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I I 

TERMO .'.DI I'IVO 

I 

Governador do Território 

Cmte. Arthur Azt-vedo Henning 

Terceilfr· '.ermo Aditivo, ao Convênto de 
20 de ; gosto de 1976, cel E:- brado entre o 
Min;_,t·ério da Agricultura e e Secretaria 
de Eco nomia, Agricultura e Colonização 
do Territór)o FedPra] do Amapá, para 
Execução de um Projeto de Informação 
de Mercado Agrícola, publicado no Diário 
Oficial de Unfão, d~ 19 de s~tembro 
de 1976. 

Gabinete do Governador 

Ten. PM Ronaldo Pereira de Oliveira 
l 

I SECRETARIADO 

A'os tr.eze dias do mês de novembro do ano 
de mil novf'centos e setenta e cito, o Ministério 
c:la AtgrAculture, doravante denominadc Mtni~tério, 
repres<>ntado ):')elo Doutor Alberto Bentes Gut>Treiro, 
Direto11 do Ministério da Agriculturr no Tcrdtório 
Federal do Amapá!, no exercício dos encargos de 
Delegado Federal de A;!ricultura, de ecorào com 
a Portaria Ministerial n2 410, de Hl de maio de 
1978, e conforme. competência delf !;,Sda peJa P r r
t eria Ministerial n .0 ~22, 'de 28 de dezembro de. 
1977, public~da no Diário Oficia l da Unlão de 03 
d e janeiro de 1978, e a Secretaria de Economia, 
Agricultura e Colonização do Território Fede!"al do 
Amap~ . doravante denominada Secntarie, repre
sentada pelo seu Titular, Doutor WbltE'T dos Sentes 
Sobrinho, resoiveram celebrar o presente TE>rmo 
Aditivo, mediante as cláusliles e condições sE:
guintes: 

I 

Sf>cre~ário ele Administração e Finanças 

Prof. Domício Campos de Magalhães 

Secretário de Obras Públicas 

Dr. Manoel Antônio Dias 

Secretário de Saúde e Ação Social 

Dr: Rubens de Baraúna 

Secretário de Educação e Cultura 

Dr. Alfredo Augusto Ramalho de Oliveira 

fi 

Secretário de Economia. Agricultura e Colonização 

Dr. Walter dos Santos Sobrinho 

Secretário de Segurança Pública 

Dr. Ornar Gonçalves de Oliveira 

Assessoria de Planejamento e Coordenação Geral 

Dr. Antero Duarte Pires Lopes 

Cláusula Primeira - O presente Tf>rmo 
Aditivo tPm pol' objetive a menuter•ção do Pto .. 
jéto de Informação Agrícola no Território Federei 
do Amapá , compreendo as atividades de coleta!l, 
preparação, intercâmbio e divulgação de dados 
sobre o comportamento do 'mercado de produtos 
agropecuários. 

Cláusula Segunda - Constituem obrtgaçõ~l 
das partes: 

I - Do Ministério 

a) Conccrre, no pi'Pse·nt~ PXPrcfdc. <"ClT 9 
importância de Cr$ 50.00Õ,CO (cirauenta mil 
cruzE>ir0s), dPstacados do Projeto Q805.07351833.136 
- PROTERRA - - .',po1o à PrrjPtC's de DesFnvol
vimento e Integração IntE-r-Regional - Elem~nto 
de- Despe!'le 4.1 .2.0. - SE>rvicos em Regime Ide Pro
gramação Especial - !tE>m 42 - Entidades Este
du'ais - P essoa l -- Cr$ 20.000 .00 (vinte mil cru
zeiros) e ltPm 43 - Entidades Fstaduais - Outras 
Degpe~as Correntes - C'r$ 30.000,00 (trinta roil 
cruzeiios). Empenhos n2s 001 e 002. 
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EXPEDIENTE 
IMPRENSA OFICIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
* Administração 
• Redação 
• Parque Gráfico 

Rua Cândido Mendes sfn2 - Maupâ - T. F. A. 

