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I (P) n.0 0411 de 14 de novembro de 11178 

O Governador do Terrltórfo Federal do Amap&, lUla• 

do das atribuições que lhe alio conferida& pelo arUgo 18, 
ttem ll. do Decreto-Lei nV 411 , dt! Ó8 de janeiro de Í~9 . 

RESOLVE: 

Art. 12 - Designar o aervldor José Ma~la de Lfma, 
ocupante da função de Téonlco pnra o Prognme de Mo
dernização Administrativa dos Territ6!'l os Fe deraiF, de 'l a
bela de Pessoal Especla llste Te~1porádo do Governo deste 
Terrltódo, exercendo atualm ente a ChPfia do Núcleo Seto
rial de Planejamento da Coorde nadoria de Admioistraçl!o 
Geral . para ext>rcer acumulativamente, em substltulçllo. o 
cargo de Diretor do Serviço de Pu,oal do Governo amll
paen~e. durante o impedimento do respectivo titula r . con
tados no perlodo de 20 de novembro a 19 d t> df zembro do 
co11reote ano. 

Art. 2.o - Revogadas a11 di&poslçõea em eontré.-io. 

Paléclo do SetentriAo, em Macaptl, 14 de novembro de 
liiTB, 892 da República e 36D da Criaçiio c:1o Território FPrle
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Her-mlng 
Governador 

(Pl nll 0442 de 14 de novembro de 1g79 

O Goverq_ador do T~rrltórlo Federal do Amapá, usan• 
do das atribuições que lhe são conferidas peiD ertrgo. 18, 
Item II, do Decreto- Le~ nll 411 . de 08 de janeiro de 1116i. 

RESOLVE: 

Art. 11 - Exonera", cex-off!cfo», J'lOII termos do ar
tigo 75, Item II, alfnea «8», da Lei n.c 1.711, de 28 de outu
bro de 1952, o Agrimensor CJe1ton F•guelredo de .Azevedo, 
do cargo Isolado de provimento em comhsão, de PrefE'Ito 
Municipa l de Macapá, a contar de 16 de novembf'O do cor
rente ano. 

Art. 2.• - Revogam-se as dlsposlçOee em contrérlo. 

Palllclo do Setentrillo, em Macapé, I 4 de nov embro 
de 1978, 89." da RPpúbllaa e 36.o da Crlaçlo do Território 
Federal do Amapfl 

Arthur Azevedo Henn4ng 
Governador 

(P) o v 0443 de 14 de novembro de 19?8 

Assessoria de Planejamento e Coordenação Geral I 
Dr. Antero Duarte Pires Lopes 

O Governador do Território Federal do A·mapll, uaen· 
do das atrlbulçõe.11 que lhe são conferidas pelo arttso _18, 
Item II , tie Dt>creto-Lel n9 411, de 08 de faneiro de 111611. 

RESOLVE: 

I

' I Arb. 1.0 
- Designar Jacy Janse'n Costa, ocupante do 

cargo de Diretor do Departamenk> de Finanças da Prefei
tura Municipal de Ma('apé, para exercer . •ntennamt'ntf, o 

iiõ.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!l cargo Isolado.. de provimento em comissão, de Prefeito Mu· 
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EXPEDIENT E 
IMPRENSA OFICIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
* Administração 
• Redaç~o 
• Parque Gráfico 

Rua Cândido Mendes s/nº - Macapá - T . F. A. 

TELEFONES: 
Gabinete do Diretor 
Chefe das Oficir.a s • 

DIRETOR 
lRANILDO TRINDADE PONTES 

5463 
5307 

T ABELA 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 atrazs.do: 11umenta cinco cruzeiros 

nkipal d e Ma caJ:á, a contar de 16 de n ovembro do cor
rente a no. 

Art. ll.0 
- Revoga m· se as disposições em contrário. 

Pa lácio do Setentrião. em Macaoá, 14 de novem bro 
d e 1978, 119Y da República e 36 º da Criação do Território 
Federal do Amapá . 

Arthur Azevedo Hennlng 
Govern~tdor 

Conselho Imobiliário de Macapá 
Sessão n .0 60 
Realizada em 13.11.78 

R esolução n.0 004/ 78-CONIM 

Dispõe sobre normas de procedime,n~b na 
formação P tramibação de processos para 
.,..:n da d e lotes nos perímetros urbano• de 
Macapá e Santana. 

