ftornandes dos Santos. Noilda 
Maria da Silva Jardim, Odaléa França de Sartges, 
T c!reza Regina da Silva Feitosa, Valdez Vieira de 
Souza. 

Mscapã. 03 de JUlho de 1.978 

Iracema de Sousa Araújo 
• Coordenadora -

Junta Comercial do Ter. Fed. do Amapá 

Documentos deferidos em QO de julho de 1978 

Firmas lndiv~duais 

1.2 15/78 - D. N. flinho 16 1 oooo296 3 
Sede: Av. Henrique Galúoio. 651, Central - Ma
capá-Ap. 
Capital: Cr$ 1o.ooo,oo 
Objetivo: Manutenção e conservação de veículos 
em 8ernl. 

Oontratos Sociais (Limitada) 

1.188/ 78 - LALT Luzitan~a 
A~ro- Industrial Ltda. 16 2 ooooo56 :J 
~ede : Av. Padve Júlio Maria Lombaerd, 2729 -
S anta Rita - Ma<!apá-Ap. 
Capital: Cr$ 51oo.ooo,oo dividido em 500 quotas de 
C r$ l.ooo,oo; Manoel da Silva Matias, Cr$ 3oo ooo,oo; 
Deoltres Ferreira Metias, Cr$ l oo.ooo,c o e Sidney 
Rui Ferreira Matias, Cr$ loo.ooo,oo. 
Objeti'vo: Come rciali21ação e industnalizaçã.o de ma
deira em geral, palmitos e todas as demais sbivi
ó ades permitidas por lei. 

1.·207 /78 - Transportador-a São 
Jos€> Ltda. 16 ·2 ooooo57 1 
S ede: Av. Presidente Vargas, 875 - Cent'l'al -
Macapã-Ap. 
Capital: Cr$ 5oo.ooo,oo dividido em 500 quotas de 
Cr$ l.ooo,oo; José de AzevPdo Picanço, Cr$ ..... 
25o.ooo ,oo e Franoise'o Rodrigues dos Santos Cr$ 
25o.ooo,oo. 
Objetivo: 'Explor~ão dos serviços de ttransportes de 
passageiros, cargas e aluguel, bem como todas as 
atividades do ramo, permitida por lei. 

1.213/78 - DABEL - Distribuidora 
Amapaense de Bebidas Ltda. lfi 2 ooooo58 O 
Sede: Localidade dP Lal'anjal do Jary, s/n - Ma
zagão-Ap. 
Capital: Ct'$ 36o.ooo.oo; dividido em 36o quotas da 
Cr$ l.ooo.oo; Roberbo Marques de SousA Rodrigues 
com Cr$ 28~.ooo,oo e G!ilbe!'to do Oarmo Pinto 
com Cr$ 72.ooo,oo. 
Objetivo: Comércio atacadista de oervejas e ce
ft igerantE.- s. 

Anotação 

1.206/78 J. H. Rodrigues 
(F. I. n9 0686) 
Sede: Rua 'Diredeotes, 1363 - Central• 
capá-Ap. 

Teixeira 
883 
Ma-

Assunto: Au'mento de capital de Cr$ 5.ooo,oo para 
Or$ 5o.ooo,oo e mudança de endereço da Av. Coa
recy Nunes, s/n.0 para à Rua Tiradentes, 1363 -
Macapá. Ap. 

3a. pâg, 

Proteção do Nome Comercial 
1.!01/78 - Arthur Lundgren Tecidos S.A. - Casets 
Pernambucanas 16 9 ooooo61 2 
Sede: Rua- Consolação, 2411 - São P aülo - SP. 

1.202/78 Companhia Febricedora de 
Papel 16 9 ooooo62 1 
Sede: Rua Volunbários de PatT"ia, 344 - Santentt -
São Paulo-SP. 

1.203/ 78 - Calçados Brasileiros S/ A 16 9 ooooo63 9 
Sede: Rua Cel. Tamarindo, 23oo - Franca -
São Paulo-SP. 

1.204/ 78 - Pancostmra 
mércio 
Sede: Ala CJevelenda, 444 
São Peu1,.,·SP. 

S.A. Indústria e Co-
16 9 oocoo64 7 

Campos Eliseos --

P.rocurações 

1.196/ 78 - De: Arthur Lundgren Tecidos S.A. -
Casas P u nambucanas 1o4 

a: Alceu Paulo Ramos 

1.199/ 78 - De: Pancostura 
Comércio 

a: Alceu Paulos Ramos 

S.A. Indúustria e 
105 

1.198/78 - Dt>: Calçados Brasileiros S.A. 106 
a : Alceu Pal1lo Ramos 

1
.200/ 78 - De: Companhia Fabricadora dE' 

Papel lo7 
a: Alceu Paulo Ramos 

Proce sos Julgados e colocf dt em Exigência 
pelo Plenário na Pauta do Dia 20 de Julho d~: l~7fl. 

11971
178 - Calçados Samello S/ A Reg. Prccur~ç~o. 

1.149/78 - Fazendas Sobufalo Ltda Contrato Social 

l.2o5/ 78 - Ca.lçados Samello S/ A P .N. Comercia). 

