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(P) nR 0449 õe 17 de r.cvembro de 1978 

O Governador do Território Federal do Amapá, us8111~ 
do das atrlbuic;'ões que lhe slio conferidas pelo ertfgo 1 B. 
Item II, do Decrete:· Lei nll 411. de 08 de janeiro de I 969. 

RESOLVE: 

Conceder aposente~dorl a, de et:cf'do rem os artigo~ 
101. item Iir, § únlcc e 102, Item I, el!nea « Bl> , da Consti
tuição da República Federatlva do Brasil- Emenda niiJ /69 , 
de 17 de outubro de 1969, a Lfndaure de Alencar Mar
tins. matricula n úmero 1.777.527. no cargL de ProfesfOJ do 
Ensino Pré-Primérlo e Primeiro, EC- 5141! I, do Quadro de 
Pessoal - Parte Permanente - do Governo deste Terri
tório (Processo o.r 6/ 19.836/78-COAGI. 

Paléclo do Setentrião, em Macapã, 17 de novembro 
de 1978, 89.'' da República e 36.0 da Crlacão ào Ter ritório 
Federal do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennjnll 
Governador 

(P) oR 0450 de 17 de novembro de 1978 

O G overnador do Território FE'deral do Arrapt. . u&e.n-
1o das atri buições que lhe flio conferidas pelo artigo 18, 
Item IT, -io Decreto-Lei n.0 411. de 08 de janeiro ce IPflfl. 

RESOLVE: 

Aposentar, de acordo com o artigo 176, Item 111, c"rr
blnad o com .o artigo 17B, ite m IH, da Lei númfii'O 1.711, de 
28 de outiubro de 1952, Jair Edilson Pinto Corrêa . matricu
la número 2.079.712, no cargo de Tn.torfste, CT-402 .9· B, do 
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Governo 
deste Território (Processo nP 7/ 20743/78-GAB). 

Palácio do Setentrl§o, em Macapll, 17 de novembro de 
1978, 89º da RepúbJlca e 36P de Crlacão do Território Fede· 
rsl do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(P) n.0 0451 de 17 de novembro de 1978 

O Governador do Território Federal do Amapá, usa11• 
do das atrfbuicões que lhe sl!o cooferidu pelo artig-o 18. 
Item ll, do Decreto-Lei n2 411. de 118 de j9Defro de flMO, 

RESOLVE: 

Concedt!r aposented0rla . de acordo rcn, as ertJ4gos. 
101, Item TIJ e 102, item J, alínea «&», da Constftl:lltAo da 
R epública Federativa do Bra ~il - Errenda oll 01/69, ce 17 
de outubro de IQ59, a Ruy Lopes Palheta, matr.!cu1e núrre
ro 1.962.689, n o cargo de AuxWar de Cozi11ha, A-5!•1. 6, do 
Quadro de Pesso~l - Parte Perrranente - do CovE>rno 
deste Território (Processo nQ l/01328/78-SOPl. 

Pa1écio do Setentrlão, em Macapé, 17 de novembro 
de 1978, 89g da Repúbllca e 36º da CrfaçAo do Território 
fi'edet"al do Amapá . 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 
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D.O. número atrazRdo: "'.umenta cinco cruzeiro& 

( PJ nº U452 de 17 de novembro de 1978 

O Governador do Territóri o Federal do Arna pá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item li, 
do Decreto-Lei Ô2 411, de U8 de ja neirr> de 1969. e tendo 
em vista o que co nsta do Proce sso nº 1/01475/7 8-SOP, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Exoner ar , a pedido, n os termos do artigo 
75, item I . da Lei n.0 l.í ll, de 28 dP. outubro de 1952, o 
s ~ rvido r João Colar e-s Távora , ocup<> nte óo cargo de Ar
maz~nl3ta, nível i ti· B , (Código A F-W2), do Quadro de Fun
cia nários do Govern o des te Territóri c. . lotfõ d!J na Secret.a
I'Íb de Obras P úbltcas, a contar de 1.0 de se-tembro do cor
TA nte ano. 

Art. 2.C' - Revogadss as disposições em contrário. 

Palácio do Set~ntrião, ern Macará, 17 de novembro 
de 1978, 892 da 'Fl.epública e 36.0 da CrÍaçlio do Território 
Feeeral do Amapá. 

