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SAF -Coordenadoria de Administração Geral 
Serviço de ?essoal 

A v rs o 
A Direton.ia do Serviço de Pessoal comunica 

aos funcionários do Quadro Fe'rmanente, qut> estso 
abertas inscrições às provas de acHso d u rantE 15 
dl~as, contados da publicação d.e Edital, devendo os 
interessados se dirighem ao SHviço de Pes~oal na 
Coordenadoria de Administração Geral, à Av. Core 
de Carvalho, n2 120, onde serão prestadas es in
iormações necessárias dentro do expediente no• Il'al. 

O Secretário da Comissão de Pron'loções para 
19'78 estará à disposição dos i'nterejS!'ados, havendo 
vagas para &s seguintes r.élde de classes ou classefi 
singular.es: 

- Auxiliai: de Enfermagem 

- Condutor de Topografia 

- Feitor 
- Mestres 
- Aux. dE! Engenheiro 

- Fotógr&fo 
- Porteiro 
- Servente 

13-A 
11-A 
05 

- 13-A 

- 11-A 
- 89- A 
- 09-A 
- 05 

- Alfaiate, Carpinteiro, Eletridsta-Jnstalador, 
Eletricista-Enrolado r, Elet ricista- Op~J ed( r. F e 1 r~ iJ o, 
Ferramenteiro, Funileirc, Mecânico dP Máquinas, 
Mecânico de Motores à Combustão, Marceneiros, 
Mecânico-Opera'QJl'r e SerrP lht:üo, todos pe1a o nív€1 
8- A. 

Observações: Poderão concorrer nestas últimas 
vagas bdos os Auxiliar'es de Artífices, '1:1Ível 05 

Macapá, 08 de novembro de 1978. 

Miracy Mauricio Neves 
Diretor do S~rviço de Pessoal 

Edital Nº 023/78 .. SP 

O Serviço de Pt!ssoel da Coordtnadoria de Ad
ministraqdo Geral do Governo do Território Fede
ral do Amapá, leva eo conhecimento dos 6etJhor~s 
fun"ionlários da Administração Te~ritoriel, Hgidos 
pela Lei nº 1.71 1, de 28- 10-95?. (Estatuto do!' Fuo
cionãrio~ Públicos Civis da União e dos Territórios), 
ocupantes efetivos de cargos das diversas séries de 
classes ou classes singular€ s dos enquedrarrent cs 
estabelecidos pelas leis n!?s 3.780, de 12-7-ll60, 
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EXPEDIENTE 
IMPRENSA OFICIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
* Administração 
• Redaçiio 
• Parque Grá fico 

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

TELEF ONES: 
Gabinete do Diretor 
Chefe das Oficira s • 

DIRETOR 
IRANILDO TRINDADE PONTES 

5483 
!5307 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLICAÇOES 

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

OUTROS ESTADOS E MUNIClPIOS 
Anual ............ . 
Semes tral . . . . . . . . . . . 

CrS 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. n úmero atrazado: R.umenta cinco cruzeiro& 

3.967, d e 5-10-961 e 4.069 , de 11 -6-962, que se 
a ch ~m abertas pelo prazo de t 5 dias, a pat tir da 
public3ção d e.•t E:' EdjtaJ, as i nscrições 110S candidatos 
que desE:> j arem se subm~ter à s pr• .. vas de acesso, 
p ara f ins dt- promoção às vagas d as séries de das
ses mrciais dos seguinte s ca rgos do Quadro de 
P~ssoal Permanente do Governo amapaense: 

Nll de 
Ordem Nomencla tura dos cargos Nivela 

7 Auxiliar dt! Enfermagem 13-A 
{pode rão concorrer Aten dentes, nivel 9} 

~ Condutor de T opografia 11 -A 
(poderão concorrer Auxiliares d e Medi-
ção, nível 6) 

