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CP) n2 04't de 17 de novembro de 1978 

O Governador do Territór io Federal do Ama pé., usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item n, 
do Decreto-Lei n~ 411, de 08 de janeirro de JQ69. e tend o em 
vista o que con11ta do Ofício nP 0514/78-~EGUP , 

RESOLVE: 

Art. I !I - Exonerar, a pedido do Pervldor S~rglc Be
nedito Moura de Arruda, Engfnheb o ClvU. da TebE'Ia de 
Pessoa l Especla lfsts Temporério do Governo deste T err itó
rio, lotado na Secretaria de Obras P úblicas, de membro do 
Const>lho Terr-Itoria l de Trânsito (CONTERTRAN), a conter 
de 13 de novembro do corrente ano. 

Art. 22 - Revogadas &e dlsposlçõee em contdrlo. 

Palácio do Set~ntrlllo, em Macart-, 17 de novembro 
de IQ78, 892 da ltepúhÍica e 311 .0 da C~Íac:llo dfl Ten!tórfo 
Federal do Amapá. 

Arth ur Azevedo Henning 
Governador 

(P) ng 044!1 de 17 de nove m bro de IB78 

O Governador do Território Federal do Amapá, UIMl· 

do da~ atribuições que lhe sllo coofeiidas pelo artt.go _18, 
Item li, rlo Decreto-Lei n9 411 , de 08 de jenE>iro de lQ69. e 
tendo em vista o que consta do Oficio n9 0514/78-SEGUP, 

RESOLVE: 

Art. JR - Noml?er o servidor J oaquim de Vflbene 
Neto, ocupante do cargo de Engerheiro. fl i'Vfl 22· B, do 
Quadro de Funcionários do Govorno deste TerrltóHo, lcte
do na Secretaria de Obras PúblicPs, pera cc IT'J:rr o Con
selho Territorial de Trânsito (CONTFRTRAN). na q\Je lfc'rde 
de membro, vaga existente de exoneração do Engenheiro 
Ctvn , Sérgio Benedito Moura de AJTuda. 

Art. 211 - Revogadas as disposições em contrér,n . 

Palácio do Setentrlllo. em Macapá, 17 de novembro 
de 1978, 892 da República e 362 da Criaçlio do Território 
Federal do Amapá. 

Arthur Azevedo Heonlng 
Governador 

Conselho Imobiliário de Maca pá 

Sessão n.0 60 

Realizada em 10.11. 78 

Resolução n.0 005/ 78-CONIM 

Acrescenta Parájlrafos ao A.rt. 9º da R~so
lução nº 001/78-CONIM, de 28 de março 
de 1978. 
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EXPEDIENTE 
IMPRENSA OFICIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diret oria 
* Administração 
• Redaçii o 
• Parque Gráfico 

Rua Câ ndicto Mendes sfnº - Macapá - T. F. A. 

TELEFONES: 
Gabinete do Dir etor 
Chefe das Oficir a s • 

DIRETOR 
IRANILDO TRINDADE PONTES 

54.63 
5307 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLJCAÇOES 

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

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

Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrazAdP: ll.umenta cinco cruzeiro!l 

O Con selho Imobiliávio d P Macapá, u sando das 
atribuições que lhe :;ãEl confeddas pelos !tens 1 e II, 
d o art. 3.0 d o Decr eto (E) n º 004 dP 24 de feve
reiro de 1978, 

RES OLVE: 

Art. 1º - Aci'escentar os seguirttes parágrafo~ 
ao art. 9.0 da R esol ução n. 0 001 / 78-L ONIM, de 28 
de ma rço de 1978: 

P art.grafo 1.0 - O p ro pon ente compradcr po
d erá a ntecipar o paga mento d as prestações vincen
das ou fazer qu itação t otal de seu débito, casos 
em que será corrig ido o saldo deved'on, tendo corno 
b as e, o índice de a onreç.ão do mês ant f-I ior; 

Parálgrafo 2º - O Calculo da corr.-:~.ção do sal
d o d e ved or para e feito d e r essarcimento tota l do 
débito, n ão incidir .: s obre os dias intercalados ao 
início e fina l do mês de quitação; 

Parágrafo 3.0 - As prestações pagas oo~ 
atraso, após o décimo eis d o mês subsequente ao 

PUBLICAÇOES 

Página r.omum, cada centímetro pur eoluna Cr$ 20/IV 
Preço deste Exemplar Cr5 2,00 

Matéria para publicação das 07:30 às 12:00 e daa 
14:30 às 17:30, excetuando fl 'l sábados. 