1.212/ 78 - J. Melo F. IndiviquaL 

Secretaria de Administração e Finanças 

Assessoria Juridioa 

Termo r:ie Unificação dos Contratos nºs 
0004!76-CJ e 07 j7·7-CJ 

Termo de Unificação dos Contratos n2s 
0004/76 ':! 07 /77-CJ. de prestação de servi
ços que entl'e si celebram o G'overnn do 
Território Federal do Amapá e a firma 
Parabrílho Empresa de Prestação de 
Serviços Ltda. para execução de prestação 
de serviÇos de limpeza em prédio6 de ad
ministr-e. ção !lmepeenst:, consoante cláusu)e!
e coodiçõf: s a baixo: 

Aos trinta e um (31) dias do mês de outubro 
do ano de hum mil novecerrtos e setenta e oito 
(1978), n este cidaot de Macapá, capital do Tnritó
rio Fede ra1 do Am epé, no Palácio do Setentrião, 
sito à Av. F AB, o Governo do THritório Fed'eral 
do Amapá, duravante denem[nedo s1mple~mente 

Governo, representado neste ato pelo seu GovernP
dor substituto, Doutor Alfredo Augusto RE>melho de 
Oliv>eira , e a firma PARABRJLHO. F:rr prese de 
PrPstação de Serviços Ltda, doreventel denom~nada 
simpl~~me:nte Contratada, com sede de sues ativi
dad es em Belém, capital do Estado do Pará e Es
critório ne sta d<dad e d e Mecapá , capital do Terr~
tório Federal do Amaoé. sito à Av. Raimundo A~
vares da Costa, n2 J.Ú3, C.G.C.-(MF) n2 04833786/ 
0001-89 f! Inscrição Estadual n.0 15059144-6, repri-
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sentada neste ato por s~u Sócio Doutor Adria n o de 
Q lleiTo~ ::ian tos Filho, C .P.F. 01495062.2, por terem 
co mo bem, ju sto e valio so ce lebra m o presente 
Co ntrato em que a Contrat a da se obriga a executar 
em regime d e prestação de serviços d e limpeza, 
conservação, jardi nage m e vigilância nos seguinte& 
pred ios do G ove rno : Colégio Am~paense, Instituto 
de Eriucação, G inás)o dt:: Macapa, ffiscol81 de 1.0 

Grau <<B arão do Rio B ranco», Colégio Comercial do 
Amap~ , ~ ede da S EC, Ginásio «Polivalente Tira
dentes », Esc ola de 1.0 Grau «Alex•a ndre Vaz Tava
res» e Palác io do Setentri ã:>, de acordo com as 
chumlas f! cond ições llbaixo: 

Cláusula Primeira - Fundamento do Contrato: 
O presente T érma de Unificação, deco rre da auto
rização d o Exmo. S enh or Governador qu~ homolo
g ou os Editais das Tomadas d e Preços n º s. 12/ 76 e 
12-A /77-CPL, r ealizadas em datas de 17-0:i-76 e 
25 -04-77 r espectiva m ente, e t en do em vista o que 
C)n_, ta 010 item XV1I, do an. 18 do Decreto -Lei n.0 

41 1/ 69, co mbinado com o D ecr eto nQ ú34 , de 30 
de out ubro de 1975, uma vez qu e os Contratos 
su pra mencion ~ d os t êm por fim o mesmCJ objeto e 
que fica m fa2l =ndo pa rte integna nte do prese nte 
Inst ru m ento. 

Cláusu la Segunda - Obje to do Contrato, Na
tureza dos Se rviços e forrr.e· de exEcução: 

1. - Obj eto do Contrato: O objeto do presen
te TePmo de Unificação é a execução pela Contra
tad a, em r egime de prestação de serviços de lim
p eza, co ns ~ rvação , j ardina gem ~vigilância dos pré
dios do G overno a SP.gu:Jr re laci.onad0s: Colégio 
Amapaense , InstJitu to de Educeção, Gin ásio de Ma
c apá, Grupo Escolar Barão do Rio Branco, Colégio 
C omercia l do Amap á, 'sede da SEC, Ginásio Poli· 
valente Tiradentes, Escola de 1.0 Grau Alexandre 
Vàz Tavares e Palá cio do Setentrião . 

2 - Natu reza dos S erviços e Forma de Exe
cução: A Contrahda o briga-se a executar os se
guintes serviços o bj eto do presente Termo de Uni
ficação . da. seguinte fG rm a : 

a} Diariam en tE- : Lavage m gera l de todas de 
pendências do prédio. in clusive a s pa1 edes azulfja
das1 pias, b a nheiras, vasos sanitá rio ~ , varri ç~o de 
t odas a > :>all-ls e cor.redores, inclusive espPnação 
d os m óveis; re::olhimento d os pa péis e nestos inú
t eis d as cest~<:: de lixo e lixeiros; limpP za dos cin
zeiros bem como espanacão de todas as divisórias 
de m adeiras e percianas corr ediças; retirada das 
ma nchas d os pisos, paH des e port a s ptntad&~ ou 
envern}za::iaos; tranpo~te do material inúUl (lixo) 
para o local indicado pelo set or d e zeladoria; lava
gem dos «h ells», esdad eria e calçadas de proteção 
dos pré~•()s: limpeza dos capachos e aparelhos te
l efônic o5'; b •m como s u pniment o dP pa pel higlêuic(', 
toa lh9!s, sabão e d em ai s ma~Pria i s indispensá veis à 
lim peza pessoa l. 

b) Seman-almente: Enceramento do piso dos 
corredores, salas e de mais d ep enldêocias apr<~prfia
da s para t al. b em como li·m peza das vidracas es
panaçãtd de t odas flSI calhas fluorescentes, bicos de 
luz, paredes , tetos, e te. 

c) Qui n2le nalmente: Limpeza rigorosa d e todos 
os metais das portas, j an elas, pla cas indicativas e 
rodapés com m ate ria.l apropriado; vascul ação geral 
do teto e das p aredes: lim pez~ dos ve ntilador-e s, 
porta-toalhas, p Rinés, Iam bds, e tc, enceramento 
dos móveis d e madeira ap11opriados para tal. 

d) Mensalmente: Capinação e remoQão ae tudo 

o que se fi zer necessáJ)O, cc m rel~ção a lirr t::eza e 
conservação dos predios. 

e) Sem est ralmente: Dedetiza,çâo e des re1iza ( f o 
de to-dos os préd iúS. 

Cláusula Terceira - Do Pes~u. l - A Ccr: 
tratada m,en terá obri.g&l <- riHn t-rll~, t:n:a equipe de 
trabalh o, constituída de setvidores df- re c1 E c t

qualidade. 

Parágrafo Único: Os trab~JhadOJe s de Cc.r: 
tra.tada. deverão apresent sr-fe r.~:. s Hpí11 rdu. < 1 • 

vidamente lim J:os, cah sdos e u niforn.izados, po1 -
tand0 Carteira de Identi dade da FiJ me. 

