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Decretos 

(E> na 029 de 31 de outubro de 1978 

O Governador do Territ ór io Federal do Amapll, usa.n
do das atri bulções que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Item li, .1o Decreto-Lei n.0 411, de 08 de janeiro de liHlP. 

RESOLVE: 

Art. 12 - Prorrogar até 31 de dezembro do corrente 
abo, a Vlalldade dos resultados positivos obt1dos pelos fun
ctonários estatutarios oas pr ovas de acessos a cargos pú .. 
bllcos. aplicadas pelo Centro de Deeenv olvimrnto de Re
cursos Humanos no dia 07 de maio de 1977, de acordo 
com o Decreto n.0 54.488. de 15.10.964. cujos resultados 
foram divu lgados no Dlá~;io Oficial do Territ~Tio de 24.05. 
977, pági!las 02 e 03 . 

Art. 22 - Os servidor~s que obtiveram a class1!fca
ção sat.isfatória. estabelecida no aréig o 14 do supracitado 
Decreto e que deixaram de ser nomeados por acesso à 
época, por falta de vagas no Quadro de Pe11manente do 
GovPrno Territorial, deverão ser apr oveitados nas vagas 
que ocorrerem até o último dia do mêa de dezembro vin
douno. 

Aro. 32 - Revogadas as dispo~foões em contrário. 

Palácio de Setentrlllo, em Macapé, 31 de c'utubro de 
1978, 89.0 da República e 360 da Criação do TenUórlo Fe
deral do Amapá. 

Alfredo Augusto Ramalho de OUveba 
Governador Substituto 

(P) n.0 0423 de 27 de outubro de 1D78 

O Governador do Território Federal do Amapi, unn• 
do da• atribuições que lhe s~o conferidas pelo artJgo 18, 
ftem IT, do Decreto-Lei n2 411. de Õ8 de janeiro de 1\l69, • 
tendo em vista o que consta do Ofício n o 0934/78-f:i.A.l<'. 

RESOLVE: 

Art. 12 - Designar, nos termos d'Os artigo s 72 e '73, 
da Lei ro.0 1.711. de 2S de outubro de 1952, :Rubfns Antônio 
Albuquerque, Asslst{'nte de Administração , nlvel 14-A, 
atua lmente exercendo a função gn\ificada, s lmtolo 2·1'', de 
Chefe do Serviço de Cont&bllidéàl', do Quadto de F\Jrcic
nàrlos do Gove1 no deste Terr .tório, para exercer •m 
substlitufçâo, o cargo de Secretàrio de Administração e 
Finanças. do Quadro acima refer ido, durante o Impedimen
to do respectivo titular. que se enccnha Pm gozo d e fér iall 
regulame ntares, con-ados no per lodo de 26 de outubro a 
24 de n ovembro do corrente ano. 

Art. 2.1' - Revogadas as disposições em contrár io. 

Palácio do Setentrfão, em Macapfl, 'JJ7 de outubro de 
19'78, 892 da República e 36Q da Crfaçio do Território Fede• 
ral do Amapi. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 
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EXPEDIEN TE 
IMPRENSA OFICIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
• Administração 
• Redação 
• Parque Gráfico 

Rua Cândido Mendes sfn O - · Macapá - T. F. A. 

TELEFONES: 
Gabinete do Diret•Jr 
Chefe das Oficina s • 

DIRETOR 
IRANJLDO TRINDADE PONTES 

5463 
5307 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLICAÇOES 

NA CAPITAL 
Auual . . . . . . . . . . . . . 
Semestral . . . . . . . . . . . 

OUTROS ESTADOS E MUNIClPIOS 
Anual . . , . . . . . . . . . . 
Semestral . . . . . . . . . . . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrAzado: A.umenta cinco cruzeiro~ 

Junta Comercial do Ter. Fed. do Amapá 

Documentos deferidos em 03 de agosto de 1978 

Firmas Individuais 

1.212/ 78 - J . Melo 16 1 oooc,364 1 
S ede: Rua: Odila r do Silva, ?387 - 'Tirem Maca pá- Ap. 
1.234/ '78 - S. C. Oliveira 16 1 oooo365 o 
Sede: EstGa:la Guarany, 313 - Amapá. 

1.241/78 - Antonio Nogueir.a d e Oli-
vei ra 16 1 oooo366 8 
Sede: Av. ~~ndonça Júnior, lo3 -Central - Ma
capá-Ap. 