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

OF'tciO OU MEMOR ANDOS - Deve scompenhar 
qualquer publ!caç!lo. 

ASSJN ATURAS - Capital, Municipios e outros 
estados em qualquer época. 

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moeda corrente 

Assinaturas e Publicações: Em cheque r.ominal pan 
«Serviço de Imprensa e Radiodifus Ao do Amapá 

SIRDA» 

AssinaturbS vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este Diário Oficial é encontrado para leitura n!ls 
representações do Governo do Amap& Pm Brasilia-DF 

e Belém Estado do Pará. 

P oder J udlclárfo 
Justiça dos Terlritó~:l o s 

Território Federal do Amap• 

Juiz de Di r eito da Comarca de Macapá 
Po.Ptaria n .0 22 

O Doutor José Britto da Cunha, Juiz de mrei
to da Co ma rca de Macapá Segu nd a Circunscl'ição 
Judiciária do Am apá Compreendende as ComaJlcas 
de Yls capá e Mezagão. no u so de suas Atribu)çõe;s 
Lega~ . etc ... 

Co11siderando 

Que o dinheiro públqco dE- \' e ~er ga~ to de 
acordo com sua p révia d e stinflçâo e t- m c c nsoeân cia 
com as diretr izes d A IE: i 4J:d ,, L4 t- d1 rr 1. i~ d i,s~ . .ú~i
ções pe~tinente s à e<:pécie; 

Considerando 

ve ncido, se rão ACrescid·as df dez por cento (100/1 ~ • 

Que qualque r exces so ou t buso no u so do bem 
público deve ser imedietamenh• co1t ;dc e1 n ,( f de 
normas disciplinares ; 

d e seu va lor, a ti~ulo de multa contratual, além de 
juros de m ora, à t axa de um por cento (1 %) ao 
mês . 

Art. 2º - Esta R esoluç2o ~ ntrará em vigor na 
data d e sua publicação, revogadas &s dispo&ições 
em aontráno. 

Macapá (Ap), 13 de novembro d\0 1978 

WaltH dos S B'Dtos Sobrinho 
Presidente 

Antonio Cabral d e Castro 
Cons~lheiro 

Raul Paulo Sarmento 
Conselheiro 

Mu rilo Agostinho Pinheiro 
Co nselheiro 

Francisco S ouza de Oliveira 
Conselheiro 

Considerando 

Que tem ocorriào excesfo r 0 u~o do aper lell· os 
' telPfônicos pertetnccnt H à Sq:: u r d F Cirnn rdçfo 

Judiciá r ia d o Ama pá , atraYés rlf <cn!ter ~ f~ l'p<êf's 
interurbana s; 

Considerando 

Que p ll'SO de energia el étrica , P.g\.la e telefo
n:es instala dos na s residências dot: J u ízn ce• 1a 
Circunscrição constituem consum o pHH ai , não 
estando a despesa enquadrada 't-n!r E elt rr f n11 s d& 
despesa pública. 

RESOLVE 

I - Determinar que os aparelhos telefônicos 
2675, 2224 , 5425, instmlados no edificto ro F uum 
sejam utilizados ellCclu&ivamente à serViço; 

li - Determinar que qualquer ligação 
interurbana, à serviço, somei'lte P' dtrf> sn daca , 
depois de autorizada pelo G abioe te d o Ju\zc; 

III - Determinar que &s taxas de consumo de 
telefone, égua e luz da residência oficial, do Juiz 
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de Direito, situaJo à Av. Mendonça Furtado nº 272, 
e :ias vesidênchs dos Juizes Tem9or'.ários, respecti
vamente à P.. v. Procópio Rôla n.o 81 e Av. 
Raimundo Alvares da Costa n.0 17. são de t!Xclusiva 
responsabilidade de seus respectivos ocupanttos e 
u:mários; 

IV - Determinar que seja of-iciado à 
TELEAMAP.A, CAIDSA, CEA, comunicanc.i o a 
decisão adota<i!a no item III e os nomes dos 
ocup~tntes dos r eferidos imóveis, para f.ins legais. 