TELEFONES: 
Gabinete do Diretor 
Chefe das Oficinas • 

DIRETOR 
IRANILDO TRINDADE PONTES 

5463 
li307 

TABELA DE ASSINATURAS E P UBLICAÇOES 

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

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

Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
CrS 400,00 

D.O. número atrazado: ~umenta cinco cruzeiror. 

b) Alooar recursos pa r81 os exe rcícios subc;e
quentes; 

c) Aoc•m panhamen1to e supervisão da eXJecucão, 
a través d a DFA/ Amapá. 

li - Da Sec retaria 

a) Aplicar os r ecursos e executar fie lmente a:s 
atl vid:de~, conforme especifwação no P rograma de 
Trabalho; 

b) Cumpr<ir rigorosamente as fnstruções Gerais, 
aprovadas pela Portaria Ministerial n.0 234, de OS 
de maio de 1977, publicada no Diário Oficia! d'a 
U nilão, de 16 de junho de 1877, 'as quai s pas~">am a 
O :) nst~tuir parte i nteg rante dest e instrumentlo, ·in
d,o <! p~ndente de transcrição. 

Clt. usula Tercc l ·a - Es te T~rmo Aditivo foi 
aprovado pelo Grupo Central de Execuçfo Orça
m entária através da Resolução do GCEO n.0 36 
d e ll de outubro de 1978 em concordância corn f 

P.ortaria SG n.0 33 de 27 de maio de 1977, publica
da no Diár io Ob cial da Un}ão de 07 de junho df 
1977. 

Clâusul& Quart a - O prPsPnte THmo AdiUvo se· 
rá publicado no Diário Oficia l elo T erritório Fede· 
ral do Amapá, permanecendo em vigor as demaü 
cláusulas e condições estipuladas, n ão ~lteraclas por 
este in ~tr umento. 

E, para validade do que pelas partes foi pactua · 
do. firmou-se este instrumento em 02 (duas) via> 
d e igua l teor, n a presença das t est e munhas qu f
também o subscrevem. 

Alberto Bentes Guer reiro 
Diretor IDstadual do Território 

Federal do Amapá 

WaHer dos Santos Sobrinho 
SeoreUário de Eco n:omia, Ag ricultura e Colonização 

Te~emunhas: Dé bor9 Pinheiro Guimarães 

Raimundo Vitorino de Sousa 

Preço do exemplar Cr$ 2,00 

PUBLICAÇOES 

Página comum, cada centímetro pvr coluna Cr$ 20,!JU 
Preço deste Exemplar Cr$ 2,00 

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

RECLAMAÇOES - 24 horas após a cir culaçilo dQ 
Dli;rio, capital, e 8 dias nos municípios e outros estados 

6~'fCIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publicação. 

ASSINATURAS - Cilpitnl, Municfpios 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» 

Assinatun.s vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este DiArio Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amapá em BraBflia-DF 

e Belém Est.ado do Pará. 

Secretaria de Obras Públicas 

Termo Aditivo N. 0 02/ 78-SOP 

Termo Aditi vo ao Contrato n .0 003 / 78-
SOP, que entre si celebrF.m o Govern o 
do T erritório Fedual do Arr:apá e a 
Firma João Victor Moura de Arruqa, 
con •oante Cl á usu~as A baixo: 

O Governo do T E> rôtón}o FedPf1aJ do Amapá, 
doraV'Bnte denominado Cc ntH b nte, 1 epe·~H ta do 
neste ato pelo Exmo. SPnhor Sf cretário de Cbras 
Públicas, Eng.0 Manoel Antônío Vias, polr força do 
que lhe confere o Decreto n. 0 034 / 75 cc mbinado 
com o a rtigo 11 do Decreto Lei 200/67 e a Firma 
João Victor :\iou11a de Arruda, denominada 
simplPsmente Empreitei' a, reç r e:;e n1E:da n e~te ato 
pelo Engº J oão Victor Moura de Arru da, propriet ário 
da fi rm a, por te rE: m como justo, vali.Coso e bom 
firmam o pr E' SPnte Te1 mo Aditivo fi O Item IV -
'": láusula T er ceira - Prazo sub-ite m 4.2 nos 
termos que abaixo segue: 

