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<P l no 04fi7 r:~ 27 de novembro de 11178 

O Govern11dor do Território Federal do A·mapá, usan
do das atrlbulçu11s qu~ lhe são conferidas pelo artiJi:o J 8, 
Item li . rle Decreto-Lei nP 411. dP 08 d~ j&nPiro de lllfHl , 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar, nos termos dos artigos 72 e 73, 
da Lei n.0 1711, de 28 de outubro de 19521 Bernardo R0r. ri · 
gues de Souza. i:scrlturério, nível I 0- B, do Quadro de Fun
clonârtos do Governo deste Terrltór l«>. atualmeot.t exer
cendo 11 função de C hefe do Núcleo de Apoio Adminl ~tra
tfvo da SEC, para e xeroel' acumulativamente, em substi
tuição, o cargo de Secretário de Educação e Cultura , du
r an te o lmpf:'dimento do respectivo titular, ro perlodo de 
29/ 11 e ! 2/12/7 8. 

Art. 2.• - Revogam· se as dlspostçi' e• em corotrtl rlo 

Palácio do Setentrlão, en Macapá, 27 de n(vemblo 
de 1978, IJOP da República e 36.(1 da Cr lac;ão (o Territó11o 
Federal do Amapá. 

Antero Duarte Dias Pires Lopes 
Governador Substituto 

(P l n2 0468 de 27 de novembro de lll78 

O Governador do Territ ório F~derel c' I' ~ rrr re. uH.n· 
1o das atribuições que lhe Eão conferida~ pelo artigo 18, 
item ll, ~o Decreto-Lei n.0 4Jl, de 08 de janeiro de J9fi9 11 

tendo em vista o que cons ta do Oticlo no 1025/78-SAF. 

RESOLVE: 

Art. 1.0 
- Designar, nos termos do artigo 145, ftfm 

I, combinado com o artigo 147, da Lei 1711 . de 28 de outu
bro de 1952, o servidor Manoel Rodrlgut>s de AlbuqUflQl ~. 
ocupante do cargo de Oficial de Admlnlsbração, nível 14-B, 
do Quadro de Funcionários do Governo deste Territórlc . 
lotado na S<!cretarfa de Administração e Fjnanças. p a11 
exercer Interi namente, a tunçãG gntificede, s!mbolo 2·F. 
de Chefe do S~rvfço de Contabilidad e, do Quadro er i11 a 
referido, a contar de 21 de novembro do corr ente ano . 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palãcio do Seteotrfão, em M~:~capé, 27 de novembro 
de 1978, 90g da Repúbl!ca e 361! da Criação do Território 
lõ'"d<!t'a l do Amapé . 

,\ntero Duarte Dias Pires Lopea 
Governador Subst ituto 

Consultoria Jurídica 
TERMO ADITIVO 

Termo Aditivo ao Contrato n.0 18/78-CJ 
que celebram o Governo do Território 
Federal do Atmapá e a Rádio TV do 
Amazonas, pa ra Implat1tsção do Sistema 
de Televisão no Município de Ca lçoene. 



5a.-feira, 30 de novembro de 1978 DIARIO OFICI-AL 2a. Piti· 

EXPEDIENTE 
IMPRENSA OFICIAL 

Di6rio Oficial do Território Federal do Amapá 

• Dilretoria 
* Administração 
• Redaçii o 
• Parque Gráfico 

Ru a Cândido Mend es s/nº - Macapá - T . F. A. 

TELEFONES: 
Gabinete do Direh r 
Chefe das Oficinas • 

DIRETOR 
IHANILDO TRINDADE PONTES 

5463 
5307 

TABELA DE ASSINATURAS E P UBLICAÇOES 

NA CAP ITAL 
Anual . . .. . .. . .... . 
Semestral . . . . . . . . . . . 

OUTROS EST ADOS E MUNJClP IOS 
Anual . . . . . . . . . 
Semestral . . . .. . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250.00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrazaclu: <~umenta cinco cruzeiro!. 