1.256/78 - Mamede LeSt'l Barros 16 1 oooo 367 6 
&e d e: Rua Hamilton Silva, 291 o - Tnem Macapá-Ap. 

1.258/78 - Ve.rina lda Maciel de Me-
lo 16 1 oooo368 4 
Sede: Av. JVJ;endonça Furtado, s/ nº - Central -
M&capá-Ap. 

1.259/ 78 - Belanisia de Sousa .Sales 16 I oooo369 2 
Sede: Rua Jovino Dinoá , 3728 - Beirol Mar.apá-Ap. 

1.261/78 - R. R. Almeida 16 1 oooo37o 6 
Sede: Rua Hamilton Silva, 2962 -Trem M.acapá-Ap. 

Firma.s Indiv·iduais (Legalização) 

1.23o/ 78 - J osé d'e Oliveira Martins 16 1 oooo371 4 
Sede: Rua General Rondon, 2570 - Central -
Macapá-Ap. 

1.238/ 78 - R. A. da Silva 16 L oooo372 2 
Sede: Av. Acelino de Leão, 352- Trem Mac!:l.pã-Aip. 

Contratos Soaiajs (Limitada) 

1.149/78 - Fazendas Sobufalo Ltda 16 2 ooooo59 8 
Sede: Rua Hamilton Silva, 916 - Central Macapi3-Ap. 

1.262/78 - AMAPEÇAS 
Ltda. 
Sed'e: Av. PadTe Júlio Maria 
Comercial - Macapá-Ap. 

Amazonas Peças 
16 2 ooooo6o 1 

Lomba.t:'rd. 279 -

1.265/78 - Machado & Macedo Ltda. 16 2 ooooo6'1 O 
Sede: Rua Hamilton Silva, 749 - Central- Ma· 
capá- Ap. 

PUBLICAÇOES 

PAgina comum, cada centímetro pur coluna CrS 20,(1U 
Preço deste Exemplar Cr3 2,00 

Matéria para publicaçl!.o das 07:30 às 12:00 e das 
14:30 às 17:30, excetu11ndo os sábados. 

RECLAMA ÇOES - 24 horas após a circulaçAo do 
Dlt. rio, capital, e 8 dias nos municípios e outros estados 

6F1CIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publicação. 

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

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moeda corrente 

Assinaturas e Publicações: Em cheque nominal par, 
•Serviço de Imprensa e Radiodifusão do Amapâ 

SIRDA• 

AssinaturbS vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

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

e Belém Estado do Pará. 

Anotação 

1.240/78 - M. G. C. Gama (F. I. nº 
t6 1 ooooo66 9) 884 
Sede: Rua Odilardo Silva', 1612 - Central - Ma
capá-Ap. 

Sociedade& Anônimas 

1.220/78 - Cen t r-al Açucareira do Ama pá S/ A. 826 
S ed e: Av. Irac.e.ma Carvão Nunes, 1!)6 - Central 
- Macapá-Ap. 

1.236/78 - Agências Mundiais S/ A 827 
Sede: Av. Presidente Vargas, 121 - Estaco do Pará 

1.224/78 - Amapá Florestal e Celulose 
S/ A - AMCEL 828 
Sede: Av. Iracema Carvão Nunes, 1P6 - Centnl 
- Macapá-Ap. 

1.245/78 - Oomp&ohia de Agua e Esgoto 
do At:napá - CAESA 8~9 
Sede: Av. Ernest~no Borges, 222 - Macapá-Ap. 

Procurações 

1.~21 /78- Oe:CentralAçucarei rediJAmapáS/A 108 
a: George Arthur Brooking e outros 

1.237/78 - De: Agências Mundjais Ltda 109 
e: Assis de Souza 

Processos julgados e colocados em extgência pelo 
plenário na pauta do dia 03 de agosto de 1978 

1.232/78 - FACIPEL - Fazendas Araújo. Ccmér
cio, Indústria e Pecuãria Ltda . Contrato Socia l 

1.253/ 78 - A. B. Lima Indústria 
e Oomércio 

1.263/78 - ITA.POÃ - Al(ropecuária 
e Florestal Ltda. 

Comarca de Macapá 
Juízo de Direito 

Anotação 

Alteração 

E.iital de Praça e Leilão dos Bens Pertencent('s a 
D. Fonseca Comércio e Industria de Panificação. 

O Doutor Benjamim Lisboa Raycl, MM. Juioz 
de Direito em Exercício de Comarca de Macapá, 
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Oapital do Território F'ederal do Amapá, na forma 
da lei etc .... 