Cláusula Primeira 
Passará a fazer parte integ rant e e ime!fSJtl n- 1 

'ia Cláu!<ula Te1 ceira - sub-item 4.2 do instru 
mento principal o S!:'guinoo dispositivc; : 

a) F ica prorrogado o prP.zo para a execução 
dos serviços de constr u çã< dt> um p1 édio de!' 
tinado à Companhia de Polícia da Capi tal, rm 60 
( sesse!nt a) dias con ..; ecutivc s, contados a p.rtir d a 
i Bita de expiração do <!on cE>dRdo no primeiro 
Termo Aditivo. da·tado de 27.07.78. 

Cláusula Segunda 
P trmanecerão inaltuadas as dEmais Clámulas 

do instrumento P.rin cipal. 
Assim ror estarem justos e scordsdoF, 

assinam o presentf> Termo Aditivo fm (d fi' ) v'iH 
de igual teor e foi ma, na presença de duas tes
temunhli ll a baixo assinadas. 

Macapã, 08 de novembro de 1978 

Eng.0 Manoe l Antônio Dias 
Pela Contratante 

Eng.0 João Victor Moura de Arruda 
Pela Empreiteira 

1,estemunhas Ileeiveis 
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Prefeitura Municipal de Oiapoque 
Plano de Aplicação 

Plano de Aplicação da Taxa Rodovléria única, per
tencente à Prefeitura Municipal de Oiapoque, referente a 
previsão para o exercicfo de 1978, no valor de Cr$ 10 1.250,0() 
(cento e um mil, duzentos e cinquenta cruzelro11), elabora
do de acordo com o Decreto nº 999/69. 

4000.00 - Despesa de Capital 
4100.00- Investimentos 
4110.00 - Obras Públlcas 

- Prosseguimento e 
são do meio·fio da R. 
Dumont. 

Conclu
Santos 

- Construção do meio-fio 
A~. Barão do Rio Branco 
- Aterros das ba~xadas 
Rua Onórlo Silva 

30.000,00 
na 

41.2:10,00 
da 

30.000,00 I 11 h250,0U 

Importa o presente Plano de Apltcação na quantia de 
Or$ 101.250,0U 1cento e hum mil, duzenbos e clnquenta cru
zeiros). 

Oiapoque, 08 de outubro de 197R. 

José Onotónio de Almeida 
Prefeito Municipal àe Olapoque 

Prefeitura Municipal de Macapá 
Extrato de Instrumento Contratual 

(Artjgo 54 do Decreto n2 73.140/73) 

Instr1umento: Termo d~ Contrato C.e Em.preita 
nº 28/78-PMM, de 07 de no'.lembro de 1978, Pro
cesso n2 3183. 

Partes: PI'efeitura Municipal de Macapá e a 
firma Geraldo CoT de.iro Barbou . 

Prazo: O prazo pare conclusão total dos servt
~os sePá de trinta (30) dias, a ~ontar da data de 
l.lssi.natura do presente Contrato e da Primeira 
Ordem rl<> Serv•iço. 

Objeto: O objeto do presente Contratd con
siste na execução de uma (1) Escola na Vila de 
Macedônlie, Localidade de Beilique. 

Valor: E de Cr$ 26.000,1.>0 (vinte e seis mil cn\J-
2'Jeiros), o Vlalor do presente Contrato, fixo e irrea· 
justável. 

Dotaçãt>: - Os recursos para pagamento dos 
serviços decon~>ntes d~>ste Contreto, correrão à 
conta da Dotlação: IUSMP- Programa: 03070251.010 
Categoria Econômica: 4110 00 - Empenho n12 1464 
de 07 de no~embro de 1978. 