Ao.s q u at orze ( 14) d ias do mês d e n ovFm bro do 
a no d e! hum mil novecentos e se tenta e oi to (197 8). 
n est a ci d ad e de Macap á, Capital do T e.rr it ó rio Fe
d eral do Am,a pá , d e um la do o G ove rn o do T er
ritó rio Fed e ral do Amapá, a p a r ti r d este in st Ante 
ri .;n omrnado sim plesme nte Go v err.o e a Rádio TV 
do Amazo nas Ltda. , co m sede na· di da de de Ma naus, 
Es tado do Amazonas e cf' .m fil ia l nes ta cidade à 
A.. v. Ataíde T eive, n.0 1.282. CG C 043.878.25/0005-61, 
r apresentada n este ato pe lo ~eu Pres id ente:, S enhor 
Phelip pe Daou, d aqui por dlante d esig nado somente 
T~ l e vü:ão , res olvem d e aomum acordo as sirar o 
presente T ermo Adit;ivo à C lá'w:u la Segun da -
Objet '> e a Cl-á u sula Quarta - Val or d o Cont'rato, 
Pagamento e Dot aQão, do Contr'atto n .0 1 8j 78-CJ, 
consoante as clá'usulas e con dições abaixo: 

Clá usula Prirn Pir~ : A c~~us ula Segunda 
Obj ., t o d o instrum <- nto pr.)n ci pe l , será adita d o o 
Item I, com a r Pdaçã o seguinte: 

HPrn 1 - Alé m do objetivo p r•e visbo na Cláu
sula su pra refere nciada , a T elevisão fica obr igada 
tamb ém a impla nt a r uma r r p E> tidora i nst antânea 
dl! tele visã o na se de do Mu nicípio de Calçoene. 

Cl á usula Segunda : A Cláusul a Quarta - Valor 
d o Oontrato, Pagamento e D ot'llção , será acrescido 
o seguinte dispositivo : 

Itlem li - P ara Paga rr.ento das der--pesas pre
vistas n o Item I deste Termo Ac:IJt ivo, o G r. verno 
pagará a 'l'e-l•evisão a qu&ntia de Cr$: 110.000,00 
(cento e dez mil cruzeiroE:) , cu ja de ~pe ~a ~e dará a 
conta do Fundo de Participação dos Estiados, Dis
trito F ederal e Te rritó'rios , categ oria econômica 
07070:;112.4P9, elemento de d espes a 3. 1.3.2-00, 
emp"nho nº 1.760, emit~do em 14 / 11 ( 78. 

Cláusula Terceira: Permanece m inalteradas ~s 
dema~s disp0sições previ!'tas no Contra to .principal. 

E , por assi'm estarem justos, combi.nadoc; e 
contratados , declall'am ambas a ~ partr> s aceittlr as 
dli•s posições legais e regulam t> nta!'E> s estabelecidas 
no presente ajuste, bem como observar outra~ 

disposições de lei atinentes &o assunto. firmando-o 
em ri~>z (I O) v~ as de igua l teor e forma na pre sença 
das testemunaas abaixo assinadas . 

Macapâ, 14 de novembro de 1978. 

PUBLICAÇ0ES 

Página comum, cada centfmetro p11r coluna Çr• 26,11.9 
Preço deste Exemplar Cri 2,09 

Matéria para publicaçl!o das 07:30 às 12:00 e das 
14:80 às 17:30, excetuundo os sábados. 

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulaçAo do 
Dls rlo, capital, e B diu nos municlpios e outros estados 

GFICIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publicaçAo. 

ASSINATURAS - Capital, Municlpios e outros 
estados em qualquer época 

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moed&. corrente 

Ass_inaturlll e Publicações: Em cheque nominal par• 
«Serviço de Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA• 

Assinatur~ss vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este Diário Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amapá em Braallia-DF 

e Belém Estado do Para. 