Publique-se, 
Registre-se, Intime-se e 
Cumpl"a-se. 

Maoapá, 13 de novembro de 1.978 

Jo~é B•ritto da Cunhe 
Juiz <le Dine,ito 

Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A"sembléia G ~> ral Extraordinária 

Ficam convidados os Senh0res Aciooifta~ a 
se r eunirem em Assembléia G t i al Exttaordinãria 
na sed e da Sociedade , n.a Avenida Patirc Júiio 
Mana Lombaerd, n.0 1 ~00 . nesta cidade de Maca pá 
às 10:00 (dez) horas do dia 15 de dezembro d~ 
i 978, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do 
Dia: 

a) - aumento do c a - i tal social; 
b) - alteração dto art. 52 do Estatuto Soci&l; 
c) --Outros assuntos de interesst: d& Sociedade. 

Macapá, ~"3 de novl mbro de 1978. 

José Marcos Bl'zerra Cavalcanli 
Presidente 

Ju .. :a Comercial do Ter. Fed. do Amapá 

Documentos defelidos em 14 de setembro de 1978 

Firmas Individuais 

L414/78 - Edward Santos JuarPz 16 1 oooo528 8 
Sede: !'v· Coan1cy Nunes, 87 - Central-Macapá-Ap. 
1.415/•8- José Lopes da Silva 16 1 oooo529 ti 
Sede: A'Vt. Rio Brancü, 1975- Santana-Macapá-Ap. 
l.416/78 - Raimunda Pinto de 
Carvalho 16 1 oooo530 O 
Sede: Vila Prainha, sj'o- Munguba- Mazagão-Ap. 
1419{78 - José Picanço Pelaes 16 1 oooo531 8 
Sede>: Av. Santana, s/n - Area CQmercial - Ma
capá-Ap. 
1.421178 - Raoimundo Neri Valente 16 1 rooo532 6 
Sede: Av. AlmirantE Barroso, s/n - CPntral -
Macapá-Ap. 

Contratos Sociais (Limitada) 

1.412178 - Cerâmica da Amnônia Ltda. 
16 2 ooooo77 6 

Se~e: Margem da Rio Mata.pi, s/n - Macar;á-Ap. 
1.420/78 - Z-Publicidade do Almapá. Ltda. · 

1~ 2 ooooo78 4 
Sede: Av. Professora Oora de Carvalho n.o 306 -
Macapá-Ap. 

Procuração 
1400/78 - De: Amapá Flor estal c 
Celulose S/A AMCEL. 
a: George Arthur BI:ooking e outros. 

115 

Secretaria de Segurança Pública 
• 

Divisão de Trânsito 

Portaria 36/78-DITRAN/AP 

Ementa: Suspender os direitc.s de dirigir H i 

culos automotores, por 12 meses, do motori~tfl r 1 <
fissional «C» José Valdet de Morais Cunha. 

O Diretor da Divifão de Trânsito no uso dP 
suas atribuições legais ~>, 

ConsidHando que o motorista PF/«C » Jofé 
Valden de Mt ra:rs Cunha, habilitado per H ta [ i ' -
são, portador da ONH n .0 00.04077-AP, conduz1 a 
pela Av. Mendonça FUI ta do, às 03:00h. do .êit ~ fl 
de julho do corrente ano, o veicul'(_, n.arca Chevrolet, 
C-10. placa BA-0012, de propriedade da firma S.~
Maués Jicr-nciada nesta cidade f o ultlrapas~sr 0 

sinal «de a preferência», desenvolvia vel(cid&de 
incompatí"el a segurança do tJrânsito, e ao ingres-

, sar no cruzam! nto rrtorr r l fo1 mado pf'1a citada 
avenida e a Rua .~·ão JLse, foi chocsr-~e de encon
tro a um poste d" iluminEção pública, at:ós ter 
subido a calçada daquPJe c1 t;Z&mer.t(, c. Uf b1 er,co-o 
e atirandc- o a umfl distAncia df ú7 mEtru f?J:l' )li
madarnente, h·ndo em Eeguida capdado por vá rie!! 
vezes; 

Consioerando que cinco dos sete passageiros 
do veículo acima mencivnado, fa lece: e.rn em con
sequêncic. do acidente; 