13 Feito!! 5 
(poderão cone ) · 11e r Trabalhadores, nivel 1) 

2 Mestre 13-A 
(poderã o concorrer todos os M arceneiros, 
F errtiros, P edreiros, Carpinteiros, Funi 
leiros, Mecânicos de Máquinas, Mecânicos 
d e M!otores à Combustão, Mecânicos-Ope
radores, Pintores, Eletricista-Insta la d ores, 
IDletricistas-Enrole dores e Eletricistas· 
O per adores, nível 12-D) 

t Auxiliar de Eng"!nheiro 11-A 
(po jerão concorrer- Auxiliares de Medição, 
nív el 6) 

1 Fotógrafo 9-A 
(poderão c0 ncorrer Aux'i liares de F·otógra-
fos, nível 6) 

3 Porteiro 9-A 
(podeJão concorrer Zeladores, nível 8 -B) 

24 

1• 
42 
1.0 
l 
1 
6 
1 
t 

S e rvente 5 
(pod erã o concorreo os Trabalhadores nlvel 1) 

Alfaiat e 
Carpinteiro 
'Eletricista s-I n st a la dores 
Eletricista - Enr olador 
E letr-iclsta-Operador 
F'el'lreiros 
F erramenteiro 
Funileird 

8-A 
8-A 
8-A 
8-A 
6-A 
8-A 
8-A 
8-A 

PUBLICAÇ0ES 

Página comum, cada centtmetro ptJr coluna Cri 20,1ru 
Preço deste Exemplar Cri 2,09 

Matéria para publlcaçl1o das 07:30 às 12:00 e das 
14:80 às 17:30, exceLUando os sábados. 

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulaçAo do 
Dlt. rio, capital, e 8 dias nos municipios e outros estados 

ti to~ICIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publlcaçAo. 

ASSINATURAS- Capital, Municlpios e ou tros 
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» 

Assinaturu vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

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

e Belém Estado do Pará . 

5 
3 
2 
2 
2 

Mecânico d E' Má quina 
Mecânico de MotorE:'s à Combustão 
Marcen eiros 
Mecânicos-Operadores 
S er ralhe.iros 

(Poderão concorr.er t odos os Aux. de 
Artífices, 5) 

8-A 
8-A 
8-A 
8-A 
8-A 

As inscrições a que se refere o presente Edita l, 
serão realizada iS no Serviço de Pessoal , situado à 
Av. Copa de Carvalho, n.0 120, nesta Capite l du
rante a s horas normais de expediEnte da repartição. 

No ato da tnscrição, os candidatos d everão 
apresentar um ( 1) dc s Slf guintes documentos: Car
t eira de Identificação Funcional ou Cartt·ira de 
Identidade expedidas peJas SecretaPias de Segu
rança Pública ou lnsUtuto s Oficiais. 

Logo após a data do encerra mento das ~nscri
ções, o Centro de Desenvolvimento de Recursr)S 
Humanos marcará os di'as, horários e locais da re a 
lização das provas a serem apJic!jdss . 

Quaisquer outrbs esclanecimentos ou 1hfor ma
ções a respeito tia ~> insc·rições de que treta o pr e
sente Edital, os in~eressados p ode rão obt er do Ser
viço de Pessoal. 

Serviço de Pessoal, em M llcapá, 08 de novem
bro de uns. 

Miracy M'aurício Neves 
DirPtor do Serviço de Pessoal 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Extrativas d1> Território Federal do Amapá 

e Estado do Pará 

CONVOCAÇAO 

Pelo presente 'Edital, fkam convoca dos tod os 
os associados do S~ndicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias Extrativas do Território Federe i do 
Amapá e Estado do Pará, em pleno gozo de seus 
direitos s 'lciais, para uma r eun~ão d~ AfsetrblÉ- ia 
Geral O rdinária , que realizar-se-é un sua H.CE so
cial, à avenida P adre J úli0 Maris Lcmbaerd, n.0 

2832, n esta capital, no dia 19 de novembro de 1978, 
às nove ~ras e tr~nta minutos ou à$ dez horas, 
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em pnimeira o\J segunda convocação, respectiva
mente, a fim de tratarem oda seguinte: 

Ordem do dia: 

a) Oiscussão sobre a aprovação da prestação 
de conta do exercício dJe 1977. 

b) Api'ovação da propos~a orçamentária, para o 
exer.cício de l979~ de confor:midade com a Lei e as 
no o mas esta tutdlrias da entidade. 