Arthur Azevedo Henning 
Governad or 

Testemunhas 

Phelippe Daou 
Televisão 

Ilegíveis 

Secretaria de Obras Públicas 

T ermo Aditivo eo Contrato n .0 O 16/ 78-SOP 

(Process o n .0 1/ 01524/ 78-SOP) 

Tet"rno Aditivo ao Contrato nº 016/ 78-SOP, 
que t>.ntre si celebram o G overno d o Ter · 
rtt.ório Feder,al do Amapá e a fi,.rna ETEL
EmpreendirnE>nto Técnicos de El'trada!' S / A . 
Consoante Cláusula e Condições Abaix o: 

Ao:$ 27 (vinte e sete) dias d0 mês de outu b ro 
do ano de h.um mil nr vec:fntc. s e setent& e oit o 
(27/ 10/ 1978), nesta cidade de M ecapá , Capital d o 
Território Fedt'ral d o Amapá, os infra assinad c s , 
Governo do Território F1ederal d·f· ArnEpá rE>presf n · 
tddo ne f'. t e ato pelo Sr . Secrt-tflrio d e Obres f'ú b li 
cas, Eng2. Manot-i Antonio Dias, de acordo com o 
recomendado no DecrHo (N ) n. 0 O::l 4. de 30.1 O.í ~ e 
e a firrPa ETEL - ErnprH•n dimentof T écniccs d E> 
Estrad.a·s S.A .. replre.sentada pelo Eogº. Ed tl't: n tlo 
'Jarvalho de Souza, seu Diretor Técnico , p<'r t er f m 
va)'ioso e bom assinam o pre~ente Termo Aditivo 
ao Contrato sup.re mencionado na pet1E: refenn te 
ao parágrBfo prirnefro da Cláuf ula IV - An da 
mento dos serviços e prazos, letra "b" do ci t ad o 
parágrt.fo, referente a prorrogacão de prazo. corno 
abaixo se e$pecifica: 

Cláusula Primeira: Fica prorrrgado, por mai~ 

90 (noventa) dias o pl'azo do Conti1at o n. 0 ()16/78-
SOP, tendo em vista que as razõe~ aprelsentadas 
pela Consultora ETEL - Empreendimentos Técni
cos de Estradas S.A., em sua carta E'J'EL-SP 317/ 
78, de 09.09.7R, foram confirmadas pela SEção de' 
Estradas d·e Rod agem. 

Cláusula Segunda: Perman~crm inalte rr das as 
dt.>mais o!,áusulss do Contrato, inclusive seu va~or 
global. 

Assim, p or t sterem justos e B'tOrdedos, es p61-
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~t>s con venentes · as ~ inam o presente Termo Aditivo, 
em dez (lO) vias ~e tgual teo11 e forma na presenÇa 
da~ testemuhas Pbaixo nomeadas. 

Mscapá, 10 de novembro dt> Hlí R 

Eng2. Manoel Antonio Dias 
Secretá ri>o de Obras P úblicas 

Engº. Edmundo Carvalho de Souza 
Representante ETEL 

Testemunh as: Il egíveis 

Secretaria de Segurança Pública 

Divisão de Trânsito 

Portaria n. 0 37/78 ·DITRAN/AP. 

Ementa: Suspender os direitos d<e conduzir 
V"Ícuijos Ruliomotores, po r 180 dil,s, do motorista 
PF'/«C» Nelson Gomes Amaral. 

O Di retur da Divisão de Trânsito de Macapá, 
usando rlas atribuições que lhe são conferidas por 
lei: 

O•) ru1ir:lerando que Nelson Gomes Amar&), habi 
lita-:io pelo DETR.A N do Pará, portador da CNH 
n.0 038 824 -P :\ 01 2ª vja, em visível estado de em
b riagues alcoó lica , co~duzindo no perímetra urbano 
J eesta cidade , mais precisam e nte pela Av. Nações 
U.lidJas, às 18:20 horas. do dia 09 de julho cto cor
a·enbe &no, o trator ag rícola, marca MF-265, tipo 
Pula-pula, de propriedade da e mpresa Desmatadora 
f"'e arense Lbda, conduzindo o cid•adão Antonio Mon 
beho dos Sa ntos, e ao pa c;sar por ur.1 bu raco exis
t e nte no leito da pista , p1 ovucou a quecl.c;~ do r efe·· 
.-ltdo cidadão, que, a;pesar do condutor t entar' evitar 
o acidente, a roda diantei-ra foi atingir em cheio o 
cit&do passageiro, que v eio a falecH minutos de
pois no PSOC: 