Cláusula Quarta - Da Fiscalização: A üsca 
lização dos sei viços se.rá feita r; elo l'i AA - S E r · 
viços Ger: i s: da SEC e Chefia de G~ binete c 
quais devt:rão ap(esEnt&r mfm elrnt nte nlat ó1 ;< ~ 
oirc u mtanciadcs à Coor denE. à t lia d.- Acn i r,i~tll d 1 
da SAF., das atividades da Ccntrata ca, P< dfn d<, 
inclusive, exigir afas1!s!nED1 o de qualq mi empregad1 • 
ou preposto que n ào m ereçll c< nfian ça <- u t rr. bu gl e 
a fiscalizaçã 0, 'u se con duza de n: cdo inc<. r 
veniente ou incompatível com o eXHCÍc}o dE ~ 
fun ções quE' lhes fGP~m atnbuides , s~m o ;clvil a 
fis ca lização indileta à u Di1 eto o . fqfiHru f 
C hefe~ de s~ção de cada prédio, prd fT:do. dEi fl
minar à Contratada a a nt ecipa r cu tq:Etit . t< de 
vez que se fi ze r nEceSEário, o~ ft-l" çc ~ < < rt 1: 1 1 • ~ 

da s especif iraçêes pnvi: t H fi!' Cnw ulf própia 

Oiáu~ula Quinta - .C o Ml:1EJ jaJ : Os ms tf t i<i f 
a serem. utlli;; ad os n a execu ção dos serviços aqui 
contrat a dos, serã fl de pnmt Ji a qt:a lic u if ' qur t i· 
dade sufici~nte, e o a rmsz trHTHI< . l::trr ccrr1 s 
guar d a de• m equin f. r io e ar n : m \ r.t! sr r rr Í f i1r 1m 
depe n dência d e cada prédio previam• nt e destinado 
para Isso. 

Cláusula Sexte - Do Pif az o: O f H~<' pa1 a e 
execução dos se r viçc-s prEv i ~tu crr U íut ' r 
própria será de 1 (hum) Prr , ccr;lacl P rs .J t iJ r P 

}Q de maio de 1978 e a ter'minar fm 30 de abril 
de 1979. pc,denào ser prrTI c g~ c'(' f f a.n ' ll' rcrv iH 
às palrtes contntent es e n~ <' hf j f rrf rifu1 o irl1 · 
r esse n a continuação, da co por e H · ri t 0 nc p1 1 zc de 
60 (sessenta ) dias Bn l H de fX l Í l a c' r ( f H ; I C < 

presente instrumento contratual. 

Cléufula Sétima - Valer co C' c.tl1n te, P Egr 
m ento e Dotações: P P)a execuçãt' cr~ ffn'çn f i C

vistos em cl éu .-ula pro p ia . du; r.t• c r' Ji1 c' r ú 
1.o dt m bio de 1978 e 3fl de abril de 1979, o Go
verno paga1 á à Ccntra tsda P lrr ror tâ rcif plcrfl c" 
O r $ 4 o 3 2 7 o 6 o 9' L o ( q t'S 1!r o rr n f ff o I r fí fl 1 f ' r ' I • I 

e set e ll'il. ~ei!'cen to~ e r c ,.e o t:Zf iJ c f ' ' r tr ct r · 
tBvos). que será di ~tri bu ' de de !'f guitrt e fCJ n a: 

a ) De r esp0'r,sE bil idFr e cl P EFC - C1$ . .... 
4.()::!5 .927 .72 (q uatrc> rr.ilhéH . 11 irh • d rrr n il rc
ve~entos e vint e e fEte crv:z~ i JCI f ff 1• J 1f • c1 is 
centavos) . Hndo que no prnE>ntf f:Xt>J cH ; c ~ 1 1 é 
destinado e qu antia de Cr$ 2.690.618.48 ( c'c i ~ rr i
lhões seiscentos e noventa mil , seis cent c F e dt zc itn 
cruz,l'iros e qualrents e C'ito centf v c s). q ue de v f r é 
S~r p8 1!8 t>m fl (oito) pre ~te ções iguai s e ll'Hli ~is 
d~ Cr$ 336.327,3 1 (treze(Jtrs e trirt a e Sfi!' rr il. tre
zentos e vinte e sete cru~eiros e t rinte e h rr an
tavos ). e p~ ra o e~ercício ~;epuin t e a quan~ia cie 
C r$ 1.345.309,24 (hum mHh Eo, treze nto'!' e ouaTFnta 
e cinco mil , t·rEzPntr s e r cvf r Jt'ZF ir n ~ "'rj f e 
quatro centa vos), que dever ão ser paga!' err 4 tou P
tro) prt>stações iguais e mersE is d'f' Cr$ 336.327,31 
(tretz:entos e trinta e sets mil, treze ntos e vinte e 
1ete cruZ'eiros e trinta e hum centavos) cada. 
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b) De r es ponsabilidade do GAB- Cr$ 291.681,48 
{duzentos e novent a e hum mil . seiscentos e ojtenta 
e hum cruzei ros e q uarenta e oito centavos), ~endo 
que n a presente exercício será destinado a qu a ntia 
de Cr$ 19·4.545 ,32 (cento e noventa e quatro mil, 
q uat roce ntos e dnquenta ·e. quatro cruzeiros e trin,ta 
e dois C~e ntavos), que deverá ser paga em 8 (oito) 
p:-e~tla ções igu ais e mensais de Cr$ 24 .306,79 (vinte 
e quat ro mi l, trezentos e seis ctruzei!l'os e setenta e 
e no·re oent avos), e para o exercício seguinte a 
q ua ntia de C r$ 97.227,16 (noventa e se te mil, du
zent os e vint e e sete cruzeiros e deze~ ~eis centa
V0 3) , q ue d everá ser paga em 4 (quatro) prestações 
iguais e m en sais de Cr$ 24 .306,32 {vinte e quatro 
m il, t rezentos e sois cruzei ros e brinta e dois cen
ta vos) ca da. 