O Conselho Imobiliáuio de Macapá, usando d as 
atribuições que lhe são confEridas pelos itens I e II 
do art. 3.0 do Decreto (E) nº 004 de Q4 de feve
reiro de 1978 e, 

Considera n do a ne<!essidaie de serem estabe
lecidas norma:> d,e procedim ento, p erhm·nles a for
mação e tramitaçãCI de prooe,ssos que versem so
bre ailienação de lotes nos perímetro~ urbanos de 
Macapá e Santana; 

Considerando que é de compet@ncia do CONIM, 
o controle e supervisão de todo o processam ento 
de aliPnação de terrns; 

RESOLVE: 

Al't . 1.0 - Anotar as normas de procedim ento 
a segl.lir es pecificadas , concernentes à formação e 
tramita ção de processos destina dos à alienação de 
l ot es nos perimetros urbanos de Ma capá e Santa na: 

I - Recebimento do Requenimento de ~gula .. 
rização de Lote pela Coordenadoria Im obiliária, que 
formará 09 processos oom os documentos necessá
rios apresentados p elo promitente comprador; 

II - Encaminh81mento dos processos devida
mente instruidos, com a documentação necessária,. 
ao Conselho .. Imobiliário para anâlise e .. p_arecer; 

P UBLICAÇOES 

Página comum, cada centímetro pt~r coluna CrS 20,(JU 
Preço deste Exemplar Cr~ 2,00 

Matéria para publicação das 07:30 às 12:00 e dtu 
14:30 às 17:30, excetu11ndo os sábados. 

RECLAMAÇOES - 24 hor as após a circulaçlio do 
Dit.rio, capital, e 8 dias nos municípios e outros estados 

6FfCIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publicaçl!o. 

ASSINATURAS - Capital, Municlpios e out ros 
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• 

Assinatur~o s vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este Diilrio Oficiei é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amapa em Bra~ilia-DF 

e Belém Estado do Pará. 

III - Análise e pareàen dos processos pel0 

Conselho Imobiliário; 

IV - Encaminhamento dos processos já anali
sados p €lo Conselho l mobili8rio ·à Ccc r à. ncona 
lmobiliár.ia, pera form alização da ver.da (fe a 
mesma fiar aprova da pelo CONlM). O s prccf ssos 
baixados em diligência serão saneados pela CJMA, 
a pós o q ue , est e órgã0 os reencami nha r a ev Con
selho Imobiliário; 

V - F ormaliza ção da vende do t ernno ao 
promitente comprador ce m a elabora ção do Con
trato de Prome:-sa de Cc·mpra e Vend a ou emissão 
do Tí tu lo D d rnitivo pela Coordenadoria Jmobi l i~ r ia; 

VI - Formalizados os proce&so~ de vend a , a 
CI~ A os encaminhará ao Conselht> Imobiliá rio -
CONlM, para controle; 

VII - Encaminh ame nto dos proces~os com o 
Títu~o Defin itivo ou Contrat<.. de Prc messa de 
Compra e Venda, pelo C ONIM, ao Governador e 
ao P.~:efeito para a preciação e assinatu ra~ 

VIII - Retorno dos processos, devid~'mE nte 
assinados, ao Con selho que os remeterá a Coorde
nadoria ImobiH2 ris ; 

lX - Entrega do Título definitivo ou contrato 
de promessa de comp r ao e vtlnda pela C IMA, aos 
comp1radores ou promit<- ntes compradorE> S; 

X - Arquivamento d o Processo na CIMA. 

Art. 2º - Esta Resolu çÊo ~ntrsrá ~m vi gor na 
data de sua publicação, revogadas ss disp o5ições 
em oontrário. 

Macapá (Ap), 13 de novembro d~ 1978 

Walter dos S antos Sobrinho 
Presidente 

Antonio Cabral de Castro 
Cons.elheiro 

Raul Paulo Sarmento 
Conselheiro 

Muri lo Agostinho Pinheiro 
Conselheiro 

Francisco S ouza de Oliveira 
Conselheiro 
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MinJstérlo da Educaç5o e Cultura 

Movimento Brasile i~; de .\lfabetização - MOBRAL 
Coordenação T rritorial do MOBRAL/Amapá 

Rel&ção de Convênios de Al:fiabetizaQão Funcio
nal com duração de 5 mf>ses, a contar da data de 
início das atividaodes, celebrados entre a Fundação 
Movimento Bra~il t:iro de Alfabetização e as Comis
sões Mmnicipa ~s do MOBRAL no ano de 1978, com 
interveniêocia das Prefeituras Municipais, conforme 
modelo padrão publicado no Diário Oficial da 
Un~ão do dia 25.03.77. 

