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Decreto n2 1, de 24 Julhe de 1964 
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Governador do Território 

Cmte. Arthur Azevedo Henning 

Gabinete do Governador 

Ten. PM Ronaldo Pereira de Oliveira 

SECRET ARJADO' 

Sefrelário rle Administração o Finanças 

Rubens Antônio Albuquerque 

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 \ 

i 
Secretário de Eccnomia. Agricultura e Colonização 1 

Dr. W alter dos Santos Sobrinho 

Secretário de Segurança Pública 

Dr. Ornar Gonçalves de Oliveira 

Assessoria de Planejamento e Coordenação Geral 

Dr. Antero Duar~ Pires Lopes 

D~fbrctos 

IPJ n 2 0411~ .le 24 de novembro de 1978 

O Governador c\o Território Federal do Amapé, ,vsal)· 
do das atrlbuiçõt>s que lhe são· conferidas pelo artigo 18. 
item II, do Decr·e to-Lel nv 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. Iº - Designar o ~conomlsta ·Antero Duarte 
Dias Pires Lopes, Técolco para o Programa tle Moderni
zação Admtnistratlva dos Territórios Federais, atualmtnte 
no exercício da função de chefe da Assessor1a de Pilm~ja
mento e Coordenação Geral, para exercer acumul atlvero en
tt>, em substituição, o cargo de Governad(Jr do Território 
J"ederal do Amapá, durante o impedimento do respectivo 
tltu.lar, a contar de 27 de novembro do ano em curso. 

Art. 21! - Revogam-se as dl~posições Em c:ontrérJo. 

Palácio do Set~ntrião, em MaCBJ.Íl. 24 de novembro 
de 1978, 90º da 'Repúbllca e 36.0 da Criação do TerriWrio 
Federal do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlnl! 
Governador 

(P ) nl! 0466 de 27 de r cvembn de 1978 

O Goverttador do Te.rritórlo Federal do Amapá, usao• 
do das atribuições oue lhe slío confFI ida~ ret.o s rtfFo 18, 
item li, do Decreto-(ef nl! 411. de 08 d~ janeiro de JP&S . 

RESOLVi: 

Art. 1° - Designar o Dr. Alfredo Augusto Ramalho 
de Oliveira, Secre tário de Educaçl!o e Cultura dest e Ter
ritório , para viajar de Macapá, SPde de suas atividades, 
até a cidade de Manaus-AM. a fJm de tratar aH\J nt o s li
gado• ao órgão que dirige, oo perfodu de 29fl \ a li'/12/ 78. 

Art. 2.0 
- Revogam-se as disposições em contrérlo. 

Paléclo do Setent.rlAo. em Macapá, 27 de novembro de 
1978, 90º da República e !61! da CrJaçAo do Territórlo Fede· 
ral do Amap,. 

Arthur Azevedo He'Flnlng 
Governador 

Secretaria de Obras Públicas 

Segundo 'IIe.rmo Aditivo eo Contrato nº ú21 /77-SOP 

Segundo Termo Aditivo ao Cont'reto n.0 

021/77-SOP que entre si cel~brsm o Go
vemo do Tenitório Federal do Amflpá 
(G~T F.A.) e a firma H. J . COLE + Associa
dos S.A., pana os fin~ declarados. 

O Governo do Território Fed ual do Amapâ, 
doravante d~nomtnado simplt>smente uGoverno", 
repr~sentado pelo Exce~entísimo Senhor Secretéri9 
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EXPEDIENTE 
IMPRENSA OFICIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
• Administração 
• Redação 
• Parque Gráfico 

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

TELEFONES: 
Gabinete do Diretor 
Chefe das Oficinas . 

DIRETOR 

5463 
53U7 

IRANILDO TRINDADE PONTES 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLJCAÇOES 

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

OUTROS ESTADOS .1!: MUNIClPIOS 
Anual .. , .. . .. . 
Semestral . . . . . . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250.00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrazado: A.umenta cinco cruzeiros 

d ~ Ob ra > Púbi~ a.s. Douto:· M:1n oel Antônio Dias e 
a firma H. J. COLE t Associados S .A. doravante 
d~nJmin~da simplesmente '' Contra.tadla", com sede 
na cidade d o Rio de Jan e;iro à rua Sorocaba nº 
305, CGC ~ 3.841. 693/000 1, rep·resentada neste ato 
por seu procurad Jr d evidamente creden.aiado Ekono- · 
mista Zelda Griman, CPF 3356381 0'7 / 53, por t HPm 
jmto va!~oso e bom, firmam o presen te termo Ad!i
ttvo d e a<!ordo com as cláusulas e condições abaixo 
e specificadas: 

Cláu sula Primeira - Fica prorrogado o Con
trato nº 021 177-SOP que entre si celebram o Go
ve rno e a Contrata1a por 120 (cento e vinte) dias, 
para e fe ito d e re!'lliZ3ção de um documento Slntese 
do.; trabal hos executados para contratado no âmbi
to do Contrato 11cima referido a partir da data de 
10 de novembrc• de 1978. 