DotaçõE-s: Para atender as des pe ~as durant'! o 
fluent e exencício, decorrt>ntes deste Instrumento, 
fm em penhado a importânria Glvbal de C'f·$ .... 
a.88 5.072,80 {dois m~lhões, n~tocen1os f> oitenta e 
cinc o mil , setenta e dois cruzeiros e oit .. nta cen
tavos) a ss~m especif ic·ada: 

a) De Emissão da SEC ~-· Cr$-2.690.618,48 
(Dois Milhõe, Seiscentos e Noventa Mil, S eiscentos 
e Dezoito Cruzeiros e Quarenta E!' Oito Centavos), 
corrend o à Conta do Fundo Je Partic~pação dos 
Estados, Distrito Federsl e Territó1 ios, Pr0grama: 
08390212.03 1 - E!Pmento d e Despesa - 31~2.00, 
confor me Nota de EmpPnho n. 0 I 16, emitida em 
3 1-01 -78, cu jo saldo e·xlstent~ p,ara atender este 
r~o ntrato é de Cr$-2.326.690,76 (dois midhões 
t reze ntos e vinte e seis mil, seiscentos e novent'a 
cruzeiros e set en1Ja e seis centavos), sendo 
complerr.ent ada com a importância de Cr$-363.927,72 
(Trezentos e Sessenta e Três Mil, Novecentos e 
Vinte e Sete Oru~" ir·os e Setenta e Dois Centavos) . ' cornendo a Conta do Fun do de Participação dos 
Esbdos, Distrito Fed t> ral e Territóriog, Programa: 
08390214.380 - Elemento de Despesa - 3132 00, 
conforme Nota d e Empenho n .0 1.671, emi11da em 
27 .10.78; 

b) De Emissão do GAB Cr$ 194.4~4,32 
(cento e noventa e quat ro mil quatrocentos e cin
q uent a e q uatro cruzeiros e t rinta e dois centavos) 
corren do à Cont e do F undo de Pa.rt-icipação do~ 
Es ta dos, Dist 'l'ito Federal e Territórios, Programa: 
0707021 '2.499 - EJ!tmlento de Despesa - 3.1.3.2.00, 
co nforme Nota de Empen ho nº 225, emitida em 22.0Z. 
7'8 . cujo saldo exisbe nte para a11enrler este Contrato é 
de Cr$ 167.972,84 (cento e sessenta e SPte mil, nove
centos e sete nta e dois cruzeiros e oitenta e quatro 
c~ ntavos), sendo compl ~!!~mentada com a importância 
de Cr$-26.481 ,48 (vinte e seis mil, quatrocentos e 
oit e nta e hum cru zeir:<•s e quarE>nta e oüo cen
t::lvos< ), ~arrendo à conf>a do Fundo d·e Participação 
dos Estad os, Dist r ito FedE>ral e 11err~tórios, Pro
gr~am a: 07070212.499, Element o de Des.pesa -
3.1.3.2.00, con forme Nota de Empenho n.o 1.672, 
e mitida em 30 .. 10-78. 

O !!esta nte n o va lor g"!obal de Cr$-1.442.536,40 
('hum milhão, quatroc PntM e q uarenta e dois mil. 
quinh entos e trinta e seis cruzeiros e quaren11a 
oet"ltavos), sendo tie Responsabilida de da SEC o 
valor de Cr$- 1.345.309,24 (hum milhão, trezentos e 
quarenta e ctn~o mil , trezentos e nov~ cruzeTr<'~ e 
e villt e e qua tro centav·os~; e ResponsabilidAde do 
GAB o valor de C r$-97.227, 16 f noventa e sete mil, 
duze ntos e vinte e set e ~ruzeiros e d~zesseis cen
tavos) será e m penhado n•o exert:ício seguinte. 

C láusuJ.a Oitava - Onus e Enoa rgos: Todas 

a s despesas· do presente Cont r ato , necessanEf à 
execução dos trabalhos, salá li ts dos tmp i egac • ~ 
ou quaisyuu outrcs. ficaJiic E~ clusl\&r. En\'f' & c c 1 
ta da Contratada, a qu>al cabt:riJ eir.dê , ir1c1e. Jl; 

ponsabilldade pol' quaisque1 Hidtt tt ~ qt:t ~cH~ n 
ser vítimas Stus empregacts, <.va.oo t n Hl\'tt 
e demais encargo~' !Oociais e trabalhistas. 

Cláusula Nona - Dos Daoos: Quaifquer da1 c s 
ou preJUlZOS caufadL5 t:elos t: rr p~t gtco C! C t 1 
tratada ou P&trimôniúdo Gc,v~Jro, tu dete1ceno~. 
i nclusive os resultatJÜ'S de crises cu qu~ ecan tH n 
re sponsa bilidade cJviJ, HTâc, d<- intt ira nq:<I>f ~ l 
!idade da Contratada e sutcmat.icsv tr.tt ~E~ccr i : · 
dos a quando do pagam~nto. 

Clausula Décima - Das Multab: A CcntJatl c f 
fie~ sujeita à mul1a de ·J ,(,% (ht:m vírgula Zf i O ~ t 1 

c~nto) sobre o valor do Contrato, qu1 ndo o~ HT · 

viços não forem execut&dos pl?rfeitt mente E dt: 
acordo com o disposto na· C lá mula Pnrrei1 e c e: f1P 
Instrurrento. 

Recolhimento: Qualquer multb nr r< 1 ta I t l c 

Governo deverá ser dtduzioa d( pg~n \1 te rr o ~ e:l 
da mês da infração. 

Clá usula Décima Prirr.f il & - REScifâc e S ar.çcu: 

Por Acordo:- Este 'IeJrr,v de l:n biluçíc c'cf:. 
Contrates já ritados em Cláu~ ula própria, pc dEJ á 
st-!I' r escindido por mútuo aco1 do dos Ccntra tanHf. 
atend1da a conveniênria de 'S SH\ jçc!. n Ct h r t c a 
Contratado o v1:tlc r do~ Eerv;çc!- ext:cu1ado. 