Considerando ainda, o que crnfta do LE:t: C< d~ 
Exame PeJ\icial- B n2 132/78-DPT; 

RESOLVE - SuspendH os direitos de dirigir 
veicules automotorf:!S por 12 (doze ) me ' es a contar 
da data da ocorrência, do motorista P'F/«f» José 
Valdler de Morais CunhA, C'NH n.0 0004077-AP-001. 
conforme dispõe o art. 19S, XIV, § 1º do R ( NT. e 
por ter infr~ngido os art. 1-75, I, VIII, alín~a «C», 
181 l'Bl, XVI, do RON'T deverá pegPr a multe crr
respor.dente e que após a conclusão da ref~>rirla 
pena, seja o tderido condutor submetido a exame 
de sanicade física e mentia! e psicotécnicC'. confor
me d•spõe o art. 77 da Resoluçeo 504/76-CONTRAN. 

Comunique-se aos DETRANs dos EEtados e !I'H
ritórios conformt> mPnda os art. 30, II e 169 do 
RCNT e que sejam feitas as devidas anotações em 
seu prontuário. 

Diretoria da Divisão de Trânsito, em Macat>á, 
31 de outubro de 1978. 

Manoel Marib dos Santo& 
Diretor em exercicio 

Secretaria de Educação e Cultura 

Coordenação do Ensino Supletivo 

Relação do~ Candidatos aprovados em Matemáttca 
2º Grau 

Arios'to Tavares da SHva. Joêo Cel"llos Gon es 
e Raimundo Nonato Porpino. 

Macapá, O~ de julho de 1978. 

Iracema de Souza Araújo 
Coot>denadora 

Preço do exemplar: 
Cr$ 2,00 
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Poder Judiciério 

Justiça do Trabalho da eª Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

Edital ó~ Citação 

pelo Pl1azo de 05 Dias 

Pelo p resent e edital f ica citado, Custúdio Reis 
Dar1cing f?tiraust e, atua lment~ em luga r in.CJt! rto 

e n io sab~do , e xec utad o nus autos do processo n º 
187 /78 - J CJ - M 10:1 pá, em que José J esu s dos 
S • I 

~:1t1os, a e xeque•t~ , a pagar n o prazo de 48 horas 
ou g J ran th~ a execução so b pena de penhora a im
portância de Cr$ 4.735,04 (quatro mil s etecentos e 
trin ta e cinco cr uzeiros e quatro cent avos), a·lém 
de acc:s ~ór io s, proveni ente de J u ros e Correç ão 
Monetária, calculados nos autos do supradtado 
proces •o. 

0aso n3o pagu ~ n em gara nta a execução pe
nhorar-se-ão tantos ben s quantos forem encontr a
d os e ba5tem pan~ integnal pagamento d1:1 dívida. 

Dado e passado n a S~cretaria da J un t a de Con
c-ilhç.ão e Julgamen to de Macapá, a os oito di as do 
m ês ~ :> no v.-m bro de mil novec~ntos e Ht~ nta e 
o ~t u . Eu (Man ,•el Vieira F&çanha) Encarregado do 
Setor de Execuçãc DAl 112.3, datilografe~·. Eu 
(Euton Ramos) Di re tor de Secretaria, subscrevi. 

Iracilda Câma ra Corrêa 
J uíza do Trabalho, Presiden t e d a J CJ /Macapá 

Eldit al de Notifiogção 
Pelo presente ed ital fica n otificad,o Sebastião 

Barbosa Ferreira, atualment e em luga r i\'l certo e 
não sa b ido, re cl a m~:~nte n os autos do processo n .0 

796!78- JCJ- Maca pá, em que Manoel Nums e He
ra ldo Fonseca Araújo são re clamados , d e que t em 
o w azo de 48 (qu ~renta e oito) horas, p ara depo
sitar na S ecretaria da Ju nhl de Concili ação e Jul
gamento de Mac·apá, a imJ:lor tâ ncia ~e Cr$ 9S,OG 

1 
(noventa e otto cruzeiros), proveniente de Cu stes 
de A:ç-ão a que foi condenado nos a-u tos do supra
citado processo. 

