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Decretos 

(P) nl! 0438 de 3 de novembro de 1978 

O Governador do Território Federal do Arnapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item n. 
do De·creto-Lef nfl 411, de 08 de janeirP de 19€9. ~tendo em 
vista o que con:sta do Processo n !! 2/10135/78-SEC, 

RESOLVE: 

At't. J!! - Considerar à dfsposlçfio da Diretoria do 
Serviço de Pessoa l do GovPrno am.apaense, durante o pe
riodo de 03 de melo de 1977 a 31 de dezemt>ro de 1978, t> 
funcionário José Ferrejra Cc;sta, Escriturário, nível 8· .A , 
do Quadro de Pessoal Permaneflte da Administração Ter .. 
rltorlal, J.0tado na Seoretar·a de Educaçã.o e Cultura , atual
mente realizando rm Belém, o Curso de Bacharelado IEm 
Ciências Jurldicas e Sociais, do Centro-Econômico. da Uni~ 
versldade l~ederal do Pará. 

Art. :!,9 - Revogadas ae disposições em contrério. 

Palácio do Setentrlão, em Maca.r.á. 3 de n ovembr o 
de 1978, 892 da ltepúbllca e 36.0 da Crlaçllo do Território 
Federal do Amapá. 

Alfredo Augusto Ramalho de Oliveira 
Governador Substituto 

(P) nR 0439 de 3 de novembro de 1978 

O Governador do Território Federal do Amapá, us11n• 
do das atribuiÇões que lhe são conferidas pel.o artfgo 18, 
Itero II, do Decreto-Lei n P 411. de 08 de janeiro de 196i. 

RESOLVE: 

Art. 1°. - Deslgnat o serv1dor Alvaro Lope's H enrt
queP, Assistente de Administração, nlvel 14-A, do Qua dro 
de Funclonát'ios d'l Governo des' e Terrltór1o, exercendo 
atualmente a Chefia do N AA da COAG. para exercer 
acumu4atJvamente, em substituição, a Chefia da Coordella
doria de Adninlstracão G erai/COA G, tiurant e o in•ped•ment'o 
do r espectivo titular, no per.lodo de } Q e 06 de novembro 
do corrente ano. 

Art. 2g - Revogadas as disposições em contrár~t> . 

Palácio do Setentrlllo. em M&capá, 3 de novembro 
de 1978, 892 da República e 362 da Criação do Território 
Federal do Amapá. 

Alft'edo Aug\.lsto Ram,alho da Oliveira 
Governador Substituto 

Consultoria Jurídica 

Contrato Nº 32/78-CJ. 
Contrato <te Compromiss1 e Delegação 
de Atribuições entre a Divisão de T1 ân
sito, que celebram o Governo do T elll
ri~ório Federal do Ama pá e o P,sicólogo 
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EXPEDIENTE 
IMPRENSA OF1CIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
* Administração 
• Redaç~o 
• Parque Gráfico 

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

TELEFONES: 
Gabinete do Diretor 
Chefe das Oficlr as • 

DIRETOR 
IRANILOO TRINDADE PONTES 

5463 
53U7 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLICAÇOES 

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

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

Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrazado: <~umenta cinco cruzeiro5 

Humberto Rodrigues Tol entino de C•a r
valho, Conforme CondrçõF.s Abaixo: 