Po1 iniciativa do Gove1nc: O Gc,verno terá o 
direito de te~cindir o pre~H1e cort1a1o, irdq:cr
dEntemente de ação, notlific1çâo ou inte1p ltçêc 
judicial, quando a Contratada: 

a) for disidiosa n o cumprimH-;to de suas obd
gações contratuais; 

b) transft-rir , no todo cu em parte, os serviços 
sem prévia autorização por eECJi1< d<' Goveu c; 

c) pela 1 eite.ração de impugnações ft:i1as pela 
fiscalizaçãe ou fica11 evidenciada a m á fÉ' ou a inca 
pacidacie da 0ontretadF; 

d) se a Contratt.da fa lir,entru tm C(ll"lt<rc'd~ 
ou dissolvt·r a firma; 

e) se a Contr&teda deixer de iniciar ot: ff I Yi
ços, sem justo motiv0. d• vid! rr fnt<- ccmprcvsco & 

partir da I'Xpedição da 1ª ordEm de >SfTViço e; 

f) no interesse do serviço púb'lir<', devidfmente 
jusí:ifi.J.:ado. 

Inden ização: Exceto no re~o de rEf<'ÍffC J:C 1 

mútuo flrorrio, não caberá à Ccn1H t~:da t H r h n ~ 
espécie de indenização. ficEndo airds estl bêl t ( ê• 
que, mesmo neste caso, o Guvt:rnc nã c p E_fJ ~ JP 

denizações devid111~ pele ccntrPiacF, prr fc1 <1: ce 
Legislação Trabalhista. 

Cláusula Décima Segunda - Reejustfrr u·.to: O 
preço aceito e e5tipulado na CláUtwla prórria é 
fixo e irreajustável , exceto 'e na vigÊrcia do Con 
'brato, ocorrer aumento gerpJ de ~sláJics da rrr
pregad0s da Cr:>ntratacla por força de deri1 P0 Gc
vernPmfntAI ou judicial. poclenco o reajmtfrr f n1o 
ser roncedido, pelo coefiriente qu e fcr fixedo pelo 
Poder Executivo. de acorro cem o di!'JCOS10 no Pa
r ágrafo '(Tnico do art 2.o da Lei n.0 6.205, de 29 
de a br:fl de 1975 , a parti r da date que entrar etl' 
v~gor o referddo aumento cu Pltt>reçôes das tfxfs 
em v~gcr e/ou a criação de ncv· s ·taxes p1'10 Gc-
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ve rn o Fed eral, reterentes a enc a rgos sociais e tra
balhistas. 

Parágrafo Primeiro: A partir do segundo pa
gamento em diant e as Fa tu r&s serão lib .:! radas após 
a com prov·aç-ão de qu e os tia lár ios do m ês anterior 
:foram pagos e que as o brig:.ções sodais for&m re
colhidas. 

Parágrafo Segu nd o: Re aj ustado o valor do Con
trato e liberado o pagamento com base nos novos 
valor-es·, a C0ntratad a f ica obrigada e comprovar 
p~rante a fiscaliz ação r:las respectivas Secretarias de 
Gove rno, a~ an otações do novo valor sala ri a l nas 
Carteiras <ie Trabalho de s eu s empregados e apr~
se nt ação das Folhas de P~gamento, a partir do mês 
elll qu e o r eajuste h ouver sido concedido. 

CHusula Décima Te! cei ra - Da Vigênda: O 
presente Contrato entrará em vigor a parhr de 1lil 
de maio de 1978. 

Cláu: ula Décima Quarta - D o F or o: Para di
rimir todas as questões deco rren tes da execução 
d este Cuntrato, fica el dto o F'oro desta cidade de 
M acapá, capital do Te l'ritório Federa l do Amapá, 
não obst ant e outro d omicílio que a Contratada ve
nha a a1ot ar, ao qual expressamente renuncia. 

E, p or aS'sim estarem justos, . combinados e 
co ntratados, d eclaram ambas as partes aceitar as 
dtsposições estab elecidas nas Clá usula s do presente 
Oontrato, b em como observar fi elmente oubras 
disposições legais e regulamentares sobre o assunto, 
firmand o-o em dez ( 10) vias de igual teor E: forma 
na presença das teste munhas abaixo assinadas. 

Macapá(AP), 3'0 de o utu bro de 197-8. 

Dr. Alfredo Augusto Ramalho de Oliveira 
Governador Subs tituto 

Dr. Adriano de Queiroz Santos Filho 
Representante da Contratada 

Teste m unhas: 

Pedro Afonso da Silveire. 

Fra·ncisca Farias Bosque 

TERMO ADITIVO 

'11er'mo de Aditi vo ao Instrumento de Unifi
cação dos contratos nºs 0004/ 76-CJ e 07/ 77-
CJ, qu~ ent'r e si celebr~m o Governo do 
T erri tório Fede1 al do Amapá e a firma 
PARABRILHO, empresa de p rest ação de 
eervtços Ltlda , cdnsoantes cláusulas abaixo: 

Aos brinta (3ú) dias do m ês de outubro do ano 
de hum mil novecentos e se t enta e oito (1978), no 
Palácio do Sehntrião, sito à Av. FAB. nesta cidade 
d e Mac•apá, capüal do Terribório Federal do Amapá, 
de: um hdo o Governo do Território Federal do 
Amapá, neste ato r epresentado pelo se u Governa
dor Substituto Doutor Alfredo Augustc• Ram alho 
d e O live ina, e a fkm& PARABRlLHO, Empresa de 
PrestaQão de Serviços Ltda, daqui em diante d eno
minada simples mente ContratadSt, resolvem f'm co
mum acordo assinar o presente Termo Aditivo, 
oortsoante c lá usulas e condições ~eguintes : 

Clt.usula P I1imeira - Reajustamento: Com bat;e 
na Cláusula Décima Segunda do T e rmo de Unifi
cação dos Contratos n°s. 0(104/7 6-CJ e 07 /77-CJ, e 
o disposto no Decreto n.0 81.624, de 04 de maio de 
'1976, o valoP do Contrato retrocitado fica reajus-

tado em 1,3 11 (hum inteiro e trez.,ntos e onze mi 
lésimos), a contar de 1.0 de maio de 1978. 