I I 
0 t I Data I Ng de I N2 de Munic.iplos r a .a. Inicio Alunos Valor do 

Orà. ~.tOOYCOIO Atívid. Conven. Convênio 

01 
o~ 

03 
0., 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

Amapá 15.03.78 15.0?.78 ~;H 

Amapá O l.Oq.78 03.04.78 163 
Arr.apá 19.06.78 19.06.73 fiO 
CalQoe ne o 1.03.7&103.03.78 45 
Maca pá 01.03.78 06 .03.78 2.615 
Macapá 20.03.78120.03.78 ga 
::vlazagão 01.02.78 01.02.78 ~38 
Maza~ão 01.03.78 01.03 .78 357 
Oi a poque O L.03. 78:01.03.78 160 
Oiapoque 22.05.78 22.05.78 50 

Luiz Rib eiro de Almeida 
Coordenador Ter ritorial 

Poder J udtctár!o 
Justiça dos Ten1tórfos 

Território Federal do Amap6 

21•.483,00 
15.159,00 

5.580,00 
4.185,00 

238.500,00 
108.000,00 

22.134,00 
33.201,00 
14.880,00 

4.650,0(\ 

Juiz de Direito da Comarca de Macapá 

POI~taria n.0 21 

O Doutor Jos.à Britto da Cunha Juiz de Direi
to da Segunda Circunscrição Judiciária do Amapá 
CJmpr'eendendo as Comailcas de ~acapá e Mazagão 
n o uso de suas Atribuiçõf.ls Legals, etc ... 

Co r:~iderando 

QuP. é d~vero de todo Administrador público, 
contribuir para a economia no consumo da gaso
lina, em fase ~ poaítica nacional d e relacionamento; 

Considerando 

Que tem ocorrido excesso no consum;o deste 
cdmbustível pelos carros oficiais da Segunda CiL"
cunscrtção Judâciária; 

Considerando 

Que o consumo mensal de C·ad8' carro of:lctal 
dleve ser reduzidd, sem prejuízo no trabalho de 
distribuição da Justiça; 

Considerando 

Que a aquisição de gasolina deve seb contro
lada b que os veícu•los of·iciai•s devem ser utitiza· 
dos somente a serviço. 

Res o lve 

Reduz.ir em fJO% ( cincoenta por ce:nto) o con
sumo m ensal de gasolina doS' carros oficiais per
tencenres à Segunda Oircunscrição Judiciária do 
Amapá; 

D~terminar o recolhimento de todos os tlaiÕt!S 
deo pedido de fornecimento deste pr.oduto; 

Determinar que o contl"olt! de aquisiqão de 
gasolina para ~ste Juízo seja efetuado pela fundo-

nária Erenilda Torrinha da Silva, que escriturai á 
o quadro demonstrativo anexo, registr&ndo os pe
didos de consumo diár.o; 

Determinar que os car.r~os oficiais do Juízo se
jarr. utilizados exclusivamente à serviQo devenJdo 
serem recolhido no final de caàa expediente. 

Publique-se, Registre-se e Cumpra· se. 

Macapá, 13 de novembro de 1.978 

Jo<>é Britto da Cunha 
Juiz d-e Dineito 

Poder Judiciério 

J ustiça do Trabalho ds i)!! Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Maca pá 

Edital de PraQa, com Prazo d e '20 dias 

O Douflor Juiz do Trabalho, Presidente da 
Junta 1e Conciliação f!! Julgamento de Macapá. 

Faz Saber a tc~os quantos o presente Edital 
virem, ou delE' notícia tiverem que, no dl-a 06 de 
dezembro de 1978, às 12:30 horas, na sede des ta 
Ju nta à Av Duque de Caxias s/ n, serão levados a 
público pregão de venda e arrematação, a quem ofe
recer o maioo lance s/avaliaçãq os bens penho
rados na execução movida por Manoel Raimundo 
Cordeiro Façanha, contra CONTERPA - Const. 
Terra ple()agem e Pavimentação S/ A. bens esses 
encontrados à Rua Eliezer L evy, n2 1877 e que é 
o seguinte: Um c ofre de aço, cor cinza, marca Con
fiança, em perfeito estado. Que foi avaliado em 
C1'$ 5.000,00 (ainco mil cruzei1os). 