Cláusula Segunda - Este. termo aditivo é re
gido pelo d'isposto no parágrafo dots (§2), da Cláu
sula Quinta do veferido Contrato. 

C láusula Terceira - Nos termos deste adit1ivo 
fica a Contratada ob'dgrada a apresentar em 10 
(dez) de março 1979 o Documento Síntese, d~ acor
do com a proprosta estim'ativa de reembolso de 
despesas, apresenbaca em 05 de nov~mbro de 1978 
e aceita pelct Governo. 

Cláusula Quarta - Fica acerta:3o que e Con
tratada está, a partir de 11 n ovembro de 1978, ois
pen sada das obriga ções nos termos r eferidos no 
Contrato supra citado nas alíneas (d), (e), (f), (g) e 
(h) da Cláusula Quarta. 

Cláusula Quinta - No que s:e refer e a mão 
de obra para reoali2!'ação do referido Documento 
Síntese, fica respeitado a alínf' a (c) da Cláusula 
Quarta do Contrato 021 / 77 .. SOP e de acordo com 
EJ proposta estimativa apresentada em 05 de no
vembro de 1978. 

Cláusul1f Sexta - Continua em vigor para 
as demais 

Contrato 
colidiJl 

efeito deste Segundo Terr.~o Aditivo 
oláumlas e cond•ições estabelecidas no 
supra referido, no que não contrariar e jou 
no disposto neste .Seguado T.ermo Aditimo. 

Cláusula Sétima - Fica também liberado a 
oauç.ão e r.eforços vefenidas na clt.usula décima se-

PUBLICAÇOES 

Página comum, cada centlmetro pt~r eoluna Cd 20,ll.V 
PreQo deste Exemplar Cr$ 2,0tl 

Matéria para publlcaQ!io elas 07:30 às 12:00 e das 
14:30 às 17:30, excetu11ndo os sábados. 

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

6F'lCIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publicação. 

ASSINATURAS - Capital, Municlpios e outros 
estados em qualquer época 

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moeds corrente 

Ass}naturas e Publicações: Em cheque nominal pan 
«Serviço de Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA» 

Assinatur~as vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este Diário Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amap& em BraMflia-DF 

e Belém Estado do Pará. 

gt:.nda no que se refere aos serviços presta ::ios Lté 
a data de 10 de nov em bro de 1978, rf'~rida no 
Contrato n.0 021 / 77 · SOP por c< JidiHm C< m cbjeto 
do presente segundo termo aditivo, ncsndo J:Orim 
estabelif>cido que a Contratada cancions•rá pn:v la
mente 5% (cinco por cento') do valor estimac o paa 
garantia do objeto do presentt- Segundo Term o 
Aditivo. 

Cláusula Oit:avEP - Nú que se Fefere e do~açlio 
e empen-hos necessáric s para a execução dos sHvi
ços ora aditados o Govemo t om ará as devidas pro
vidências de aoordo cem a legislE>çÊo fiD vig oc. 

Cláusula Nona - Permanecerão inalteradas as 
demais Cláusulas do Instrumento Principa ·l. 

E, para fi'rme~Z:a e validade do que ficou esti
pulado, lawou-se o prf'sente Segundo Termo Adi
.1>ivo que, depuis de lido e achado conforme, foi as

i sinado pelas partes em dez (lO) via.~ de igual teor. 
· e formlt, na presença das teste munh6s abaixo no
m~sdas. 

Macapá, Q2 de novembvo de 1978 

Manoel Anbonio Dias 
Secretário de Obras Públicas 

Zelda Grimalll 
Representaote da Contratada 

Testemunhas: lle gí v eis 

Poder Judiciário 
Justiça dos Territórios 

Território Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de Macapá 
Edital de Citação t'om prazo de tr inta dias, 

na forma abaixo: 

O Doutbr Mário Fari.a, MM Juiz Temporário· da 
Comarca de Macapá, capital do Territério Federal 
do Amapá, na forma da Lei, etc ... 