Co !1 tuera n do que além do que dispõe o artigo 
181, III do RCNT, o condutor acima ide-ntifirado 
infringi u o disposto no art. 199, XIV,§ 1º do RCNT; 

Oonsideranr:lt> ainde , o que d ispõe do Laudo de 
E>xame Plericial - B nº 132/ 78-DPT; 

Resol V'e: Suspender os direitos de conduzir veí
cuqos automotores, por 180 (cento e oitenta) dias, a 
cnntar de 09/ 07;78, de acof'do com o que di~põe o 
aort. 199. XIV, § 1 º do RCNT, do motorista PF/«0» 
Nelson Gomes Amaral. CNH nº 038.824- PA-Ql 2!! 
via, e poo t~l' i.nfringido o art. 181, 111 do RCNT, 
deverá pagar a multa. correspond ente, e após o 
cumprimPnto da perJa acim a cilt sda,'deverá !'e•r sub
m etido a exames fí sico e mentlll e psi cotécntico, 
conforme dispõe o art. 77 da Resolução 504/76-
CONTRAN, de 10 de junho <ie 1976. 

Comunique-se a os DETRANc; do'S Estados e 
Territórios, na forma d'1 artigo 30, 11 e 169 do 
RCNT, e qut> sejam feitas a.s devidas anotações em 
seu pr.mtuário. 

Diretoria da Di visão de Trânsito, em Maca pá, 
09 de outubro de 1978. 

Manoel Maria dos Santos 
CPF 040149952-91 

Preço do exemplar Cr$ 2,00 

Prefeitura Municipal de Macapá 
Decreto N!! 158/78-PMM. 

Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar. 
dos itens da Tabela Explicativa da Despesa por 
Orgãos da Admlnfstraoão Municipal. 

O Prefeito Municipal de Macapâ, n o uso das atribu i 
ções que lhe são conferldad por lei. 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Ficam suplementedc s na importância d P 

Cr$ 2.382.700,00 (dois milhões , trezentos e oitenta e d1 i~ 
mil e setecentos cruzeiros), os Itens das dotações do OH !·
mente Analítico do corrente exerci cio, dos órgão s da t . c'. 
minfstracão Municipal. conforme d4scrlminaçfio &bsix o: 

G.A.B. 

3ooo.oo- DespeEas CoJTentu 
3loo.oo - :::>espesas de Custeio 
311 i. o o- Pessoal Civil 

o2.o2 - Outras Dt>spPS88 Varlâvt- ls 16o .ooo,oo l6o10oo.oo 

D.E.C. 

4ooo.oo-Des pesaa de Capital 
4loo.oo -Investimentos 
412o.oo - Servfço em Rcglmt: dE' Pro-

gramaçã.o Especial 
-Destnvo\vlmento dn Ensmo 

de P rimeiro Grau 35o.eoo,oo 35o.ooo.oo 

D. D. U. 

4ooo.uo - Despesas de Capital 
4l oo.oo- Investlim entos 
413o.oo- EquJpement(JS e Instalações 7o.ooo,oo 
4 14o.oo- Y.aterla l Perrr:anente 2o.ooo,oe 9o.ooo,oo 

D. S. P . 

4ooo.oo- Despesas de Capital 
41oo.oo- Inve~tlmentos 
413o.oo-Equipemeotos e lnstalaçõe~ 3o.ooo,oo 
4t4o.oo- Materlal Permant>nte 2o .r co.oo ~<' . roo.oo 

o. o. 

3ouo.oo-Despesas Cor11Entes 
3l oo.oo-Despesas dP Custeio 
3lll.oo--Pessoal Civ il 

ol.o l - Pessoal Estatutário 
o t.o2- Pessot~ l C.L.T. 