Artt>m Aze vedo Henning 
Governador 

( P ) ng 0453 de 17 de novembro de 1978 

O Governador do Território Federal do A·mapé, usan
do das atribuições que lhf. são conferidas pelo artigo 18, 
item II, rlo Decreto-Lei n2 411, de 08 de janeiro de 1969, e 
t endo em vista o que consta do Pr ocesso nº 6/28.002t78-
COAG, 

RESOLVE: 

Art . 1.0 - Designar, nos termos dos S('tigos 72 e 73, 
da Lei n.0 1.711, dP 28 de out ubro de 1952, Raimun do Go
me-s Baia , ocupante do cargo de Escrevente- Datl lóg'nlfo, 
nfvel 7, do Quadro de Funcionários do Governo deste Ter
ritório. lota 1o na SecrEtaria de Segur s nça Pública, pora 
exen:er em substit.uição , a furção graotiticada , sfmbolo 2-F, 
de ChefP. do S et•viço Médico Lega l, d o Quadro acima refe
r id'o, durante o Imp edimento do respectivo titular, que en
trará em gozo de f érias r egulamentares, contados no perfo
do de 20 doe novembro a 19 de dezembro do corrente a no. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em con"'árlo. 

Palácio do Setentr ião, em Maca pá, \17 de nove'mbro de 
1978. 89.0 da República e 36.0 da Criação do Território Fe. 
dera' !io Amapá. 

Arthur Az:evedo Hennlng 
Governador 

Preço do exemplar Cr$ 2,00 

PUBLICAÇ0ES 

Página comum, cada centfmetro pc..or aoluna CrS 20,llu 
Preço deste Exemplar Cr~ 2,00 

Matéria parA publicação das 07:30 às 12:00 e das 
14:30 às 17:il0, exceLu11ndo os sábados. 

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

(.,FíCIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publicaçAo. 

ASSJN ATURAS - Capital, Municlpios e outro~ 
e»tados em qualquer época 

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em m61ed& corrente 

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

SIRDA» 

Assinatur~ts vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este Diár io Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amap& em Brasllia-DF 

e Eelém Estado do Pará. 

Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA 

EDITAL DE CONVOCA:ÇÃO 

ASisembléia G eral Extraordinária 

Ficam convidados os S enh t•r e~ Acicniftas a 
se reunirem em A ssEmbléia Geral Extraord ins'fia 
ne sed e da Socieda de, n.a Avenida Padre J úi io 
Mana Lom baerd, n.0 1 YO O, nesta cidade de Mac&pá, 
à s 10:00 (dez) horas do dia J 5 de dezPmbro de 
1978, p a r a d e l ib e rarem sobre a segui nte Ordem do 
Dia: 

a) - aumento d o capital social; 
b) - alte ração d<o art. 52 do Es tatuto Socii, J; 
c) - Outros a ssunt os de inter~sst- da Soch:d&de. 

Macapá~ 03 de n ovembro dP 1978. 

José Marcos Bezerra Cavalcanti 
Presidente 

Secretaria de Obras Públicas 

Extrato de Instrumento Contn,tual 

fArtigo 54 do Decreto nº 73.140/ 73) 

Instrumento - Termo de Oontrato n. v 029/ 78-
SOP (Processo n. 0 1/ 01361/ 78-SOP). 

Partes - Gov Prn o do Te rrité . .rio FedH al do 
Amapá e a firma Matias Pires . 

Objeto - Execu ção dos ser viços de instalação 
de cabo-guia para deslocarr: f Oto de ba]EP. nr> rio 
Ama pari. 

Valor O valor do Cont.rato i: de Cr$ .... 
100.354,00 (cem mil, trezentos e sessenta e quatro 
cruzeiros), proposto pela Contratada . 

Prazo - O prezo para ~ c oncluEão dos ~e r vi
ços é de 20 (vinte) dias corr idos, a contar do 52 
(quinto) dili após a a ssinatura do Contrato. 

Dotação - As despesas de pa~amento dos ber
viços contratados correrão à cont~ de recursos 
oriun dos do Fundo de Participação dos Estados, Dis
trito Federal e Territórios, conforme Nota de Em-
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penho n.0 1679, de 31.10.78, no valor de Or$ .... 
100.364,00 (cem ·nil, tr"'v·ntos e sessenta e quat,11o 
cruzeiros). 