Macapá, 08 cfe novembro de 1978. 

José Jacy Ribeiro Aires 
Pres. CPF 0013503'82/00 

Prefeitura Municipal de M azagão 
Plano de Aplicação da Taxa Rodoviária Únlt:a 

3000.00 - Despesa Correntes 
3100.00 - Despesas de Custeio 
3120.00- Material de Consumo 15.000,00 
3130.00 - Serviços de Terceiros 15.375,00 30.375,110 
4000.00 - Despesa de Capital 
4100.00- Inuestlmantos 
411 0,00 - O brag Pú bllcas 

tA npl e ~ão e Conservação de 
Vias Públicas 70.875,00 70.875,00 
T O T A L 101.25U,OO 

Importa o presente Plano de Aplicação na Importân
cia de \Cento e hum mil, duzenbos e clnquenta cruzeiros). 

M 1zagão-AP, 08 de novembro de 1978. 

Evilásío Pedro de Lima Ft>rreira 
Prefeito 

Luclvaldo de Soun Dias 
Diretor de Finanças 

Prefeitura Municipal de .liJ.acapá 
Decreto N2 161 /78-PMM. 

O Prefeito Munici~al de Macapá, usando das atribui
ções que lhe são conferldad por lei e, 

c~n~l derando os tle'rlt1os do Oficio n2 29/78-CDL, da
tedo de 27 de outubro de 1978, 

Considerando que no dia 3o p. vindourc se comemo· 
ra o «Dia do Comet~ciário», 

DECRETA: 

Ar,, JQ - Tornaor feriado comerdel o st>gundo expe
diente d? dta 3o de outubro de 1978, nesta cidade. 

Art. 2.0 · - Este Decreto entrará em vleor na data de 
sua Pliblicação, r~vogadas as disposiçõea em contrt.rlo. 

Dê-se Ciência, Registre-se e Publique-se. 

Palácio 31 de Março, 27 de outubro de 1978. 

Jacy Jansen Costa 
Prefeito Substttuto 

Publicado neste Departamento de Admlnlstraçl!o, aos 
27 dlaa do mês de outubro de 1978. 

Luiz Carlos Camargo Buzzi 
Dh'etrlr do Departamento de Administração 

Comarca de Macapá 

Juízo de Direito 

PORTARIA! Nº 20/78 

O Doutor José Britto da Cunha, Juiz de DI .. 
reito da Segunda Circunscrição Judioiâria do Amap& 
compreendendo as Comarcas de Maoap~ ~ Mazagão, 
na uso de suas Atribuições Lf:gais etc ... 

Considerando 

Que a partir desta data todos os bens pertt n
centes a Segunàa Circunsclição Judic1bria fiu m 
diretamente sob~ retsp<•l'lsabilidad~ e admini~ta~i0 
do Juiz de Direito; 

Considerando 

Que não há livro inventário neste Jufzo onde 
estejam rf:laciona dos os bens pez ttcn oe ntt:S à ~ t
gunda Circunscrição; 

Oon:sideiiando 

Que há vários bens da Segunda Circunscz hã o 
que não foram tombados: 

ConsidPrando 

Enfim, que é obrig11çeo de qw,Jquer Adrrir o! 

trador Z':' lar pelo bom uso e const-rvação do b t n 
público, sabendo seu estado de uso, conservtção ~ 
localização; 

RESOLVE 

I -- Nomear a comissão abaixo relaci('lneda 
'Sob a presidência do primeiro, para fEzer um le · 
vant8)me.nto comple r o de todcs c s bt ns perter.cen
tes à Segunda Circunscrição existentt-s ne'str. CftP, 
seu estado de uso, conseivação t lt c'alizôçí'.<; 

li - Faz~r o tombs m,;nfl<' dos bt-n& aindf:! não 
tombados, dando-lhes e respectiva numHsção: 

III - Escriturar o livro Inventário dos bc ns 
enconbrados e exJstentes, atribuind(-lhec; seu~ ro
pectivos valores; 

IV - As~inar-lhe o pr&Eo de 10 (dez) dias 
para o cumprimento desta Portaria. 