Quem pretender a.rrematar ditos bEns deverá 
comparecH no dia, hora e kcal acima p1encicnados, 
ficando cie nte de que deverá garantir o ls t1ce com 
o ~ins1 correspondente a 2()% (vinte per cento) ele 
seu valor . E, para que chegue ao colnhecjl!'ento 
dos interessad os, é passado o preEent~ Edite], que 
será publicedo n o «D1ário da Justtiça» e afixfdo no 
lugar de costume, na sed.e deste Junta. Macapá, 
9 de novembro de 1978. Eu, Paulo Vieira Borges, 

1 (Of. de Justiça Avaliadori) dstilografei. E eu\ Euton 
Ramos, Diretor de Secretarie, subscrfvo. 

Iracilda Câmara Corres 
JuiZJa do Trabalho, Presidente da JOJ de Mncapá 

Prefeitura Municipal de Macapá 
Extrato da Instrumento Contratual 

(Art5go 54 do Decreto n.0 73.140/73) 

Instrumento: Termo d,:! Contrato de Empreitada 
nP 30/ 78-PMM, de de novembro de 1978, Pro-
cesso n.0 05453. 

Pal'tes: Prefeitura Municipal de Macepil e a 
firma Geraldo Cordeiro Barbosa. 

Prazo: O pra0o para conclu~ão totel dos servi
ços será de trinta (30) dias, a contar da data de 
assinatura do presente Ccntrato e de Primeira Or
dem de Serviço. 

Objeto: O objeto tlo presente Contrato consiste 
na execução dos servi.ços de construção de um (1) 
Posto Médico na Vila de Igarapé do Meio, localida
de de Bailique. 

Valor: É de Or$ 17.000,00 (dezessete 'mil cru
zeiros), o \Jalor do presente Contrato, fiXo e irrea
justáve). 
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Dotac;ão : Os recursos para p qga mento dos ser
v iços deco rrentes deste Conttato, correrãt> à conta 
d:l L>c taç.ão: lUSMP - !='rograr.ia: 0~070251-010 -
Catego ria Econômica: ~ 110 00 - Empenho n2 14.62 
d ~ 07 d e novdmbro de 1978 . 

Fundamento do Instrumento: Este Contrt\:tO de
cotre da auto1 iza~;ão con ti da no proce~so n2 05453, 
de 1º de n ov t gtbro de 1978, e com fundam-ento na 
ali nea «i», do parágrafo 2.0 • do art. 126, do Decre
to-let n º 200, d e 25 de fevert.iro de 1967. 

Macapá, 07 de novembro de 1978. 

Cleiton Figuerredo de Azevedo 
Prefeito Municipal de Mecapá 

Geraldo Cor dt"iro Barbosa 
Em preiteira 

J oão Teixei ra Lima 
Diretor do D.O. 

Testemunha s: José Vitor dos Santos Banhos 
Marllda B qrata dos Santos 

J unta Comercial do Ter. Fed. do Amapá 

Document os dder id os em 08 de setembro de 1978 

Firma In dividual 

1.~94/78 - J. O. N. Neto 16 1 oooo5ol 6 
Seie: Av. Santana. 910 - Santana- Macapá-Ap. 

Contrato Social (Lim itada ) 

1.3 76/ 78 - Soaves Ribeiro & OIA Ltda. 
16 2 ooooo76 8 

Sede: Rua Odilardo Silva , 1587 - Santa Rita -
Macapá- Ap. 

Sociedade Anônima 

1.353'/78 - Fábrica Ama paense S / A - Ind. e Co
mér:cio 835 
SedE:: Av. Iracema Car vão Nunes, I 09- Macapé -Ap. 

Procurações 

1..385/78 - De: Jan'eguassú Diacuí 
Ol1veira 
a : Pedro L obato de Oliveira . 

1·.396/78 -- De: R eal Seguradora S; .AJ 
a: Edson Silva Gomes. 

Pinhei.ro de 
112 

113 

1.399j 78 - De: CO P RAM-Empreen.dimenbos e Bar .. 
ttcfpações L tda. 114 
a: G eorge A rt hur 'Br.ook in g e oUtros. 

Proces5os Julgados e Colocad os em Exigência pe
lo Plenário na Pauta d o dia 08 de setembro de 1978. 

1.330/ 78 - Lacerda & CI A Alt. de Contrato 

l .398/'18 - R esl Seguradora S/ A Arq. de Ard. 