Fa~ saber aos quantos o presente Edital virern1 

com o prazo de 60 dias que, 0 Porteiro dos Audi
tórios deste JuítzJo, trar.á a público pregão de venda 
~ ar-rematação, a quem mais de!' o maior lanço 
oferecer, acima da avaliação, no d1a 11 de dezem
b ro do corrente ano, às 10:30 horas, na Edifício do 
Forum desta Comarca, os seguintes bens penhora
dos a D. ffionseca Comércio e Indústria de Panifi
cação a saber: Uma (01) oosa toda construída em 
al venaria semi rebocada, me-dindo 15 metros de 
frent~:: por 30 ~Ec tros de fundos, com os seguintes 
compartimenl;j()s: um salão comercdal, um salão de 
d ~ pósito para saco de 't)r~go; coberta com hlha de 
barro convexa contendo máquinas de fabricar pães, 
um W. C. com banheira, e depósito para sacos de 
'trigo. O <!itado imóvel, está construido em terreno 
de patrimônio da P.M.M. lirnita-.;e pela present~ 
com a A:v. Acelino de Leão, n.0 912, pelos fundos 
com o Sr. José, pelo lado direito com o lote do 
Sr. Raimundo Nonato Monteiro, e pelo lado e-squer
do com o lote digo com o Sr. David Fonseca, me
diodo 15,0 x 30,0 rn~tros com um.'\ área de 450m2, 
avaliado o imóvel em Cr$ 420.000,00 (qua1Jrocenfus 
e vi nt e mill cruzeiros). 

Se não fop alcançado lanço superion à avalia
ção seguir-se.-á no dia 11 de janeiro de 1979, às 
10:30 horas, no mesmo local, a sua venda a quem 
m ais der. 

E parat que chegue ao conhecimento dos 'inte
ressados mandei expedir o presente Edital e outros 
iguais que serão publicados no "Diário Oficial''. O 
que cumpra na forma da lei. Dado e pa9sado nes
ta cidade de Macapá, aos vinte e S!:'is dias do mês 
de outubro de hum mil novecentos e setenta e 
oito. Eu Marly Calixto Evelirn Coelho, Escrivão, 
subscrevi. , 

Benjamim Lisboa Rayol 
.Jurz de Direito em Exercício 

Secretaria de Obras Públicas 

IDxtrato de Instrumento Contratual 

Instrumento - Contrato de Empreitada Ii. 0 

027/78-SOP (Processo n. 0 9/24.345/'78-SOP). 

Partes - GovPrno do Territó.rio Federal do 
Amapá e a firma SPA - Servtços, Planejamento e 
Administração. 

Objeto - Execução dos serviços técnicos vi
sando a obtenção de Recursos Flnanceiros do 
FUNGETUR - Fundo de Tu11ismo para Ampliação 
e Modernização d•o Hotel Macapá. 

Prazo - O pr~zo concedido plira a conclusão 
dos serviços é de 30 (trinta) dias ficanGo desde já 
combinado que os serviços deve~ão ser iniciados 
naquela data. 

Valor - Pela execução dos serviços previstos, 
a Contr atente pagará a Contratada a importância 
de Cr$ 555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco 
mil cruzeiros), sendo vinte por cento (20%) na as
sinatura do contrato, ou seja (cento e onze mil cru
zeiros) Cr$ 11 t.OOO,OO, e oibenta por cento (80%) 
na entrega do projeto econômico· F'inanceiro em 
condições de S'ell' apresentado ao órgão Fina·nciador 
e após a lavratura do compefJe.nte aceito pelo Con
llrratante. Para cobrir dt'spesas com passagens no 
trecho Rio de Janeino/Maca~/Rio de Janeiro, par.a 

doils Técnicos, bem corno cobertura das estadias 
desses técnicos em Macapá, o Contratante se obri
ga a a'lúcar recursos num montante de vinte e 
quatro mil cruzeiros (Cr$ 24.000,00). 

Dotação- As despesas decorrentes do pret>ente 
Contrato correrão por conta~ de recursos oriundos 
das Rendas Diversas (I.U.C.N ), Projeto 0~090402.546 
conforme nota de empenho no va}or de Cr$ ..... 
579.000,00 (quinhente;s e iletenta i! nove mil cru
zeiros) de n.0 ·1316 emitida a 23.10.78, pelo Cont ra
tante. 