Aos n ove (9) di•.qs do mês de 0utu.bio do ano 
d e hum mil novecentos e Stttenta e alto (1978), 
n esba cidade de Macapá·, C~pital do Territóiio F~
der :~~l do Amapá, n a se.de d'a Sec~::- t a ria de SPgu
r ança P ú blica, localizada à ru& Leopoldo Machado 
s/ n, de um lado o Goverlno do Teriritório Federal 
do Atn f}pá, daqui em d'i.ante denominado simples
m ente Governo, n'este ato 'repr e!'Pntado pelo 
Excelentí ssimo Senhor Secretária de Segurança 
P ú bliC'a, Doutor Ornar Gon çalves de Oliveira e do 
aut ro o Psicólogo Humberto R odrigu t>s 'l'olent ;no 
de Oarvalho, b r'asileil7'0, cas ado, Psicólogo registrado 
no CR Pt-01 sob o n .0 0419, CPF 104005324/68, re
Sidente e domidliado n esta cidade, sito à Av. 
Mendonça J únior, n .0 828, daqui em dia r1 t e deno
minado sim plesmente Contratante, resolvem de 
comum a co rdo celebrar o presente Contra to de 
Compromis~o e D elegação de Atribuiçõef, cnnfor
m e ~sposições abab;o: 

Cl áu sula Pr.imei'ra - Funda'mento L-egal: O 
Plresente Oon<trato foi eJab orado c0m ft:.lcr0 no que 
dis põe a Resolução 504/ 76-CONTR AN, de 10 de 
junho d e 1976, em seu artigo 19, § 1.0 , l·et ra «b» e 
antigo 144, item II do Regulam ento do Códiito Na
cional de T11ânsi to, aprovado pelo Decreto n º 62.127, 
de 16 de janeiro de 1968, que estab"elece a obriga·· 
oorierlade da exame psicotécnico nos candida tos a 
obt-enção e revalidação da Carteir& Nacional d e 
Habilita~ãa e item XVII do artigo 18 do Decreto
Lei n9 411/69, combinado com o Dec·reto (E) nº 
034/ 75. 

Cláusula Segunda - Objetivo: Tem po r 0bje
bivo o presente Contrato a prestação de exam es 
psicotéc nico9 e outros complementarPs a candid-atos 
a obtenção e revalidação da Car.t ei ra Nacional de 
Habilit!lção, b em como o que dispõe o artigo 77 da 
Resolução 504/ 76 do CONTRAN, às expensas do 
C ontratante, sel'"d qualquer ônu.s ou vínculo emo"'e
gatíoio pa.ll''ll a Administração d o Governo do T er
ritói'io Federal do Amapá. 

Cláusula Terceira - Responsabilidades: 

I - Do Governo: 

PUBLICAÇOES 

Página romum, cada centlmetro pvr coluna Cr5 20,1Ju 
Preço deste Exemplar Cri 2,00 

Matéria para publicação das 07:30 às 12:00 e das 
14:30 às J7:;j0, exceLUundo Oi: sábados. 

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulação do 
Dl&rio, capital, e 8 dias nos municípios e outros estados 

0F1CIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publicação. 

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

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moeds corrente 

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

SIRDA» 

Assinaturl!S vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este Dlárío Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amapt. em Brasília-DF 

e Eelém Es tado do Pará. 

- Comfe~~ ao Gove1no, através da VITRf\N: 

al montar urra sala a dEqusca, no pérrit' pré
dio de seu funci0n a ment o, a qu&l será equ ir sr'a 
pel o Contrata nte, pa r n os exames psicot·écnic< s: 

b) enc qminhar diretam~:-nte ll O Contratante 0 s 

candid a tos a obtenção, revalidação da Cart< i1 a Na
cional de H Abilitação e outros CB'SOS d f n(ro da á rfe 
que lhe compete; 

c) aprovar a Tf;b ~ h:. de P1 eçcs de Ccnsult!'s, 
de confo rmidade com o que esu b .. lece o H t . 19, 
§ :!.º de Resolução 504 / 76, do CO:ISTRAN. 