Faz 'a ber a todos os que o presente Edital 
com pra0o de trinta (W) di&s virem, ou dele tive
rem conhecimento, que neste Juizo corre seus. 
transmites um processo em que é acusado Alad im 
Mon:te~ro Pereira, nos auto5 de Ex~cuçêo p t'1'itulo 
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IDxecutivo Extr&jud icisl em que -é enquente J. 
Ooêlho e executa Jo o ocusado supra citado. E, como 
~enha o Oficial de Justi ça deste Juíze certi'ficado 
não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo 
possí V'el citá-lo pessoalm~nte , cita-o pe k presente a 
comparecer nes ~e Juízo . no edifício do Forum desta 
Comarca, sito à Av. Amazonas, n .0 26 , esquina com 
a rua Cel Coriolano Jucá, nesta cidade. E ccnsi
d erando o que estabelece o arrtigo 654 do CPC, re
qu er o exequente & citação do executado Aladim 
Monteiro Perei·ra pov Eldital, para que findo o prazo 
do Edi-tal, pague o m ontante da dívida dentro de 
24 hono~s , acrescidos de d em ais comânações legais\ 
e que ass;m hão o fazendo seja o arTesto transfor
mado em Penhora. Para conhecimento de todos é 
passado o presente Edi'tal, cuja a Segunda via fi
oará afix~ da no lugar de <!ostu·me. D11 do e passado 
nesta cidade de Maca pá, capital do Territór'io Fe
deral do Amapá, aos vinte e um dl-as do m~s de 
oovembro do ano de mil nove(jentos e setenta e 
oito. Eu Marly Calixto Evelim Coelho, Escrivã, 
1ubscrevi. 

Mário Faria 
.Juiz 1'emporár>io d os Territórios Federais 

Pode r Judtcloárto 

J us t iça do Trabalho da 8~ Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

EDITAL DE NOTIFICAÇAO 

Pelo presenlt!! edital fica Notificada REICON
f'onstrutora Rei Ltda , atualmen te em ltl'gar incerto 
e não sabido, reclfl m ada nas autos do processo n.0 

505/76, ~m que Orneles Sousa é r~clamante, de 
que a Juíza Presi 'i ente <i a JCJ de Macapé , pro
feriu nos 'autos do supracitado processo, a seguinte 
dadsãio: 

VISTOS, etc ... 

Eun d ata d e 8-10-1976, o t>xequente i~ notifi
cado a lndi<:~ar bens à penhora. Desde entã•o, o 
e~equente não tomou mais qualqut>r medida no 
p rocesso. 

J á prescrtito o direito do exequent~ conforme 
preceitua o art . 11 da OLT, não há porque insistir 
na eKecução. 

Declaro, pois, prescrito o direito do ei!Oequente 
Ornelt>s Sou ~a, no processo n.0 JCJ-505/ 76, em 
que REI CON- Construtora Rei Lbda. é executada. 

Macapá, 24 de novembro de 1~78. 

Euton Ratnos 
DJretor de Secretaria 

Edital de Notificação 

Pelo pr't>sente edital ficBI Notificada Maria Men
des da S~lva atualmentE> em lugar incerto e não 
sabido, reclamante nos autos do processo nº 775/7o8, 
em que J osé Nunes é ('aclama do, de que tem o 
J1razo de 05 (cinco) dias pera indicar na SecretarÍie. 
da Junta de Conciliação e Jul"'amento rle Macapá, 
bens p~rtPncentes ao supr1l.citado reclamado sobre 
os quais possa r ecair penhora. 

Macapá , 24 de n ovembro de 1978. 

Euton Ramós 
Olretlor de Secretaria 

Junta Comercial do Ter. Fed. do Amapá 

Documentos Deferid<.s em 26 de outubro de 1 g7a 

firmas Individuais 

1.596/ 78 - S. M. Cambraia J 6 1 oot>o596 2 
Seàt: Ruá Leopoldo Machado. 2636 -- Tnn. ~ r
capá-Ap. 

1.6o2j'78 - Alcides Morais Diu 16 1 €looo597 1 
Sede: Vila de La1anj a~ , s/ nº - Mazagão-Ap. 

1.6o3/ 78 - llzo Pinto Figueiredo 16 1 oooo598 9 
Sede: Vila Laranjal, s/n .0 - Mazagão-P p. 