Cooperativa Mista Agropecuária de Macapá 

ESTATUT O 

(Continuação do número anterior) 

Parágrafo Segundo - Não podem compor o 
Oon sE>Jh0 de Administração parentes E:ntre. si até o 
2.0 (segundo) gr au, E>m linha Peta ou col'ateral. 

Parágra'fo Terceir o - Os Administradores, 
eleitos ou oontrabados, não serão pessoalmente r:es
ponsá v eis pelas obz<iga Ç'ões que contr.airem em 
nome da Sociedade, mas r.el;ponderão solidariam~nte 

pelos pre-Jutzo s resultantes de s f us a tes , se a~irem 
com culpa ou d olo. 

Pa1 ágrafo Quarto - A Cooper:ativa n:spo ndera 
pelos atos a que se r efere o p arágrafo entf liu , ~e 
os houveJ: r.a·tificad o ou delet. logredo prcveito. 

P·ará g rafo Quinto - Os que participarem de 
ato ou operação sooi1e l em que s e oculte a n aturez<~ 
da Sociedade~ podt m se r decla rados pessr almen1 e 
responsáveis pelas ob riga ções em n cme dela ct n
traídas, sem prejuizo das sanções perJai s c e bíveis 

Art. 29.0 - São inelegíveis, elérn d~l' pessoE s 
impedida~! por Lei, os condenados a p ena que: vede, 
ainda que temporari-am ente, o acesso a cargc s 
públicos, ou por cnime falimt'nhr, de prevaricação, 
sub ornb, con cus~ão, pecu1ato 011 contra a ecohc ll' ia 
popular, a fé pública ou n proprit! dade. 

Parág~rafo Primeiro - O associado, mefm o 
ocupante de cargo!' eletivos na Sociec ade, que em 
qualqu~ operação tiver interesse opost o ao da 
Cooperati va, não poderá participar oos d eliben ÇÕf s 
que ~obre tais ope r ações vetsaram , cumprindo- lha 
acusa11 o s eu impedimento. 

Parágrafo Segun<io - Os component~·s do 
Conselho de Administração. do Comelh o Fiscal ou 
outros, a ssim como oS! liquidantes, equipa 'r€ m-se ac•B 
adm~nistradores dias soci~dades anônimas, para efot-i 
bo de respon sabilidade C1riminal. 

Parágr afo Terceiro - SPm prejufzo doa açÃo 
que poss a caber a qualquer coo peredo. a Sociedade, 
por seus dirigentes, ou represent ada pelo llHocia do 
Escolhido em Assembléia GHal, te• á direito de ação 
cóntra OS administra dor~!". rara prorrover B Hla 
responsa bili da de. 

Parágr afo Quarto - - Os empregados ca em
presa que forem eleitos diretores de Cooperetiva s 
peloc; mesmos criados, gozarã'o das garantias asfe
guradas aos dirigentes sindicai!' , p elo ertigo 543 , de 
CLT (Decreto-Lei' número '5 .4E2 de 01 .05. 194 3). 

Art. 30º - O Conselho de Administração 
rege-se pelas seguintes n or-mas: 

I - r eúne-se ordinariamente uma ve-z pC'r m@s 
e extraordinari&rnente sempre qu ~ neoessá rio , por 

• con vocação do Presidente, de ma:i oria da próprio 
Conselho, ou, ainda , po r solicitação d o Oonselho 
Fiic.al; 

H - delibera validAmente com o ptiesença da 
maioria dos votos d0s prese ntes, reservado &o Pn
sidente o exei'cício do voto de de sem penha; 

Irl - as d e~iberações se rão consignadas ehl 
atas chcumstandadas . lavra das no Livl'o próprio, 
lidas , aprovadas e assinadas, ao 'final rios trabalhos, 
pelos membros do Conselho presentes. 

Parágrafo Primeiro - Nos impedime ntos por 
prazos inferiores a. 90 (n oventa ) dia&, o P nesidente 
seré substituído pelo Vice-Pces\dente. 

Parágrafo Segundo - O Vice-Presidente e o 
Secretário serão substituídos pe r Consd hebcs . 

Parágrafo Terceiro - Se ficarem vagos, por 
qualquer t empo, mai~ da metnde dos cargos do 
Conselho, deverá o Presidf;nte (ou os m Fmbros res
tantes) se a Presidoocia es"tiver vaga, convoc!ll' a 
Assembléia Geral p~'ra o d evido preenchimento. 

(Continua no próximo númeoo) 


	