Comissão 

Jairo José de Gouvêa Quintetl 
Erenilda Torrinha da Si1ve 
Darci r r\llmeida Viéogas 

Publique~se, RegistfE' - ~e e Currpe-Ee. 

Macapá, AP 06 de novembro de 1978. 

José Britto da Cunhe 
Juiz cie Di11eito 

Junta Comercial do Ter. Fed. do Amapá 

Documentos deferidos em Q4 de agosto de 1978 

Firmas Individuais 

1.333/78 - G. F. Santana 1'6 1 oooc427 ~ 
Sede: Vila de Laranjal, sj n2 - Mazagão. Ap. 

1.336/78 - José Lob'ato Ferreira Gomes 
16 1 oooo428 1 

Setle: Vila de Lanmjal. s/nº - Mazagão. Ap. 

1.3371/78 - .Jovelina Pedroso de Almeida 
16 l oooo429 O 

.Sede: Vila de Laranjal. s/n2 - Mazagão. Ap. 

1.338/78 - A. R. Filho 16 1 oooo43o 3 
Sede: R\1a Tiradentes, n2 1442 - Centorel - MF
ca.pá· A•p. 

1.347/78 - Eunoice S~"uza Fontes de Sales 
16 1 oooo431 1 

Sede: A~. Antonio Coelho de Carvalho. nº 3893 -
Santa Rita - Mac8'pá-Ap. 
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Contratos Sociais (Limitada) 

1.272 /78 - Fazenda Fé em Deus, Agrop~cuária 
I dú;tria e 2 omercio Ltda. 16 2 ooooo71 7 
S ~de: Rio Pira í:'iva, Ma rapá·Ap. 

1.332/78 - F. Alve-s ·de Araújo & 

S ede: Rua Cândidc. Mendes, 918 
:vl.aca pá -A p. 

Cia. Ltda. 
16 2 ooooo72 5 

Comercial 

1.3t5/ 7H - SARRAF & Quanesma Ltda 
lo 2 ooooo73 3 

Se de.: Vil a de L aranjal, s/nº - Msza~São. Ap. 

1.?~~/78 - AGROPAMPA - · Agropt>cuária Amapá 
~n jÚstria e Oomércio Ltda. 16 2 ooooo74 1 
Sede: Es~r·ada São Jo aquim, Km 110- Maaa1pa-Ap. 

Anotação 

1.352/ 78 - Albe rto Alcolumbre :F.r. 161oooo2921) 
885 

Sede: Rua Cândido Mendes, 1206 - Central. 

Sociedades Anônimas 

1.319/78 - Telecomu nica ções do Amapá S/A-TE
LEAMAPA 831 
S :!.ie : A V'. Coa rac·y Nunes, 104 - Central - Ma
capá -A p. 

1.329/ 78 - Bruynzeel Madeiras S/A- BRUMASA 
832. 

Sede: Av. Ama~nas, s /nº - Macapá-Ap. 

Procu rações 

1.3 34/78 - D e: J ovelina Pedroso de Almeida llo 
a: Ab acildo P·aes li~eio. 

1.3~5/78 - De: José Lübato Ferreira Gomes 111 
a: Abeaildo Paes Feio. 

Cancelamento 

1.348/ 78 - J. P. Barbosa 655 

Processos Julgados e Colocados em Exigência pelo 
Plenário na Pauta <.l o dia 24 .08.78. 

1.300/ 78 -- Ferreira & MQrtins Cont. Social 

1.331/78 - R. Anaice de Oliveira & Cia. Ltda. 
Cont. Soci'8l 

1.330/ 78 - Lacerda & Cia. Ait. Contratual 

Cooperativa Mista Agropecuária de Macapã 

ESTATUTO 

(Continuação do número enterior) 

Parágrafo Segundo - O Coordenador indicado 
escolherá, entre os a ssociados, um Secretário «ad 
hoc.» para auxiliá- lo na 'rPdação das decisões e se
rem i;ncluidas na A ta, pelo Secretário da Assembléia. 