Mac&pá-AP, 10 de novembvo de 1978 
Euton Ramos 

Diretor de Secr etaria 

Edital de Notificação 

P razo de 5 dias 

Pelo presente Edital fica n otifi<'adc, o Sr. J osé 
Maria de Souza, atualmente em lugar incerto e não 
sa btdo, r eclamante nos autos do Processo nº 0670/ 
7 8, em que é recla mado Lou riva·I Valdair dos Reis, 
de que t '!' m a receber na SeC'rE>tari a da JCJ-Maca
pã, impo rt â nC'ia que lhe é devid a- pe·lo reclamado 
supra, e ao m esmo tempo Sf> manife~tPr sobre o 
p r1Rzo para pa ga m ento da multa propost a pe lo re
ferido reclamado. 

Sec retaria da Junta de Cfl n clli eção e Julga
m ento de Macapá, 10 de novembro de 1978. 

Euton Remos 
Diretor ce Secretaria 

Cooperativa Mista Agropecuária de Macapá 

ESTATUTO 

(Continuação d o número an terior) 

Pa rágrafo Quarto -· Os escolhidos exerce rã o o 
mandato p elo prazo que restar aos seus aotec ~:- s
sores. 

Parág rafo Quinto P~rderá F. ut r mati~r · 
m ente o cargo o m err.bro do Conselho que, sem 
justifica tiva, faltJer a 3 (t• ês) r euniões o r dinéria s 
consecutivas ou a 6 (sei s) dura nte o an.o. 

Aft . 31.0 - Compete a o Conselho de Admi 
nistração , dent ro dos limites da Le i e deste Este 
tuto, aten c idas as de cisões ou recomendaçõ~:-s da 
Asst>mbléia Geral, p lanejar e t raça r no r mas pai a 
as ot:~eraçõPs e serv.iços da Cooperativa e con trolar 
os r esult&dos. 

Parágrafo Prirreiro- Nc dt>SI: rr.p er h0 da s ~ UI ~ 

funções, cabe-lhe, entre outrss, as seguit-1tes atribui
ções: 

a) prlogramar as ope rações e Sêrv iços, est abt Je .. 
cend·o qualidades, e fixando qublidades, valor t s, 
p razos, taxas , enca r gos e dema i · condições neces
sárias a sua efetivação; 

b) e st ab elece·r, em Tnsh uções cu Regulementcf', 
sancões ou penalidaiCl Ps a SHfm apli cadas nos caws 
d e violação ou abuso cometidos co nt ra di s p osiçêt:of: 
da Lei , dest e Estatuto GU das r egt as de: n-hch r ~· 
m enta com a S ociedade, que venham a Hr expe
didas de suas reuniões: 

c) det erminar a taxa destinada a ccbrir a11 
despe-sas dos servicços da SocieàPde a ~ ~ in c< rr.o o 
perce ntua l a que se refert- o ittm ''I'' co artigo 
14.0 dest e Estatu1lo; 

d) avaliar e prov}dt- nciar t' mc nt ante dos r e
cursos financeiros e dos m eios necessf r ios ao aten
dime nto das operações e serviços, bem cümo viabi
lida de; 

e) fixa r as d1e•spesas de administreção, em on
çam ento anual que indique a fo nte düs recursos 
para sua cobertura; 

f) contra t ar o gerente, t écnico ou comeuia J, 
fora do quadro sodal. o ccntf r (r e fixar n orm as 
pa ra 8 admissão e cemi~fâO 'ele~ dfmais emprega
dos; 

g) desi'gnBr , por indiCFção do gt>~ente o subti
tuto deste n os seus impedime nt os ev~:ntuais; 

h) fixar as normas de disciplina funcional : 

i) julg~r os rec\1no~ formuJsdos pelos e rr.pre
gados oontra de cisões disciplinares toma das Pf lo 
gerente ; 

j ) avaliar e conveniência e fixa r o 1imite de 
f i11ncas c,u seguro de fidelidE de para os fmpn ga
dos que manipulem dinhEiro ou valores de Corpe
rativa; 

1) estabelecer as norm as pa ra o funci onam €nto 
da Socieda de; 

m) contratér, quando se fizH necess#rit', \Jm 
ser viço indPpendente d e au dit rrria . pa re <• fim e 
conforme o dispost o no artigo 11 2, da Le i nl2 
5.764/ 71 , de 16.12-'7'1 - L ei Cooperativista ; 

(Continua no próximo númer.o) 


	