Cláusula Segunda - Dotações , Rtc.ursos f Pa
gamento: O reajustamentr conct>d1do de a cu do com 
o fndice de 1,311 (hun . w te: iro Q t1 e untos e onz~ 
milé!'im os) no valor globA l de C1 $ 1.345.886,40 (hum 
milhão, trezentos e quarenta e cinco mil, oitocen
tos e oitenta e seis oruzeiros e quarenta centa•ros) , 
será assim distribuído: 

a) De Rt:'sponsa bilidad t> da SEC Cr$-
1.255.173,48 (hum milhão, duzentos e cinqu enta e 
cinco mil, cento e sett:.nta e três cru ~eiros e qua
renta e oito centavos), que sení div·idide ftn doze 
(1 ~ ) parce.l&s iguais de Cr$-lú4 897,79 (cento e qua
tro mjl, quinhentos e noventa e sete cruzeiros e 
setenota e nove centa vl•s) e acresdde eo vaior dE' 
cada pr~~tação metnsal do Contrato ortgi~l. 

b) De Responsabilitdade do GAB - Cr$-
90.71<!,92 (noventa míl, setecentos e doze cruzeiros 
e noventa e dois centavos), que ferá dividid o em 
12 (doze) parcelas iguais de Cr$-7 55'9,41 (sete m~l . 
quinhentos e cin'qu e.nt a e nove cru ze ir os e quaren
ta e hum centavos), e a crt->s cidas ao val(J r de cada 
prestaçã,o mensal do Contra tro origi nal. 

Dotação: As d espesas decorrentes deste Termo 
Adit ivo, correrão jurante o fluente exerc-ício da 
seguinte forma: 

a) De Emissão da SEC: Cor.n•râ à Conta do 
Fundto de Participação dos Estad0s, DistritG Fedt
ral e Territórios , P r ogr ama: 083902 14.380 - Ele
mento d e Despes~ - 3. l.J.2.00 - conforme Nota 
de Empenho n .0 1.673, emitida e m 27 de outubro 
de 1978, no valor de Cr$-627.586,74 (sei sc\õnt os e 
vinte .e sete mil, quinhentos e oitenta seis cruzei
r os e setenta e quatro centavos), valor esse . cor
respondent é ao puíodo de maio a outubro do cor~ 
rente ano, d evendo os m eses de novf mbro t! de
zembi'o, serem empenhados em oca ~ieu própria . 

b) De Emissão do GAB: Correrá à Conta do 
Fundo de Perticipaç.ão dos Estr. dos, Di st r ito Fedl'1 ai 
e Territórios , Pwgrama: 07070 212.499- EJE rrt nii.C' 
de Despesa - 3. 1.3.2.00 - cc:1nforrr.e Not a de 
Empenho n.0 1674, lemiti de em ~7 de outubro de 
1978; no valor de Cr$-60.475,28 (~essr nta mil , 
qua.tr ocentJos e seten ta e c~n~o ct uze)rcs e vint e e 
oito centavl"s}, correspo(Jdente ao per·iodo de maio 
a dezembro de 1!}78. 

Parágrafo Ú nico - A·s parceles vin cences 
correspond ente ao exercício financeiro de 1979. 
serão nesgatadas com recurs os alocetio6 no 
orçamento d aquele exerdcio. 

CláUsula Terceira: ~Ffcs m inalterada~ as demei !> 
Cláu sula s do Ct ntrato Aditado. 

E, por assim estarem de acordo , justo e con 
vencion ados assi nam o prese nte Tenr.o Adit'ivo em 
10 (dez~ vi&s d e igual teor e forma n e presEnça de 
2 (duas) t est emunhas abixo r elacionadas pa ra que 
produza seus efeitos Jegais. 

M'acapá(AP), 30 de outubro de 1978. 

Dr. Alfre do Augusto Ramalho de Oliveira 
Governador &lbstituto 

Dr·. Adriano de Queiroz San~o~ Filho 
Representante da Co.ntratada 

Testemunhas: 
P e dro Afonso da Silveira 
Franctsca Farias Bosque 
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Poder Judiciário 
Justiça do Trabalho da 8ª Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 
Edital de Notificaçã0 

Prazo de 5 Dias 
Pelo presente Edital fica notificado Manoel de 

J es us Mendes, atualmente Em ~ugar tncer.t<> e não 
sabido, exequente nos autos do pruces~o n.0 

0774/78-JCJ-Macapá, em que José Nunes, é exe
cutado, de que deve:rá indicai' nesta Secre:taria, 
b ·ns sobre os quais possam recair penhora, •ger
te :1c ~ntes ao ex·~ cutado supra. 

Secr~taria da Junta de Conrmação e Julga· 
m ento de i~acapá· , 27 d e outubro de 1978. 

Euton Ramos 
Diretor de Secretaria 

Prefeitura Municipal de Macapá 
D~creto nº 160/78-PMM 

Declara d e- utilidade pública, para fins de 
desapropciação, uma área doe terras, com 
benfeitorias, destinada a loteamento de ter
renos para sua melhor utilização ec<'nômica 
e estJética. 

O Prefdto Municipal de Macapá, usando das 
atl'ibuições que lhe são conferidas pelo in~iso XIV, 
d o art. 34, da Lei n2 6.448, de 11 de outubro de 
1977, e bendo E:m vista o disposto no art. 5º, alinea 
''i" e 6º, do D ecreto-lei nº 3.365, de 21 de junho 
de 1941; m od4ficado pela lei nº 2.786, de 21 de 
maio de 1956. 

Decretli : 

Art. 1.0 
- E dec•larada d e utiJ.idEde pública, 

para fins de desapropri ação, uma área de terra ur
b ana, com benfeitorias pertence.ntes à filma 
LU'OOMAP Lubrificantes e Combustíve) Ltda . 