Fundamento Legal - A p'r~sente adjurjicacão 
resulta do despacho do Exmo. Sr. Governador do 
Território. exarado às fls. 16 do Procefso n.0 

1/0i36l/78-SOP, que homoloogou a Licitação levada 
a efeito peto Convite n2 09/78-CPLOS, reaLzada 
em 29.09.78. 

Macapá, 16 de novembro de 1978 

Eng.0 Manoel Antônio Dias 
Secret~rio de Obras Públicas 

Matias Pires 
Pela ContJ"atada 

Poder J udtclârlo 
Justiça dos Teult611los 

Comarca de Mac~pá 

Cartório do Registro Civil 

PROOLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficid 1 do Registro Civil de Nascimentos, 
Gasamantos e Obitos da ComHrca de Macspá, Ca
pital do Ttrritório Federal do Amapf., República 
~ederdtiva do Brasil, por; nomeação I ~gal, etc. 

Faz saber que p~ el~ndem casar Mozart da Silva 
Cava~cante e Conceição rl'1 aria Menezes Nery. 

O prim P.iro é brasileiro, solteiro, maior, auxi
liar de administração, natutal de Belém, Estndo do 
Pará, residente e domicihado na Av. Mendonça 
Furtado 1465, nesta cidade , com 25 anos, nascido 
e-n nove (09) de junho d~ mil n ovecentos e cin
quenta e três (1953), filho de Carlos Bezerra Ca
valcante, já fal .-ciuo e de Guiomar da Silv& Caval
cante~ brasileira, viúva, residente ne5ta cidade. 

A segunda é br'J.sileira, solteira, maior, auxiliar 
de admintstração, na.tural de Macapá, Território Ff:
cieral d ) Amapá, residente e dornkiliada na Av 
General Gurjão 191, nesta cidade, com 23 anos, 
nascida em vinte e seis (26) de outubro de mil no
vecentos e dnquenta e cinco {1955), filha de Walter 
Batista Nery e de Janiva Menezes Nery, brasilei
ros, casados, l'esidentes nesta cidade. 

Quem sou be11 de qualquer rmpedimento J~ga,l 
que os iniba d e oa~aP um onm o outro acuse-o na 
forma da lei. 

E, pai'a que chegue ao conhecimento de todos, 
fiz este edital qtJe sem publicado pela impren~a e 
afixado no luga"D de costume, om caTtório. 

Macapá, 13 de novE>mbro de 1978 

José Tavares de Almeida 
Oficial do Registro Civil 

Secretaria de Segurança Pública 

Delegada d~ Ac:ídentes 

~ditai de Citação, com o praM cie 05 dias, 
na forma abAixo: 

A Bacharel Francisca Silva de Souza, titular 
da Delegacia de AC'i.dentes da Secretaria de 
Segurança Pública do Territór,io Federal do 
Amapá, na forma da lei etc. 

Faz saber a todos os que o presente Edital, 
com o praz;o cie Oõ dias virem ou dele tivenm co· 

nhecimento, que nesta Delegacia corre seus trâmi
tes um processo sumário em que é acusado Francisco 
José de Moraes como incurso no artigo 129 § 6l) 
do Código Penal Brasileiro. 

E, como tenha E> egen1le desta Delegacia ce rti
fi'cado não o haven encon1aado nest a Comai'ca, não 
sendo (:lossível cité-lo pesscalme.nte, cita-o pelo p f· 

sente a compArecer nesta Delegacie, e com par h do 
de seu defensor., na rua Rio Javary n2 ·14 nes1 a 
cidade, no prazo d€ 05 dias a contar da data de 
publicação no Di~ rio Oficial a fim de sen qualifi
cado e idenHficado pelo Sistema. Dati,oscópico e to e r 
notificado dos ulteriores termds do processo, o qu e 
deverá comparecer, sob pena de J1tvelia. Para conht
rimento de todos e pafs ~> do o prt>~Pr te Edital , cuja 
Zª via ficará afixada no lugar de c.ostume dE:sta D1 -
legacia. Dado >e passadv nt-sta cidade aos; quatorze> 
dias do m ês de novembro do eno de m il n ovecen
tos e setenta e oito. Eu, João R0berto de Miranda 
Pinto, !Dscrivão. 