Fundamentlo dto instrumento: Este Contrato de
oorre da. autorização contida no processo n2 05453, 
de 1º d~ novembro de 1978, e com fundam'ento na 
alínea «i», do parágrafo 2.0 , do art. 126, do Deone· 
to-Lei n2 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

Meca~á, 07' de novembro de 1978. 

Cleiton F'i.gueiredo de Azevedo 
Pr~feito Municipal de Maoapá 

Gera~do Cordeiro Barbosa 
Empreiteira 

João Teixeira Lima 
Diretor do D.O. 

Testemunhas: José Vitor dos Santos Banhos 

Marildla Barata dos Santos 

Extrato da Instrumento Cont-ratual 

(Artago 54 d•o Decreto n.0 73.140(73) 

Instrumento: Termo d~ Contrato de Empreitada 
nP 29/78-PMM, de de novembro d<e 1978, Pro-
cesso n. 0 05453. 

Partes: Prefeitura Municipal de Macapé e a 
firma Geraldo Cordeiro Barbosa. 

Prazo: O pra0o para c0nclusão ~tal dos 5ervi
ços será de trinta (30) dias, e contar da data de 
assinatura do presente Contrato e d~ Primeira Or
dem de Serviço. 

Objeto: O objeto t:lo presente Contrato cor.sisl~ 
na execução dos serviços de const1 ução de um (1) 
Posto Médico na Vila de M'BcPdônia. localidade de 
Bail~que. 

Valor: E de Or$ 17.000,00 (dezessete 'mil cru
zeiros), o valor do presente C'0ntreto, fixo e irtes· 
justáve). 

Dota~o: 0\l Tf ursos para pll,garmntc dos SH

viços decorrent"l' deste Contrato, corrt•J ão à conte 
da Dotação: 1F'3MP - ?rograr.-:e: 03070251-010 -
Categoria Econômica: ~110.00 - Empenho nº 14.68 

' de 07 de novambro de 1978. 

Fundamento do Instrumento: Este Contr~to de
corre da autoriza~,:ão c!ontida no processo nº 05453, 
de 12 de novembro de 1978, e com fundem~nto na 
aline's «i», do parágrafo 2.0 , do art. 126, do Decre
to-!~ nº 200, de 25 de fevertiro de 1967. 

Macapá, 07 de novembro de 1978. 

Cleiton Figuerredo de Azevedo 
Prefeito Municipal de Wac6pá 

Geraldo Corde-iro Barbosa 
Empreiteira 

João Teixeira Lim& 
DiretoP do D.O. 

Tt>stemunhas: José Vitor dos Santos Banhrs 
Mari'lda Bara~a dos Sanflos 

Junta Comercial do Ter. Fed. do Amapá 

Documentos deferidos ur 31 de agosto de 1978 

Firmes Individuais 

1.37o/78 - S. F. Lazamé 16 1 OCJoo495 8 
Sede: Margens do Rio Jari, s/nl2 - Beiradão -
Ma:~:agão-Ap. 

1.356/78 - Geova p;nhetro Borges 15 1 oooo496 6 
Sed.,.: Rua Odilardo Silva, 3oo8- 1'rem Macapá~Ap. 

1.371/78 -IRetmundo Ramos Pinheiro 16 I oooo497 4 
Sede: Margens do Rio Jari, s/n.0 - Mllzegão-Ap. 

1.372/78 - L . M. da f'ilva 16 1 oooo498 2 
Sede: Margens do Rio Jari, s/ n.0 - Mazagão-Ap. 

1.373/78 - M. T. de Araújo 16 1 oooo4g9 1 
Sede: Vila Laranjal, sfn.0 - Mezagão.Ap. 

1.374/78 - T. F. da Silva 16 1 oooo5oo 8 
Sede: Vila Le:renjal, s/n2 - Mazagão-Ap. 