Art. 2.0
- A área acima neferida é aqulf'la cons

hlnte de Memorial Descritivo nº 20/78- STU, de 25 
de setembro de 1978. 

Art. 3.0 
- Trata-se de umd área de terra c om 

t opografia plana1 pedologia nor mal , situada T' a qua
dra 09, do setor 03, com as seguintes confronta
ções: ao Norte. com pgrte de uma área ocupada 
pela mesma' raz-ão social, por onde mede !jQ m etros; 
ao Sul com a A veni.da Mendonça Júnior, medindo 
também 50 metros a Leste com o lote de t erra nº 
o~ da mesma quadra, por ond e mede 42 mP.tros; 
e finalmente a Oeste com a Rua Professor Tostes, I 
por onde mede 42 metros. 

Art. 4.0 
- N. P;:efeitura Municipal de 'Mtacapá, 

através da Coordenadoria Imobili ária, promover.ã a 
desapropriação . da área disrriminada no artigo 
_.nterior, na forma da legislaQão em virgor. 

Art. 5.0 - Nos termos tio art. 15 do De<!reto~ 
lei nº 3.366/41, modificado pela Lei n. 0 2.785/56, a 
desapropri·ação é declarada de caráter urgente, 
par.a efeito de imediata imissão na posse. 

AI't. 6.0 
- Este Decreto entrará em vigor na 

da1ta de sua publicação, revogákias as disposições 
em contrário. 

Dâ-se CiênQia, Registre:-s~ e Publique· se 

Palácio 31 de março, 17 de outubro de 1978 
Cleiton. Figueiredo de AzPvedo 
Pcefetto Municipal de MAcapá 

Joaquim Fl>lfx da Silva 
Diretor da Coor.denadoria Imobil!árJa 

Cooperativa Mista Agropecuária de Macapá 

ESTATUTO 

(Continuação do número anterior) 

Parágrafo Único - A exclusão do associado , 
com fundame:nto nas di~posições do itl!m IV deste 
artigo, será feita por decisão do Conselho d~ Ad
minist.r ação. aplicando-se, o o caso, o dis posto no 
artigo 10º. 

Art. 11. 0 
- Em qu0:1lquer caso, como nos de 

demissao, eliminação ou exclusão, o asE ociado t ó 
teiJá direito à r estituição do ca pital que intilgralizcp , 
acrescido dos n•spectivos juros e das sobras que 
lhe tiverem sido registradas. 

Parágrafo P rimeiro A n:stituição de que 
trata este Htigo somente podHá ser exigida depois 
de aprovado, pela Assembléia Geral, o Balanço do 
exercício em que o associado tenha sido de~ligado 
da Oooperati va. 

Paragrafo Segundo - A administração da 
,.~OOptrativa poderá determinar qute a I'Estituiçã o 
desse capital e juros seja ftilta ~m parc~:olas iguais 
e mensais, a partir do exercício fina n ceiro que se 
seguir ao em que se deu o desligam erüo. 

Parágra fo Terceiro - Ocorl'endo demissões, 
eliminaçõe!. ou E'XClu~tÕes de es!'ocia dos em número 
tal que as re stituições dH im portâncills referidas 
no artigo possam ameaçar a estabilidade econômico
financeira da Cooperativa, estBI poderá r'esmuí-las 
m.ediante critérios que Fesguardam a sua continu~
dade. 

Parágrafo Qunrto - Os d everes do as'Sociedo 
perduram, para os demitidos, eliminados ou exclui
dos , a té qu~ sejP m r.provadas pela Assembléia Ge
ral as contas do ex erckio em qur: o associado 
d•eixou de f azer parte da Sociedade. 

Capítulo V 

Do Capital 

Art. 12.0 
- O capital de Cooperativa, repre 

sentado por quot as-partts, n&o terá limite quanto 
ao má.xi'mo, variará conforme o número de quotas
partes subscritas, mas não poderá ser lnferj0r 8 
Cr$ 20.000,00 (vinte mii cruzei'ros). 

Parágrafo Primeiro - O capital é subdividido 
em quotas-partes de valor de Cr$ 200,00 (duzentos 
cruzeiros) . 

Parágrafo Segundo - A quota-parte é indivi
sívd, intransferível a n ão associ·ados, não poderá 
ser n egociada de modo s1lgum nem dada em garan
tia; sua subscrição, rea lização, transferênc1a ou res
tituição será s~mpre escriíurBda no Livro de Ma
trícula. 

Pa·rágr>afo Tet~:eiro- A transferência de qu o
tas-partes, t otal ou p11rcial será escriturada no Li
vro d,e Mabr~cula m l' dian~e t errr o que c onterá as 
assinatm-a.s do cedente, do cessionário e do presi
dente da Cooperativs. 

Parágrafo Qua~rto - O associado poderá pagar 
as quotas-partes à vista, de urra ~>Ó vez ou em 
prestações m,ensais indt-pendentes de chamada, ou 
po'r meio de contr.ibuições. 

Pansgrafo Quinto - A Cooperativa distribuirá 
juros de 6% (seis prr cf-nto) ao ano, que serão 
contados sobre a parte do Capital ;ntegralizado. 

(Continua no pvóximo númeoi)O) 
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P oder J udiciárlo 
Justiça dos Territórios 

Território Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de Macapá 

E j ital de Citação, ce m o prazo de 15 dias, na forma 
abaixo: 

O Doutor Mário Faria, MM. Juiz de Direito 
em Exe rC:cio da Coma rca de Macapá, Cap. 
do Ter. Fed. do Amapá, na forma da lei, etc . 

Faz saber tt todos os que o presente Edital, 
com p razo de 15 dias virem, ou dele tiverem co
nhecimento, que neste J uízo corre seus trâmites 
um p rocesso em que é &cusado Vandir Miguel No
bre Ca rd oso , como incu.rso n o art. 129, § 6.0 do 
Có:iigo P·enal Brasileiro. 