1.6o4/ 78 - E. L. Bezerra 16 1 oooo60Q 7 
Sede: Vila de Laranja•], s/nQ - MGZ&gão-Ap. 

1.6o5/78 - Alberto Con êa Cardoso Fi-
lho 16 l oooo6oo 4 
Sede: Vila de Beiradão, s / n.0 - :Mazagão-Ap. 
1
.6o6/ 78 - L. S . Montele~ 16 I oooo6ol 2 

Sede: Vila de La-ranjal, s / n .0 - Mazagão-Ap. 

Contr~ tos Social~ (Limitada) 

1.598/ 78 - MI COL - Matapi Cerãrr ic'a Indústria 
e Comércio Ltda. 16 2 oooolo4 7 
Sede: Rio Matapi, sJn.0 - Mecapá-Aip. 

1.6ol/78 - Raimundo & Carvalho Ltr a. 
16 2 oooolo5 5 

Sede: Av. Rio Jary, 53 - Macapá-Ap. 

Alterações Contra tuats 
1

.578/ 78 - SURAC - Prestação dt: Serviçc~. Re· 
presen t&ç ões e Comércio Ltde. 8o7 
Sede: Av. Padre Júlio Maria LcmbN l d, 243 -
Central - Macapé-Ap. 

1.594/78 -Empresa de Transpvrtes Atlas Lt da. 8o8 
Filisl: Av. Padrl' Júlio M9ria Lombat>rd, nº 25 -
O&ntral - Macapá-Ap. 

1.596/ 78 - Fazenda Fé em Deu& Agcopecuária In· 
dústria e Comércio Ltda. ·8o9 
Sede: Rio Pirativa, s/ n. 0 

- Macapti-Ap. 

1.6oo/ 78 - Sorvete Dubon Ltda. 810 
Sede: Av. Ernestino Bor-ges, 354 - Centro - Mil
capá.- Ap. 

Sociedades Anônimas 

1.465/ 78 - Central Açucareire do Amapá S/ A 842 
Secie: Av. Iracema Carvão Nunes, 196 Ct>ntro -
Macapa·A~. 

1.58o/ 78 - Central Açucereha do Amapá SJA 843 
Sedt!: Av. Iracema Carvão Nunes, l!l6 Centro -
Macapá-Ap. 

Cat1celltmento 

1.572/ 78 - José Júlio Ferreif'rt 658 

Emancipação 

l.l>99/ 78 - De: José Maria Papeléo Paes bl7 
a : Rosa de Fâtima Picenço Paes 

Procuração 

1.593/ 78 - De: Empresa de Transport~::s Atlas 
Ltda. 127 

a : Antonio Carlos Rose da Silve 

Preço do exemplar Cr$ 2,00 



4a.-feira, 29 de novembro d e 1978 DIA.t\..0 OFICIAL 4a. pég. 

Prefeitura Municipal do Amapá 
Planu de Apli::ação da T axa Rodoviária Única - T.RU 

ESPECIFICAÇÃO 

300C.OO • D e ~pesas Correntes 
310•1.110 - Despesas de Custeio 
31J ll 00 - p !SSOa l 
3 111.00 - P ~ssoa l Civil 
3111.0 1 . V enc. e Vantagens Fixas 
4 000.00 - D"spesa s d e Capi t a l 
4 100.00 . I nvestimentos 
4111.00- Obras Públtcas 

v A 

Cr$ 

30.375.00 
30.375.00 

70.875,00 ---70.875,00 

L o R 

I Cr$ 

30.375,00 

70.875,00 

TOTAL 101.250,00 

Im porta o presente Pla no dP. Aplicação no valor de 
Cr$ 101.250,09 (cento e hum mil, duzentos e cinquenta cru
zeiros). 

Amapá, 17 de novembro de 1678. 

J osé Júl!o de Miranda Coêlho 
Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de Macapá 
E-xtrato de Instrum e nto Contratual 

fArtigo 54 do Decreto nº 73.140/ 73) 

Instrumento: - T e-rm o de Co ntrato de Em
preita da nº ::11 /78-PMM, de 26 de outubro de 1978 
(Rrocesso n .o 05211 / 78). 

Partes: - Prefeitura Municipal de Mr.capá t> a 
fit1ma M. P . da Silva 

Prazo: - O prazo para co nclu~ã o botai dos 
serviços será de quarenta e o'ito (48 ) dhos, a conbar 
da expedição da Pnãmeira Ordem de S f' rviço. 