Fundamento do Contrato - O presente Con
trato decorre da autc.ri·zac;ão do ExcelentíssiJ')l C· 
Sfnhor G, >v!:'Tnadí r do T~ rl.itóric ~xan:das às folha~ 
06 do Proce~so n.0 1/0H~80/78, combinado com o 
Artigo 18, item XVII, do Decreto-Lei n.0 411 de 
08.01.69. tendo em vist a o que consta do Decreto 
(N) n.0 034 de 30.10.75. 

Macapá, 01 de novembro de 1978 

Eng.o Manoel Antônio Dias 
P·e~@ Contllata nte 

Sandra Santos Villaça 
Pela Contratada 

Cooperativa Mista Agropecuária de Macapá 

ESTATUTO 

(Continuação do número snterior) 

Parágrafo Sexto - Para efeito de inte'graliza
ção das quotas-partes ou de aurnanto do Capital 
Soda], poderá a CoopHativa receb!:'f bens, ava)ia
dos previamente e upós homologação em A~sembléia 
Geral. 

Art. 132 - Ao ser admitido, cad.a associado 
deveré sübscrever, no mínimo, 5 (cinco) quot8's
partes do Capit'al Social. 

PRrágrafo Único - O Cap1tal Social será sub
dividido em quotas-partPs, cujo valor unitário não 
poderá ser superior ae maior salário mínimo vi
gente no País. 

I - A Cooperativa retPrá 2% (dois por cento) 
do rnov1rnento financeiro de cada cboperado, que 
berá por fim o aumento do seu capitel social; 

Il' - O Conselho de Administr'ação reverá, 
sempre que necessário, a taxa do perct:ntual a que 
se refere o item ant~ri0.r, submetendo a eprovação 
pela Assembléia Geral. 

Capítulo Vl 

Da Ass~rnbléia Geral 

Art. 14º - A Assembléia Geral dos as-sociados, 
ordinária e e:xtraorddnária, é o órgão supremo da 
Cooper'.ltiva; dentro dos limites da lei e deste Es
tBituto tornará toria e qualquer decisão de interes~e 
da Sooiedade e suas df=libarações vinculam a todos , 
ainda qtte ausentes ou discorda·ntes. 

Art. 15º - A Assembléia Geral s!:"ré convoca
da e dirigida pelo Presidente, após deliberação do 
Conselho de. Adrrlin~~tração. 

(Continua no pr.óxirno uúme~) 
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Poder J udlclárlo 
Jus tiça dos Territórios 

Território Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de Macapá 

Edital de Citação, cem o prazo de 15 dia s . na forma 
abaixo: 

O Doutor Mário Faria, MM . Juiz de Direito 
em Exercicio da Comarca de Macapá, Csp. 
do Ter. Fed. do Amapá, na forma da l td, etc. 

Faz saber a todos os que o presen te Edital, 
com prazu de 15 dias virem , ou d ele tiverem co
nhecimento, q ue n~:ste Juizo co rre seus t râmites 
u m processo e m que é &cusad o Joaquim l rin eu dos 
Santo3, como incu,nso no art. 129, do Cód!go P·enal 
Brasileii:o. 

E, como t enha o Oficial d e Justiça de ste Juízo 
certificado não o haver encontrad o n t- sta Comarca, 
não sendo possível citá- lo p essoalmente, cita-o pelo 
presen te a comparecer n este Juízo, no edifício d1 
F orum dest a Camsrca, sito à Avertida Amnonas, 
n °. 26, P3quina com a rua Cel. Cori.o la.n o Jucá, nes
ta cidade, a partir da dat::J d a publicação d o Edital, 
a fim de s e~r interrogado, promover s.ua dene~a e 
!Ser notificado dos ulteriores termos d o p!roce~so, a 
que deve rá comparecer, sob pe na de r evelia. Para 
conhecimento de todos é p r. ssado o presente Edital, 
cu ja 2a . via ficará afixada no lugar d e costume. 
Dari o e passado n esta cidade, aos dezoito dias do 
m ês d e outubro de mil novecentos e ~e tenta e oUo. 
Eu, Gaetano Amico, Escrivão, subscrevi. 

Mário Faria 
Juiz em Exercício 

Edital de Citação, com o Prazo de 15 Dias, na 
F orma Abaixo: 

O Doutor Mário Faria, MM. Juiz de Direito 
em Exerc:ício da Comarca de Macapá, Capi
tal do Território Federal do Amapá, na 
forma da Lei, etc ... 