Art. 24.0 
- As deliberações d!l's Assembléias 

G~rais somente poderão versar sobre os assuntos 
constantes no Edital de Oo n vocação. 

Parágrafo P.rim"eiro - Em regra, a votação 
será por aclamação, mas a A.ssemb~éia poderá optar 
pelo voto secreto, atendendo-s~ estão às ndnnas 
usuais. 

PaJiágrafo Segundo - O que <correr CJa As. 
sembléía Ge ral devel!'á constàr ' dt! Ata cücumtEn
ciada, lavrada nD L,ivro próprio,llpr c vada e assina
da ao fmal d os trabalhos pelos du•ttores e fi~caí s 
pr.esentes, por uma Corrisião de 10 (de:z) E>sscciE
dos, design•ados pela Asstmbléia e, ainda, por 
quantos o qut)ram fazer . 

Parágrafo Terceiro - As de-liberações nas />J.s . 
sembléias G erais serão tomadas por maioria de 
votos dos asso ciados presentes com dinito de votalf, 
tendo cada as9ociaào, presente ·e u rt:presentsdo, 
direit10 d~ 1 (um) só voto, qualquer que seja o 
número de suas quotas-partes. 

Parágrafo Quarto - Os associados situados em 
áreas afastadas e que, por insufidência de núrr.erC'. 
não puderam ser organizados em grupo SE c.ci< nt 1 
próprio, poderão com parecer pe1 soalme nte às As · 
SPmbléias para exercer o seu direito de voto; os 
que integrarem Grupos S:eccir nais, mas que não 
forem delegados, também poderãe fazê-lo, priva· 
dos, porém, de manifestação e 'Joto. 

Parágr-afo Quinto - Prescreve etn 4 (quatn) 
anos a ação pera> anular as deliberaçâes da AsEem
bléia G.er.al viciadas de erro, d0Jo, f~ au de cu E>i
mulação, ou tcmadas com vi.o~eçi o da lei cu co 
Estatuto . contaJo o p11azo da data ur oue a Af.
sembléia. 1liver sido realizada. 

Capitulo VI 

Da Assembléia Geral Ordinária 

Ar\. 25º - A Assembléia Geral 0Pdinárill , que 
se l'eali.z'a r á obrigatoriamente uma vez ~c.r im o. no 
d~correr do m€!s de msrço, delibera ré scbrF r s se
guintes assuntos, que dtVet ã o comtH d~ O r dt m 
do D~: 

I - Prestação de contas dos órgãos de 'acroi
nistração, acompanhada do par~cel' do ConseUh o 
Fliscal, compreendendo: 

- relatório da gestão; 

-balanço; 

- demonst'l'etivo das sobras ar:;un:dH cu das 
perdas decorre-ntes da imuficiêncis dfs ccntri,l::ui
ções par·'8 cobertura das despesas da SociHiade e 
do P~recH· do Con&elho Fiscal; 

- plano de atividades da Soch da c e p a e o 
exercScio seguinte. 

ri - Destinação das sobras apuradas ou retfio 
das perdas decorrentes da insuficiÊncia elas cc nhi
buiçõts para cobertura das despefas da Socü da de, 
deduzindo-se, no primeiro caso, as parcE-las J:Ha 
só Fundos Obrigat'Órios. 

IH - Eleição dos ccmpcne-ntes do C'on~ f lro de 
~dminishação, do ConHiho Fiscal e d e- cuhN, 
quando foll o caso. 

IV - Fixação do valor da gratificação de re
pres~ntação pera o Presidente d a CooperaOv~. 
bem como da Oéiuqa tia Pnserçe, JCara os df mEis 
Conselheiros Admin;·~tradore!' e FiHeif', çelo ('{rr 
perecimento às respe_ctive~& reuniões. 

V - Quaisquer assuntos de 5ntenHe Frei f 1, 
exc1uídos ou enumerados no artigo ~7º de~tr Es
tatuto. 

(Continua no próximo número) 


	