II - Do Contratant e: 

a) atender os interess•&dos no horário das 
14:00 às 18:00 hora s, diati il mf nt~, d e segunde a 
sexta feiras; 

b) o Contr atan te se comprcmet e a rec<'lhtr acs 
cofres públicos, no final de cada mf-s, 1G% (d ( z 
pon centos) da. renda bruta arecadada; 

c) cab erá ao C'ontPa t ante, sem qualquer in ter
ferê rtcia t écnica do Governo, recrutar dent ro ou 
fora da á t t'!a os elementos téo'licos imprescind ~ve is 
aos seus s-erviços, deEde que poso;uam a habilida de 
necessária , ficando a critério do mesmo o que diz 
r espeito a salário: 

d) e:JQecutar criteri<'samentt: e os exames, testf s 
e a ná lises que lhe füP· m encomendado~, responder:
do legalmente pela falta de criterio!'idade na ex e
cução dos me, mos, oelPS falhas t écnicas e humsms 
cometi:las po:r si ou poP seus aux>iliaret5. 

P arágrafo Único: Quatquer reajusl~ no que con
ce rne ao va lor de cada exame, só poderá ser feito 
com a aprovação do Diret or da DJTR AN, "ad re
ferendum'' do S~retfl rio de Segur 11nçe Pública. 

c mu sula Quar.ta> - Vigênda: O presente Con
trato ;:;ntraril em vigor na data d e sua publicação 
e terá vallcLade de doze (1 2) meses, !XJdendo ser 
r~novado, automaticamente, s'e for do in teres!'e- dss 
part.os contratantes. 

Cláu!,;wl a Quinta - Rescisão: O puesente Con· 
trato poderá ser rescindido pelr qua-lquer das par
tes, independente de notificação OU/ interpelação 
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ju jicial. qom uma antecedência mínima 
(30) dias. 

de trinta Sr. Oscar Cristiano Bati6ta 

Cláusu)a Sexta - Foro: Fica eleito o foro da 
cidtade de Macapá , Capital do Territórro Federal do 
Amapá, com exclusão de qualqer outro, por mars 
pnvileg\ado que ~eja , para dirimi11 quaisquer dúvi· 
da oriundas do pr-essente Contrato. 

ID, para firm1ção do que 1lrcou est ~o beJeddo, la
vr<Ju se o presente Contrato que depois de lido e 
a chado conforme, vai assinado pelas partes contra-
1untes e pehs t:estemunhas abaixo nomeadas, fir
mando-se em dt!z (10) vias de igual t eor e forma, 
pJra o mesmo efeito legal. 

:\.iacapá, 09 de outubro de 1978 

Ornar Go nçalves de Oliveira 
- Governo -

HumbertQ Rodrigues 'Ilolentino de Carvalho 
- Contratante 

Testemurilias: Ilegiveit. 

Secretaria de Obras Públicas 

Termo Aditivo ao Contratp nº 041/77-SOP 

(PI'ocesso nº 1/ 0157/ 78-SOP) 

Termo A·di1ivo ao r'ontrato nº 
041/77-SOP, que entre si celebram o 
Governo do Território Federal do Amspá 
e a F·irma. ENPLACON - Encargos 
Planejamento e OonsulbOria ltda., 0on
soante Cláusulas e Condições Abaixo: 

Aos s<>tte dias do mês de novembro d'C· ano de 
hurn mil nove.,entos e setenta e oito (07.11 78), 
nesta cidade de Ma.capá, Capital do Território Fe
d •ral do Amapá, os infra-assinados, GovJ"rno do 
Território Federal do Amapá, representado neste 
ato pelo Sr. Secnetálrio de Obras PúblicB's, Eng.o 
Manoel A 1tônio Dias, de acordo com J recomendado 
no Decreto (N) n. 0 034, de 30.10.75 e a firma 
ENPLACON - Encargos Planejamentos e Consul
bria Ltda., represmtads n~stlt! ato pelo Sr. Oscar 
Cristia•no Batista, seu sócio propr~tário, por terem 
valio.;o e bom, assinam o presente Termo Aditivo 
ao contrato supre. mencionado na parte referente 
ao item 4.4. - Prorrogação, da Cláusula lV -
Pr&zo, como abaixo se especifica: 

Cláusula Primeira - Ftica prorrogado, por mais 
365 (trezf'ntos e sessenta e cinco) di&.s, o prazo do 
Contrato n2 041/77-SOP, a partir do término da 
validade do Termo ini.cial, tendo em vista que as 
razões apresentadas pela firma ENPLACON -
Enoorgos Planejamentos e Consultoria Ltda., em 
sua carta datada de 30.12.77, foram confirrrada,; pehi 
Seção de Estradas de R<-dagem conforme lnf<>r· 
mação originária do presente Termo. 