312o.oo-Moterlal de Con sumo 
313 2.oo - OutTO!' Serviços de Tercel r c.s 
32oo.oo - Transfer ências Corre ntes 
3233.oo- Salário de lt'amflla 
325o.oo- Contrlb. p /Prevld. Soelal 
4ooo.oo-Despesas d e Capital 
4loo.oo- lnvestlmeotos 
413o.oo-Equlpamentos e Instalaçõe• 
414o.oo- Mate rlat Pe'rmsnente 

D. M . E. R. 

4217 .000,00 

3oo.7oo,oo 
18o.ooo,oo 
J5o.o co,oo 

2 3.000,'00 
92.000,00 

Bo.ooo,oo 
3o.ooo,oo 1.282.7oo,oo 

3ooo.oo - Despesas Corrente • 
31oo.oo-Despesas de Custeio 
31ll.oo - ·P essoal c •vll 

ol.o2 - Pessoal C .L.T. 15o.ooo,oo 
3120.oo - Mal erial de Consumo 18o.ooo,oo 
3132.oo- Outros Serviços de Terceiros loo.ooo,oo 
32oo.oo-Transfert> nclae Corr entes 
3·25o.oo- Contrlb . p/ Previd. Social 2o.oo<>.oo 45o o c r c o 

TOTAL Cr$ :.!.382.7oo.oo 

Art. 22 - As despesas decon t>ntes do artigo ante
rior corre rão por conta do item Il , § 3.0 do art. 43, da Lei 
o.o 4.320, de 17 de mnÇo de 1964. 

Art. 3.o . - Es te Decreto entre r é em vlior na data de 
sua p~:~b1 icação . r e: vogad as as disroslçõt>a err c c rtrtlio 

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

Palácio 31 de Março, 12 de outubro de 1978. 

Jacy .Tansen Costa 
Prefeito Substttuto 

Edllson M!! ch&do de Brito 
Coordenado,: da Ç. P. C. 
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Pref'eitura Municipal de Macapá 
ffixtrato de Inst • umento Contratual 
(Artigo 54 do D ec reto nº 73.140/73) 

Instrumen to : - TeTmo de Contrato de Em
preitada nº :H2/'7 8-PM M, de 14 de n•ovembro de 1978 
(Rco~esso n .0 024 1). 

Partes: - Prefeitura Municipal de Macapá e a 
fit1ma M. N. Nascimento Santos. 

Prazo: O prazo para conclmão t otal dos 
serviços :-- erá de d~z (10 ) cfü,s, a conbar da dat a de 
a ssin at ura do prasente contrato e da Pllilmeira Or
dem de S erviço. 

O bjeto: -- O objeto do pre se:~te Contnüo con
sis te na t.xecução dos serviços de. r~forma do Posto 
Médico de Santo Antonio da Pedreüa, neste Mu
nicípio. 

Valolf: - É de Cr$ 28.000,00 {vinte e oito mil 
cruzeiros), o valor :io presente Contrato, fixo e 
irreajuSJtável. -

Dotação: - Os recursos para~ pRgamento dos 
serviços d~correntes deste C~mtr ato corrf-rêo à con
ta da Dotação: I.U.S.M.P. --P rograma 03.06.0 . 5-1010 
- D.O. 2. 11 -Categoria Econômica 4110.00 -
Em{lenho nº 1507, d~ 14 •:!e novembro de 1978. 

Fundamento do Instrumento: l<:ste Contr11to de
o.>rrE: da autorização contid a no pr ocesso n. 0 0241 , 
d e 20 de outubro d e 1978, e com fundamento da 
allnea «i », do parágrafo 2.0 , do art . 126, do Decre
t o-lei n. 0 200, de 25 de feve reiro de 1967. 

Macapã , 14' d e novembro de 1978. 

Cte:iton Figuei redo de Azevedo 
Prefeito Municipal de Ma~apá 

Sebastião Roch a Santos 
p/Em prei'teira 

João Teixeira Lima 
l' ire tor do D.O. 

Tesbemunhas: José Vitor. dos Santos Banhos 

Eraldd Roldeo Salgad0 

Poder Judiciário 
Justiça dos T erritôrlos 

Território Federal do .:.. ma pá 

Juiz de Direito da Comarca de Macapá 

Edital de Praça e Leilão do Pertencente 
a Raimundo Fabiano Sampaio Barriga· 

O Doutor. M~rio Fadas, Juiz T emporário da 
ComarcR de Macapá, Capital do Amapá, na Forma· 
da L t1i, ... 