Objeto: - O objeto do presente Contrato con
siste na txecução, por empr e.itada global, dos ser
viço s d.e. constru~o de dois (2) Viveiros para An).. 
mais, neste Municipio. 

Valor: - É de Cr$ 68 .580,00 (sessenta e oito 
mil, quinhentos e oitenta cruzeiros), o valor do 
presente Contrato, fixo e i r reaju9tável. 

Dotação: - O pag'Bmento dos serviços dP.cor
rentes dess te Centrato corr-erá à co nta da Dotação: 
I.U.S.M.P. - Programa 03.07.025-1010 - D.C . 2. 11 
- Categoria Econômica 4110.00 - Empenho n2 
1382, de 25 de outubro de 1978. 

Funda mento do Instrumento: 'Este Contr~to de
corrt: da Carta-Convite nº 09 /78-CPLO, de 29 de 
setembro de 1978, fundamentada no que preceitua 
o pt~rágraf.o 6.0 , in fine_ do art . 127, do Decreto-lei 
n .0 200 . de 25 de fevereiro de 1967 (Proc:esso n .o 
05211 / 78). 

Macapá, !fi de oututtro de 1978. 

ClE>!iton Figuefredo de Azevedo 
Prefeito Municipal de Madapá 

Manoel Pedoro da Silva 
p / Em prei'teira 

João Teixeira Lima 
Diretor do D.O. 

Tesbemunhas: José Viton dos Santos Banhos 

Eraldd Roldão Salgado 

Prefeitura Municipal de Macapá 
Lei N .0 91 / 78-PrviM 

Concede perpetuidade em caráte exce pcio
nal à sepultura n.0 87 5 da quadra 4, do 
Cemitério N oisa Senhora da Conctiçâo, ond e 
estão inumlldos os re sto!' m ortais de xMessias 
do Espírito S anto Oliveira». 

O Pref~to Municipal de Macepã, capital do 
Território Federal do Amapá, 

Faço s aber que a Câmara· de Vereadores do 
Município de Maca p& aprovou e eu sanciono a se 
guinte L ei: 

Art. 1º - Fica concedido perpetuidade, em 
cará ter excepcional à sepultura n ° 875 da qu adra 
4, do Cemitério de Nossa Senhora da Conceiçã o, 
onde <? stão i111umados os reste s mortais de Messia~ 
do Espírito Santo O liveira, como homenagem do 
Município de Macapf1. 

Art. 2.0 - Es t-a Lei entrará em vigor na data 
de sua publica ção, revogadas as disposições em 
contrário. 

G a bionete do Prefeito Municipal de Mac l:l p ã, em 
1 O de novembro de 1978. 

OJeiton Fig ueioredo de Azevedo 
Prefeito Municip&l de Macapá 

Luiz Carlos Camargo Buzzi 
Dire tun do Deptº Ad ministração 

Cooperativa Mista Agropecuária de Macapá 

ESTATUTO 

(Continuação d o número anterior ) 

Parágrafo Únioo - Cada Grupo Seccio~a) po
derá, a qualquer tempo, substituir seu delegado 
elegen~o ou•ro. 

Capítulo- XII 

Dos Fundos, do Baleonço, das Despesas, das So bres 
e P e:rdas 

Art. 422 - A Cooperativa é obrigada a 
' con'Struir: 

I - Fundo d ro R eserva , destinado e repa rar 
perdas e a tender ao desenvolvi m ento de suas ati
vi~ades , constituído de 1 O% das sobres liquides d o 
exercício; 

II - O Fundo de Assistência T écni ca , f c uce
cional e Social d estina do à prefi t Eção tle aHi f t f r ci R 
aos associados, seus faiPil iFres e a !'eus pró pJi os 
empregados , constituído de t% das sc bres li quidas 
apuradas no exercido. 

Parágrafo Único - Os o;erviç'os de Assemb1éilas 
Técnicas, Educat:ione) e Social , e ser"m atendidos 
pelo r espectivo Fundo, poderão ser- execütados 
medi.<mte convênios com entidades e ~pecializadas, 
oficiais ou não. 

Art. 432 - Além da taxe M 1 O% das sob1'8s 
líquidet apuradas no Bal·anço do exerctcio; rever
tem oem favor do Fundo de Reserva: 

s) os c'réditos não reclamados, de:corrid c s !f 
{cinco) anos; 

b) os auxilios e doação sem destinação especial· 

(Continua no próximo número) 


	