Contrato Social (Limitada) 

I 331/78 - R. Anatte de Oliveira & CIA 
Ltda. 16 2 ooooo75 o 
Sede: Rua Cândido Mendes, l4l9 - Central -
Macap\Í·Ap. 
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Contrato Social (Outros Tipo~) 

l. ::lo·)/78 - Ferreira & M&rtins 16 2 oooooo8 9 
So:de: Kua Leo.poloo Machado , 2J64 - Macapá-Ap. 

Alte ração Contratual 

1.379/ 78 - Agro pecu á'·ria Rio Mac.arry Ltda. 
Sedto : MaTgem esquerda do R10 Macarry. 
sj n9 - Município d e Amapa. 

Anotação 

8oo 

1.253/ 78 - A. B. Lima l ndústri1:1 e Comércio 886 
Sede: Rua São J os;é, nº 167o - Mac.apá-Ap. 

Sociedades A;nônimas 

I.:377/ 78 - Bruynzeel 
B R.U .\1ASA 

Madeiras S/ A 
833 

S ~de : Plurbo de Sant an a - Macapá-A p. 

1.378/7·8 - Amapá 
AMCEL 

Flor estal e Celulose S/ A -
834 

Sede: Av. Iracema Carvão Nunes, Hl6 ·- Centro -
Macapá-Ap. 

Processo Julgado lndef u idu 

1.359/í S Matapi Agro pastoril S/A 
Arq. Ata da AGO. 

Processo Julgado e Colocado em Exigência pelo 
Plenário na Pal.llta do Dia 31 de agos tc de 1978. 

1.376/ 78 
L tda. 

Soar.es Ribei ro & CIA 
Contrato Socia l. 

Secretaria de Segurança Pública 
Divisão de Trânsito 

Portaria 35/ 78-DITRAN/ AP 

Ementa: S uspende os direito!! de dirigi.r veír
culos au tomotorE-s, por sei·s (06 ) meses do motoris
ta Amador Raimundo dos Santos Pinhe.iro. 

O Di retor da Divisão de Trânsito no uso de 
suas atribuições legais e, 

Considt:rando que Raílmundo dos Santos Pi
nheiro, h ab ilitado por esta DITRAN, portador d a 
ONH n .0 0003377-A P-001, ca t egoria amador, condu
zia no perímetro U·rbano d esta capi tal, às 20:30h) 
do dia 02.09.78, o veícu l•o marra 'F'ord , placa BA-
0411j, de sua p ropriedade, lic .. nclado nesta cidade, 
atrope lou e m atou f. menoi1 Id t-lgada Tavares dos 
Slantos , que t ra feg,ava no sentido sul/no~te, da rua 
Hil':iemar Maia; 

Consicerando, ainda , o qu t> consta do La ud o d~ 
Exame P er-icial - B n2 257/78-DPT, e processo 
sumáric imteursdo ptl& Dl'legFCia de Acidente e 
encaminhado atravé! do of. n.0 26/78-DAC; 

RESOLVE} - Suspender os dlireitos de dirigir 
veicu las automotor tts por 180 (cento e oitenta) dias, 
a contar da data da ooorrência, do motorista ama
dor Raimundo dos Sant0s Pinhei·ro, conforme dis
põe o art. 199, XIV, § }Q d o R r NT. e por ter in 
fr~ngido os artigos 175, I e 181, XVI, do RCNT 
devená pagar a multa corresportdente e ainda, após 
a co nclusão da referida pena , deverá se r submetido 
a exam~ p ~icotécnico, conforme manda o artigo 77 
da Resolução 504/ 76-CONTRAN, de 10.06.76. 

Comunique-se aos DETRANs dos Estados e Ter
ritórios na forma dos artigos 30, II e 169 d o RCNr 
e que sejam feitas as devidas anotações em seu 
prontuário. 