Faz Saber aos quantos o preser1te E:iital virem, 
com o prazo de 3U dias que o Por h tiro do~ Audi
tórios deste Juízo trará a p.úblico pregão de venda 
e arre matação, a quem m t. is der• o mai or lanço 
oferece r, acima da ava liação, no dia 22 de janei ro· 
de 1979, às 10:00 horas, no edifício do Forum desta 
Comarca , o seguinte b em penhorado 8' Raimundo 
Fabiano Sampaio Barriga, em execução que por 
est e Juíw lhe move Banco do Brasil S/A, a saber: 
«U m (lJ veíc ulo auto-motoT, de mar~:a Volkswagem, 
tipo Variante, cor azul diamante, chassis, n2 
BV-093·666, motor nº BV- 155-383-(65) - AP·, de 
quatro cilindro, ano de fabricação 1972, chapa 
sob licença AA-0696, recentemente consertado, 

sof.nndo lanternagfm, reposição de pt&;bs e pintu11, 
em p c.rfeito estado de conservbção e funciom.menl <, 
estando o referido veiculo, c"et:o~itaco Em n .ão do 
gerente da firma A UTOMA C Ltda situada à 1 u a 
C<~ l. Leopoldo Machado. 1470 - B, avaliado em 
Cr$ 15.500,00 (quinze nll1 e quinhentos c ruzeiro~ ) . 

Se não for alcançado lanço superior à avali1Jç&o 
se-guir-se-á , no dia 12 de fevtreiro de 1979 às 
10:00 horas, n o mesm ( local, a sua venàe a qm rn 
mais "der. 

E para que alie nação chegue ao conhecimentos 
de todos, passou-se o presente. que será afixad o 
no átrio do edifício do Foi um e public11 do ne foi 
ma da lei. Dado e pas~ado n esta cid~de de Mt
capá, aos vinte e um d1as do mês de novembro do 
an u de mil novec• rttos e setenta e < ito. Eu Marly 
Calixto Evelim Coelho. Escrivã , subscrevi. 

Mário Farias 
Juiz Temporá r"i.o dos Territórios Federais 

Cooperativa Mista Agropecuária de Macapá 

ESTATUTO 

(Continuação do número anterior) 

Art. 44º - O Balanço Geral, inclwndb o con
f ronto d a receita e despesa , será levantado no úl · 
timo dia do mês da dezembro de cada ano. 

Parágr afo Única - Os resultadús !':erão epu
rados segundo a natureza das t'perações ou seJ
viços. 

Ar t. 45º - As despesas da S udedade serão 
cobertas: 

I - Os custos operacionais diretos e indiretos, 
pelds ass oc iados que participarem dos serviços que 
lhes deram causa. 

li - Os custos adm inistrativo~. pelo seu ra
teio em partes iguai& entre todos os associados, 
quer tenham ou não usufr id0s dos serviço: da 
Cooperativa, durante o exer.cje-io. 

Parágrafo Único - Para os efeitos do disposto 
nE:1s'te artigo, as d espesas da sociedade I' e I ão levan
tados separadamente. 

Artl. 46.o - As sobras líquidas ap.uradss no 
exercício depois de d eduzidas as taxas para os 

' Fundos indivisíveis, serão rateadas entre os a sso
ciados, em partes diretamente proporcionais H s 
serviço!; usufruido'S da Cooperativa, no perícdo, 
salvo deliberação diversa da Assem bUia Geral. 

Art. 47º - Os prejuízos de cada exercício, 
apurados em Balanço, sHão ccbertos com o saldo 
do Fundo de Re~erva. 

Parágrafo Único - Se, porém, o Fun do d ~ 
Reserva for insuficiente para crbrir os pre juízos 
r eferido no artigo, esses serão r eteadc s entre cs 
associ'ado~, na razão direta dos serviços u sufrui dos. 

Capítulo - 'vnr 
Dos Livros 

Art. 48.0 - A Cooperativa deve rá ter os se-
guintes Livros: 

I - Matrícula 
11 - Atas das Assemhléras Gerais 
III - Atas d o Con selho de Administradi.o 
IV - Atas do Conselho Fiscal 
V - Presença oos Associados 
VI ·- Outros Fi~ cais e Contábeis Obrigaté rios 

(Continua no próximo númer.o) 


	