Cláusu.la Segunàa - Perm'lnecem inalteradas 
as demais Cláusulas do Contrato, !ndusive seu 
valor global. 

Assim, por estarem justo e acordados, as partes 
convenentes assin em o presente TPrmo Aditivo, 
em dez (1 O) vias de igual teor e forma na pre
senQa da's testemunhas abai~o nomeadas. 

Macapá, 07 de novembro de 1978 

Eng.0 Manoel Antônio Dlas 
Secretário de Obras Públicas 

p/ENPLACON 

T t stemunhas Ilegíveis 

Termo Aditivo ao Contrato nll 5'i / 78-SOP 

(Processo n.0 l/01539/78-SOP) 

Termo Aditivo ao Contrato n.0 5r,/78-~0P, 
que entre si celebrom o Governo do Terrj
tório Federal do Amapa e a firma ENPL.A CCN 
- Encargos Plancj9mentos e Consultoria 
Ltda , consoante clausulali e condições ebsJX< . 

Aos sete dias do mês de novembro do abc df 
hum mH 1 ovecentos e setenta e tJito (07.1 1.78?. n t~ ta 
cidade de Macapá, capHal c o Tt~rHórrc F'tdEJEl ' ' 
Amapá, os infrao assinados, Governo do Ternitólio 
Federal de• Amap6, representado neste eto pElo s1 . 
Secr'etário de Obra~ Públicas, Eng.0 Manoel Antê
ni o Dias, de acord o cr m (\ re rc m~nd~do r.o Cecae
to (N) n.O 034, de :H.10.75 e a firma ENPLACCN 
- Encargc s Plan~j~mentvs e CoNull! ria Ltda .. 
representada n este ato pelo seu s'óci o p1 q::1 i1:tE1i<, 
sr. Oscar Cristiano Batista, por h1en velicH., tcrr, 
assif')am o present~ Tu·mo Aditiv(l ~o Crnh'fto 
supra m e ncionad o na pHtt H:fErHt" ao H~m 4.4 
- Prorrogação, Cláusula IV- Pra2o, como abaho 
se especifka: 

Clá'usula Primeira - Fica prcnc ge clo por n tis 
300 (tr(:ozentos) diAs , o prazo d0 C'C" ntr&to n.0 57/78, 
a partir do té rmfno da validade c c Te 1 no inü. ia}, 
11endo tom vista que as razõe~ apHsfntEcas pls 
firma ENPLACON - Em:argos Plaoej &Il"entc~ e 
Consultoria Ltda., em sua cacte datada de 09.03.78. 
foram confirmades pela ~eção de Estraca~ ce R o
dagem, c c nforme informaçã(\ origi r{ 1 ir à< p f H r · 
te Te-rmo. 

C'láusula Segunda - Permanecf m !nslt.ueca~ 
es d emais <!láusulas do Corrtrato, inrlu~i\·e HU va
lor global. 

As~im, por ~starem justos e aco1àados, as par
tes convenentes &ssinam o presen;te Termo Aditivo. 
em dez (lO) vias d e igual teor e forrra na pre~erça 
das t estemunhas abaixo nomeadas. 