Diretoria da Divisão de Trânsito, e m Macap á, 
23 de outubro de 1978. 

Manoe l Maria d os Santo~ 

Diretor em exercício 

Poder Judici.árlo 

Justil.:a do Trabalho da tiª Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

Edita l de Praça, com P razo de '20 dias 

O Doutor Juiz d o Trabalho, Presidente d A 
Junta de Coocilit~ção e Julgamento de Macapá. 

Faz Saber a todos quantos o present"' Edi t a l 
virem, ou dele no tícia t ivE-rem quE:', no dia 05 de 
dezembro de 1978, às 1 ~ :30 horas, na Sf'de dest n 
Ju nta à Av . Duque d e Caxias, suâo leHdcs E> ~ú
blico p regão de venda t arn n ehçÊo. 6 l.j \H rr oif
rece r o m aior lance se-m avBliação ú~ t:er. s I er lo
r ados na execução movida por J u r ary de P tnu 
Maciel contra CONTERPA - Con~ tr u~ÕH T t Ira 
ple·nagem e P avi ment ação . bens esses encc n trac·os 
à Rua Eli ezer Levy, nº 1877 - Central, e qt;e é~o 
os seguinte: Uma máquina de e~ cnvH rr a rc~:~ C li
vet ti de 145 espaç0s, cor dnza , nº A861~ 62 , em 
perfeito t>st ado . O qusl foi avaliado Em C1 ~ . .... 
4.000.0ú (quatro mil cruzeiros). 

Quem p11eten der a rr ema tar ditos b(ns dEverá 
compar ecer no dia, hora e local acim a \O" f ncicr:ados, 
ficando cier.te de que deverá garantir o ló t~c e cem 
o ~ina l correspondent e a 2f.J % (vinte per cer.to) de 
seu valor E, para que chf gue ao cotr.hec rrento 
dos interess a do~ , é passado o preser t~ Edital, q\.le 
será pu blicedo no «D1 á r io de Jus1iça » e afi>:rcc no 
lugs r de costume, na se de dest& Junta. Macf pá, 
8 de novembro de 1978. Eu , Paulo Vieira Borges, 
(Of. de J ustiça Ave lia dor1 datil cgrafei. E f' U\ Euton 
Ramos, Di retor de Secretar ia, subscr t-vo. 

Iracilda Câmara Corre a 
Juiza do Trabalho, PresidE'nte da J CJ de Macapé 

Cooperativa Mista Agropecuária de Macapá 

ESTATUTO 

(Continuação do nú m ero s nteric r ) 

Parágrafo Único - 5ão ne cessá ri os os vot os 
de 2/ 3 (dois terços) d os associadc s p1 e~ f r. t H , par a 
tornar válidas es deliberações de que trata ute 
artigo. 

Capitulo VIII 

Do Conselho de Administraçlio 

Ailt. 28º - A Cooperativa será adminis trada 
por um Conselho de Adminü t reção compo~to df 3 
(três) m e-mbr0s, todos associEdOs, 'e lfitcs pele .As
sembléia Geral pera um m endll to de 3 (tr es) ar.os, 
sen do obrigatória, ao t érmil'o d e cada rerícco do 
mandato. a renovação de, no mínimo 1 /'?. (um terço) 
dog seus componentes. 

Perágrafb Primeirb - Os membros d o C' cme
lho d e Ad minist·ração, cuj<' r e1 h do de rr ar.ct 1c ~e 
inlida com a sua pos!'e no Ú rgãc:> de Aorin iEfHÇfo, 
d Psi gnarão entre f' i, elTI sue pri lT' f i r B TI\TH c. c~ 3 
(três) que e-xercerão as fu ncõfs de Phsider,t.f. Vir t>
Presidf nte, Secrt tá rio e jou outrcs dA CoOfE-J Etiva, 
cujas Rtribuiçõe.s se d efinem neste Estatuto. 

(Continua no pr6-x:imo númetlo) 


	