Faz Saben a todos os que o presente Edital 
oom pRazo de 15 dias virem, ou dele tiverem 
conhecimento , que neste Juízo corre seus t&âmi
tes um processo em que é acusado Hodias Alves 
de Araújo, como incl{rso no art. 155 do Código 
Penal Brasileiro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste 
Juizo certificado não o haver encontrado nesta 
Comarca, nã o sendo possível cit:â-lo pessaalmfnte, 
cita-o p e•lo pr1esente a comparecer n este Ju~zo, no 
edifício do F o rum desta Comarca, sito à Avenida 
Amazon as, n .0 26, esquina com à Rua Cel. Corhlla
no Jucá, n esta cidade, a partii' da data da publi
cação, a fim de ser intel'rogado, promover 
sua defesa e ser notific ado dos ulteriores termos 
C>o p rocesso, a que deverá comparecer, ~ob pena 
de rev el·ia. P ara co.nheci mento de todos é passado 
o presente Edital, cuja 2a . via ficará afixada no 
lugar de costume . Dado e passado nesta cidade, 
aos d~zoito dia s do mês de outubro de mil no
vecentos e setenta e oito. Eu, Gaetano A mico, Es
crivão, Subscrevi. 

Mário Faria 
Juiz em Exercício 

Edital de Citação, com o prazo d.e 15 dias, na forir.a 
abaixo: 

O Doutor Mário Faria, MM. Juiz Temporá
rio d a Justiça do f' Ttrritórios Federais na 
forma da lei, etc .. . 

F az saber a todos os q ue o pre:>ente Edrt:al 
com p razo de 15 dias virem, ou dele tivenm conhe
cimento, que n este Juízo corTe SfUS tr âmitfs um 
p rocesso em que é acu~a.da :.viaria Lúcia Gemes de 
Araújo, como incu rsa no art. 1~4 do Código Penal 
Bn:sUeiro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo 
certificado não a haver encor,trada nesta C< mHca , 
não sendo pos ~ível citá .. la pes~calmente cita-a p elo 
present e a compa recer neste Juizo . no edifício do 
forum desta Coma.-ca , si to à Avenida Ambzona~. 
n°. 26, esquina com a Rua Ce.l. Coriolano J u r á, 
n esta cidade, a partir da data da publir açãc,, a fim 
de ser int.::rrogad a, promover 'iUa def~: sa e ser 
notificaria dos ulterioHs t e1 m c s do pd OC t sfo. a que 
deverá comp!lrecer, sob p~na de revelia. Para co
nhecimen.to de tod< s é passado o presPnte Edital, 
cuja 2&. via ficará afixada no lugar de costuro e. 
D ado e p as sa do nesta cidade, acs vinte e cinco dias 
do mês· de ou tu br o de mil nove centos e se tEnta e 
oito. Eu, Caetano Amico, Escrivão, subscrevi. 

Má r:io F aria 
Juiz Temporário da Justiça dos Ter. Federais 

Edital de Citação, com o prazo de 15 dias, 
na forma abaixo: 

O D outor Mário Faria, MM. J uiz Temporá
rio da Justiça dos Tertritórios Federais, na 
forma d a lei, etc . . . 

F az sa ber a todes os que o pre~ente Edital 
com p razo de 15 dias virem, ou dele tiverem co
nhecime nto, que neste J uízo cor-re se.us tl t mites 
um processo em que é aoosada Maria de Fst ima 
Lima de Almeida, como incursa no art. 129. § 2º, 
n º IV. 

E. como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo 
certificado não a haver encc tltrada n esta ComE! ca, 
não sendo possível citá-la pessoalmente, cita-a pelo 
prese nte a comparecer neste Juízo, no edifício do 
Forurn d esta Comarca. sito à Avenida Amazc nas, 
nº 26. e squina· com a Rua Cel. Corilolano Jucá, nes
ta cidade, a partir da data da t:J(lblicação, 
a f)m de ser interrogada , promover ~ua defHa e 
ser n otificada dos ulteriores termos do procer;~o, a 
que deverá comparecer, sob penll de re velia. Psra 
conhecimento d e todos é pas~l8do o presfnte EditAl, 
cuja 2a via ficará afixF. d<e no lugH de costume. 
Dado e passado nesta cidade, aos vinte e cinco di~ s 
do mês d e outubro de mil noveaentos e s~tenta 
e oito. Eu, Gaetano Amico, Escrivão, subscrevi. 

Mário Faria 
Jujz Temporário d,a Justiça dos Territórios Federais 

Preço do exemplar: 
Cr$ 2,00 


	