E, como tenha o O ficial de Jus tiça deste Juizo 
certificado não o haver encontJrado n t- sta Comarca, 
não s~ndo possível citá-lo pessoa lmente, citll-o pelo 
presente a comparecer n este Juízo, no edifício d'l 
Forum desta Comarca, sito à Avenida Amqzonas , 
n °. 26, e3quina com a rua Cel. Cor~o l a,no Jucá, nes 
t a ciiade, a p1rtir da data d a publicação, a fim de 
s er in terrogado, promover sua de~e sa e ser noti
ficado d os ulteriores termos do proceFso, a que 
d evt:rá comparecer, sob pena de rtvel ia. Pera co
nhecimento de t odos é passado o presente Edi.tal, 
cuja 2a. via ficará afixada no lugar de costume. 
Da 1o e passAdo nesta cidade, aos dPzoito o ias do 
m ês d e outubro de mil novec entos e ~etenta e oito . 
Eu, Gaeta no Amico, Escrivão, subscreví. 

Mãrio Faria 
Juiz em Exercício 

. , 

Edital de Citação, com o Prazo de 16 Di>as, na 
Forma Abaixo: 

O Doutor Mário Faria, MM. Juiz 
em Exercício da Comarca de Macapá, Capi
tal do Território F ederal do Amapá, na 
forma da Lei, etc .. . 

Faz Saben a todns os que o presente Edital 
oom pnazo de 15 dias virem, ou dele tiverem 
conhecimento, qtie neste Ju ízo corre se us trâmi
tes um processo em que é acusado Arlindo Farias 
Duarte, como tncttrso no arb. 129 do Código Penal 
B nastlei r o. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste 
Ju~o certificado não o haver encontrado nesta 
Comarca, não se ndo possível citá-Jo pessoolmPnte, 
cita-o p e1lo pr1esente a comparecer neste Ju•zo, no 
edifício do Forum de~ta Comarca, sito à Avenida 
Amazonas, n .0 26, esquina com à Rua Cel. Coriola
no Jucá, nesta cidade, a parti~ da data da pub}l
cação do Edital, a fim de ser interrogado, promover 
sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos 
co processo, a que deverá comparecer, sob pena 
de revelia. Para conhecimento de todos é pa8sado 
o presente Edital, tuja 2a . via ficará Afixada no 
lugar de costume. Dado e passado nesta cidade, 
aos d~zoito dias do mês de outubro de mil no
vecentos e setenta e oito. Eu, Gaetano A mico, Es
crivão, Stlbscrevi. 

Mário Faria 
Juiz em ExerciCio 

Edital de Citação, com o prazo de 15 dias, na fcr h: a 
abaixo: 

O Doutor Málio Faria , MM. Juiz Temporá
rio da Justiça dos Territórios FedPrais na 
fNma da lei, etc . .. 

Faz saber a todos os que o presEnte Edite i 
com prazo de 15 dias vinm , cu dele ti VE H rr. cc r b . 
cimento, que n este Juízo corr e SfUS tr f m i tt~ tm 
processo em que é acus ado Rairr. undo L úr JO EilHt 
de Jesus, como incurso no srt. 129 do Código Pe 
nal Brasileiro . 

E, como tenha o Oficial de Just iça deste Juizo 
certificado não o haver encm·•tr ado nf6'1a Ccrr1rc: . 
não sendo pos~íve l citá .. lo pes~c alm e nte cita -C' p lo 
presente a comparecer nes te Ju ízo. no e:difício d o 
forum desta Comarcu , sito à Avellida AmHona1, 
n°. 26, e!'quina com a Rua Cel. Coriolano J ud, 
n esta cidade, a partir da data da publi ct çãc , a fim 
de ser interrogado, prcmovtr •ma d efe~a e ser 
notificaria d os ultertons teJrnu: do pu(f~; c . a que 
deverá comp!lrecer, sob pena de re vflia . PEra cc
hhecimento de tod vs é passado o presP nte Edi tal. 
cuja 2&. via ficará afixa da no lugar d e costurr e. 
Dado e passado neste cidade , HS vinte ~ quatro dias 
do mês de outub ro de mi1 novHent1 s e ft H r t: e 
oito. Eu, Caetano Amko, Escrivão , sub~Clf'V i. 

Má Pio Faria 
Juiz T empor á rio da Justiça dos Ter. Federais 

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

O Doutor Mário Faria , MM. Juiz de Direito 
em exerc.ício da Comarca de M~cq:á , capi 
tal do Ter-ritório Federal do Ama~á , na 
forma da lei, etc ... 

Faz saber a tod0s os que o pre~.ente Edital 
com prazo de 15 dias virem, ou dele tivenm co
nhecimento, que neste .Tuízo corre !'fUS h Érritf s 
um processo em que é aoosadt> Edmil5"cn M('ra es, 
como incurso no art. 129. § 1!1, itPm I, do Código 
Penal Brasileiro. 

E. como tenha o Oficial de Justiça deste Ju ízo 
certificado não o haver encrfltred C' r H ta C c rr li c f' , 

não sendo po::: sível citã-lo pessoalmente, cHa-o çelo 
presente a compancer neste Juízo, no ~difíc ic do 
Forum deste Comarca . sito à Avenida AmEzc r a~. 
n!l 26, esquina com a Rua Cel. CorX>lano Jucá , r es
ta cidade, a partir da ds t a da publiceçgC', 
a f;m de su interroglido, prom o ver FUa d efHa ~ 

ser n otificado dos uHuiores tertr oto: do prcceH0, 11 

que deverá comparecer, sob peN1 de revelia . Poa 
conhecimento de todos é pesf:ado (I prPSFnt f FditfJ , 
cuja 2a via fi cará afixE da no lu€!H de cc~trrr e. 
Dado e passado nesta cidade, aos d ezoit o di ss do 
m~s de outubro de mil n oveCHlt<•F f' ~ftfr.ta f oito. 
Eu, Gaetano Amico, Escrivão, subscrevi. 

Mário Faria 
Juiz em ExeJjcício 

Preço do exemplar: 
Cr$ 2,00 


	