Macap2, 07 de novembro de 1978 

Eng0 . Manoe~ Antônio Dias 
Secretário de Obras Públicas 

Sr. Oscar Cristiano Batlsta 
p/ENPLACON 

Testemunhas: Ilegiveis 

Prefeitura Municipal de Macapá 

TERMO ADITIVO 

Te~rmo Aditivo ao Contrato celfbrad<' Ê'ntrr 
a Prefeitura Mun1cirel df lV"araré e n Em· 
presa H. J. Cole + Associados S. A., Plane
jament(\, EmprHndirofntos , rer& t>h l::OJ&c;Êo 
de PStudos e pr0jetos UJ baní~tiros d~:>st~na
d (\s à irn planteção det progremfS habitacic~ 
nais no Munic'ípio de Macapá. 

Aos dezesseis (16) dia~ do mês de outubro de 
hum mil n o vecentos P setenta e oito (1978). ne~ta 
cidade de Macapá, capit a l do Te.rritório FEdE'ral do 
Amapá, a Prtfeitura Munic.ipal de Macapá . neste ato 
representada pelo Ex mo. Sr. Prefeitc Cleiton Figueire-
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do de Aze vedo, denomihsda simplesmente Prefeitura, 
e a Emp res 'l H . J. Cole t Associ~tdos S. A· .. Plane
jamento, Emplleendimentas, ,r epre .;entada neste ato 
P')r Zelda Griman, a seguir denomina·ja Contra
tada , resolvem fi rmar o p · e~ente Tt-rmo Aditivo ao 
Contrato celebr e1do em 05 de maio de 1978, na 
form :i das clàu m la .:> e condições s eguintes: 

Cláusutla Primeira: De conformidade com a 
alín ea «•b » do Parágr-afo . Segundo da Cláusula 
Quinta, do Oontrato o ra a d itado, fica prorrogaria 
por m ais t rinta (30) dias, a aontar da assinatura 
de st e Termo, o praw para ex~ecução dos serviço5 
contratados. 

. Clá_u sula Segunda: Cont.inuam em vigor as de
mais cla usulas e condições eSitabelecidas no Contra
to o~a a.d ita do, no que não contrarie o presen~e 
Term J Adit ivo. 

E, por esbrem assim justas e convencionadas 
s s paTtes fi rm am o prese nte inst rumento em c-inco 
(5) vli11 s d~ igual teor e forma, na pi1H ença das tes
temunhas que t ambém o a ssinam par& os efeitos 
lel:{ais . 

Macapá, 16 de outubro d f" 1978. 

Jacy Jansen Costa 
Pre feito Substituto 

Zelda Griman 
p/Contratada 

Murilo Agosnnho Pinheiro 
Dil1etor do D.D.U.-P:viM 

1'cstentunhas : José Vitor dos Santos Banhos 

Ilegí v'e l 

Junta Comercial do Ter. Fed. do Amapá 

Documentos deferidos em 17 de agosto de 1978 

Firt:~ !ls Individuais 

1.287178 - A. B. Furtado 16 1 oaoo398 6 
Sede : Av. Aimor é, n .0 1199- Buritizal- Macap ii -Ap. 
1.310/7&- Marco Antonio de Mor aes 161 oooo399 f 
S ede: P raça T eodoro Meu d es, s/n - Central 
Maca pá-Ap. 

C on t ratos Soaia-Js (Limitada) 
1.290/ 78 - F erreira & Ferreira Ltda. 16 2 ooooo67 9 
S c. d e: Rua Hamillton Silva, n 2 ~ l57 - Trerr. -
Macapá-Ap. 

1.29;ij 78 - TOPLAN - Topografia, Planejamento, 
Construção e C0mércio Ltda 16 2 ooooo68 7 
S ede: Av. Felici'ano Coelho, n.o 22 - Trem -
Maca pá-Ap . 
1.30!)!78 - Empresa de Tra nsportes 
Viana Ltda. 16 2 ooooo69 5 
Sede: Rodovia Salvador Diniz, s/ n - Santana -
Macapá-Ap. 