Drª Francisca Silva de Souza 
Del~>pda de Acidentes 

Poder Judlclérlo 

Justiça do Trabalho da lji Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macap& 

Edital óe Notificecão 

Prazo 08 Dias 

Pelo presente Edital fic a notificado 'Filó dcs 
Reis, atualmenti em lugat incerto e nlío sabjdo, 
reclamante n os sutos do rrccer.~o nº 0922/78. em 
que Z. C. da Silva é rech. rr. ad~, de que em audi
ência do dia 10.11.78, às l1 hon s, foi pH..lattda s 
seguinte decisão: «Rtoso1ve a MM. JCJ ·MH'fÇá,sem 
divergência, julgAr totalmentt- prccfotr.te e ptl?
sente r.eclamatória, para ordenar e nclamada, Z. C. 
da SilvA, a pagar ao reclamant.~:: fl]ó dos Rt:is. a 
quanttia de Cr$ 3 965,~6. a título de salário rt: ti do 
em dobro e auxHio-enfermidade. Custas, pdo re
clamante sobre o pedido em quantia rn~ior, tm 
Cr$ e8 ,61, do que estJá isento na forrra da Lf'i. 

Dado e passado na Secntaria da J u nte de Con
ciliação P Julgamento de Maceré, so~ quetctze dias 
do màs de novembro de 19n. Eu Wanderlin Gib
son, Encarregado do Setor de Processos em Gerei, 
datilografei·. Eu Euton Ramos, Diretor de Secretaria\ 
subscrevi. 

Euton Ramos 
Diretor de Secretaria 

Edital de Notificação 

Pelo presente Edital fica notifirad<- P€Cit o Al
meida de Souza, atualmente tm lugar incerto f r êo 
sabido, reclamado nos autos do PrccHw r.ç 621t'if'. 
em que Emí'lio dos fantos Brega é reclarr antf, de 
(jUe t~ m o prezo de 05 diaS' pare recfber na Serre· 
>teria da Junta de ConcWeção e Julgamento de, Ma· 
capá, a impodânc1tt de Cr$ 453 ,64 (quatrocentos e 
dnquente e três cruzeiros e sessenta e quatro ctn
teV'os), referente e devolução, nos autos do supra
citado processo. 

Macspá-AP, 17 de novembno de 1978 

Euton Ramos 
Diretor ce Secretaria 
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Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Extrativas do Território Federal do Amapá 

e Estado do Pará 
Resum o da P revisão Orçament &ria 

Exe rcício de H179 

RECE JT A 

1 Código 

l.l - R~ nd a Tribuliá r~a 
12 - Renda Social 
14 - Renda Elxtraoooinári·a 

Tot al dia Rectita 

Total Ge ral 

DESP E S A S 

2 - Código 

21 - Adm i nistrctc?o Geral 
2 ~ - Con tribuições Regulamentares 
23 - Assist ência S ocia l 
~4 - Outros Se rviços Sociais 

Orçament o 

6oo.ooo ,oo 
75o.ooo,oo 

29.ooo,oo 

1.379.ooo,oo 

l .379.ooo,oo 

45 2.2oo,oo 
240.000,00 
2o l.8oo,oo 
174.0 00,00 -----

1.o68.ooo,oo 
3ll.ooo,oo 

1.379.o.oo,oo 

Maca pá, de de 1978. 

J osé J acy Ribei'ro Aires - P residente 
C P F (lO t 350382- 00 

Ilegível 
Tesoureiro 

Ilegtve l 
Conta bilisia 

'l'C. ORO PA 0839 - D .IDC 11 2202 - CPF 007 9017 533 

A'p;ov ado em Asse mbléia Geral r ealizada no dia 
19. 11.78. 

Junta Comercial do Ter . Fed. do Amapá 

Document os deferidos em 28 de setembro de 1978 

Firmas I ndividua is 

1.488/ 78 - J . A. F. Abdon 16 1 oooo578 4 
Sede : Au. Padre Júlio Maria Lombae rd1 n .0 609, 
~an ta Rita - Macapá-Ap. 

1.489/ 78 - H. R ab ello 16 1 oooo5í 9 2 
S ed-e: A11. Capitão Pedro Baião, n .0 285 Trem -
Macapá-Ap. 