Alte ra'ção Contratual 
1.283/78 - Indústria de Conserva 
Alime ntícias Kaburé Ltda. 799 
S e de: A v. Mend onça Jún.io'r1, n .0 103 - sala 5 -
Ce ntral - Macapá-Ap. 
Processos jul gados e colocados em exigência pelo 

plenário n a pauta do d~a 17' de a gosto de 1978 
1.197/ 78 - CalçB~àos Scamello S/A 

Reg. de Procuraçio 
1.205/78 - Calçados Samello S/A 

_ Protl!ção N. Ocmercial 
1.300/78 - Ferreit1a & ~antins Contrato Social 

Poder J udiciário 
Justiçâ dos Territórios 

Território Federal do Amapá 

Juízo de Direito da Comarca de Macapá 

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

O Doutor Mário Faria, MM. Juiz Temporá
rio da Justiça dos Tenritórios Federais, na 
forma dia lei, etc .. . 

Faz saber a tod0s os que o presente Edital 
com prazo de 15 dias virem, ou dele tiv.erem co
nhecimento, que neste .Tuízo corore Sf ·US tfâmites 
um processo em que é aoo.sado Manoel Lobato 
Nunes, como incurso no art. 32 e 34 da Lei das 
Contravenções Penais. 

E. como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo 
certificado não o haver enc<JI1trado nH ta Con:&J ca , 
não sendo po:;síve 1 citá-lo pessoalment•e , ai ta-o pelo 
presente a comparecer neste Juizo, no edifício do 
Forum desta Comarca, sito à Avenid a AmE Z! nas, 
n12 26. esquina· com a Rua Cel. Cor;oJano Jucá, nes
h cidade, a partir da d ata da publicação, 
a fim de ser interrogado , promover sua defH a e 
ser notificado dos ultHiores term os do pr oceFSo, a 
que deverá comparecer, sob pem.1 ae revelia. P t:r a 
conhecimento de todos é pas~tSdo o presPnte Edital, 
cuja 28 via ficará afixade no lugH de costume. 
Dado e passado nesta cidade, a os vinte e cinco dias 
do mês de outubro de mil noveaentos e sEtenta 
e oito. Eu, Gaetano Amico, Escrivão, subscrevi. 

Mário Faria· 
Juiz Temporário d.a Ju11tiça dos TerritóTios F ederais 

Cooperativa Mista Agropecuária de Macapá 

ESTATUTO 

(Continuação do número anterior) 

5. número de associados existentes na data da 
sua expedição, para efeito do c álculo do «quo rum » 
de instala9ão e aprecia\;ão do critério de r epresen
tação; 

6. a a~sinaflura do responsável pela convocaç(io. 
Parágrafo Primeiro - No caso de a con

vocação ser fe?ta p or associados , o Edita~ será 
assina do, no mínimo, pelos 4 (quatro) primeiros 
signatários do documento que a solicitou. 

Parágrafo Segundo - Os Editai!' de Convo
cação serão afixados em locais visíveis das depen
dências m ais comumente f requentadas pelos asso
ciados. publicados em jornal e comunicados por 
circJlares a os associadott. 

Art. 19º - :F: da competência das A~sembléias 
Gerais , ordinárias ou extraordinária!', a d estituição 
dos membros do Conselho de Administração, dP. 
fiscalização ou outros. 

Parág!'afo Único - Ocorrendo destituição que 
possa comprometer a. re.gularidade da administração 
ou fiscalização de t>ntidade, poderá e AsH mbléia 
designar adminoistradores e conselheiru: pr ov}~ór i cs, 
até a posse dos novos, cuja eleição ae efetuará DO 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
Art. 20º - O «quorum»1 para inshla'ção da 

Assembléia Geral, é o seguinte: 
l. 2/ 3 (dois terços) do número de associados, 

em condições de votar, em primEira convo cação; 
2. m etade rn'eis 1 (um) doB associados, em 

llegunda convocação; 

(Continua no p116ximo número) 


	