Cont rato Socia l (Limitada) 

1.422/ 78 - P aulo Ra m os & CIA Ltda. 
16 2 ooooo8~ 2 

Sede: Av. Iracema Car vã o N unes , n° 267 - Cen
tral - ~acapá-Ap. 

Alterações Contratuais 

1.457/78 - AC REL-Abas;tecimento, Com ér cio e 
R epresentações Ltda. 8o3 
Sede: Av. Santa na , n.0 656-Ma capá-Ap. 

1.487/ 78 - Marcadinh o Redenção Lt da 8o4 
Sede: A v. Rio Branco, s /nQ - Oiapoque- Ap . 

Sodedadlf:s Anônimas 

1.446/78 - Telecomunicações do A'mapá S/ A -
T ELEAMAPÁ 838 

1.. 479/ 78 - Bruynzeel Madeiras S / A - BRUM.AJ-

SA 
Sede: P or to de Santana - Maca pá- Ap. 

Proteção ao Nome Com t rcial 

1.484/ 78 - Bombrit S/A Indústria e Cc mér cio 

83!l 

16 9 ooooo9o 6 
Sede: Rua Padre Antônio J o6é dos St:ntos, n .ú 530 
- São Faulo. 

1.485/ 78 -- Cerâmica Ma rti ni S/A 16 9 oooc o91 4 
Sede : Rua Luiz Mar t in i, n .0 284 - Mogi Gufl çú -
São Paulo. 

1.486/78 - Has pa Com ércio, IndúE tria e Participa
ções S/ A 16 9 ocooo92 2 

Sede: Rua S ete de Abrrl, n .0 230, 2Q andar - Cen· 
tiro - Sã!Q P a uJo. 

Em$ncipação 

1.462/78 - De: José Maria P ap aléo Paes 
a : A ns elmo J osé P icalr'lço Paes 

Pr ocur ações 

1.463/78 - De: Sor'vetes Dubon ~tda . 
a : J osé Maria Papaléo Paes 

1.481/ 76 - De: Cerâm1ca Marti ni S / A 
a: Alceu Paulo Ram os 

o16 

118 

119 

1.482j71l - De: Haspa Com ércio, Inciústrio e Pa~
ti ciopa ~;ões S/ A. 12o 
a: Alceu Paulo Ramos 

1.483/ 78 - - De: Bombril S/ A Indúst'Jia e Ccm é: cio 
121 

a: Al~eu Paulo Rsmos 

Processo julgad0 e colocado fm e.xJgencia pf lo 
Plenário na pau'b& d o dia :1 8 de sete rr,b ro de 1978. 

1.465/ 78 - Eentr&l Açuct~reira d o Am" t:é S/ A 
Arq. Ata AGE 

Cooperativa Mista Agropecuária de Macapá 

ESTATUTO 

(Continuação do número onterior ) 

u) zel ar p~lo cum prim ent o das lels ào cc q :e
rativismo e cutra s s plicáHl~>, bt m aHi rr relv alfn
dimento d a legislação tr l bal hi~ ta e fi~ca; l ; 

v ) organi~a or. qulln do for o C'fl~o. c s cc.cpf:l a do: 
em G rupos Seccicnais dt> igml r ~ rro <. ce ccr fcr · 
midaàe com as disposições da Lei e deste El' t a tuto; 

x) substituf!r, qua ndo o ínterHse da Sociedede 
o rt>clams r , o P r esidt-nte , Vice-Pres icen te cu fe
cretá ri o d a Cooperetiva, designan do, en t re si, ovl!:ro 
para o cargo. 

Parágra fo Seg ur.'do - O Conn: lho d e Adrr.i-
' nistração solicita rá, sempre qu e julga r co n n n iu t e, 

o assessor em ento do G erente ou do C cr:t ado . cc n 
form e o caso , para eullci lfé -lc no H rl 'tlf r in 'r t c dcs 
assuntos a decidir, poden do de( eJ rni nB r que 
qualquer deles a pre ff n t E previt tr Entt' prcjeto s 
sobre que:;tões específ ica s . 

Parágrafo T erceiro - As normas e~tate~ ecidas 
pelo Conselho de Administração serão ee i:xar a !' de 
Resoluções ou Inst ruções e con stituiJão o R.e girren to 
Interno da Coóp erativa . 

(Continua no próximo númer-o) 


	

