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Decreto~ 

(P) no 0005 de 12 d e jane iro de 1979 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artiS!,.o IB, 
Item li, do Decreto-Lei n .• 411, de OB de janeiro dP 1969, 

RESOLVE: 

Arb. 12 - Designar o Engenheiro Agrônomo Walter 
dos Santos Sobrinho, Secretário de Econorr.fa, A grfcultura 
e Colonfzacão. para viajar de Macapé, sede de suas atri
buições, até a cidade de Brasllia- DF, a ffm de tratar, jun
to ao Ministério da Agricultura, a ssuntos rt-fe re()tefl ao 
Programa de Revenda de Reprodutores e MatrizPs; Defesa 
Sanitária Animal; Prt'jeto de DesPnvolvimento de Comuni
dade Rural e Demarcscl!o de Al'ess, no perfodo de 16 
a 20 de janeiro corrente. 

Art. 211 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrfllo, em Macapé, 12 de janeiro 
de 1979, 902 da República e 362 da Crlaçl!o do Território 
Federal do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(P) no 0006 de 12 de janelrL de 1979 

O Governador do Território Federal do Amapá, ustm
do das atribuiÇões que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Item li, do Decreto-te! n o 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar o Engenheiro Agrônomo José 
Hflbon Brandão, da T&beta Especioalf'sta d e Pessoal Tem(Xl~ 
rá rlo, para exercer ecumulf t ivan tnte, em substituição o 
cargo de Secretário de Fc ncmia, AgrkuUura e Coloniz1B-
9ão, durante o ~mpedimento do respectivo titular, no pe
rfodo de 16 a 20 de janeiro corrente. 

Art. 211 - Revogam-se as diPposfções em contrérlo. 

Palácio do Setentrlllo, em Macap€1 , 12 de janeiro de 
197g., 902 da República e 360 da CrlaçAo do Território Fede
ral do Am911á. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Govern11dor 

TERMO DE AJUSTE 

Termo de Ajuste que entre st celebram e 
SE!qr eta ria de Economia, Agricultura e Co
Io roização-SEAC, Assodação de Assist ência 
T~cnica e Extensão Rural do Amapá - AS
'DER-A mapá, Oarn pus Avançado da 1Jniver
sidade Federal Rural do Rio de Janeiro -
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TABELA DE ASSINATURAS E PUBL1CAÇ0ES 

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

OUTROS ESTADOS E MUNJC!PJOS 
Anual . . , .. . .. . 
Semestral . . . . . . . . . . . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrazado: <~umenta cinco cruzeiro& 

U. F.R.R.J. e a Socied!lde Centr • l dP Agri
cultons do T.F.. ào Amapá - SOCEAP. 

Pelo p re1'ente Ter·mo de Aju ~ te que celehram 
a Secretaria de Economia, Agricultura e Coloniza
ção - SEAC, nest e ato repre:, entada p"r seu Se
cretá rio Dr. Walt <> r dos Sa r t ns Sobrinho, b rasileiro, 
casado, Eng.0 Agrô::1om0, roe 1' i rl e nte e d o m-icili ~o do 
nesta ddade, As'Sociqçã·o de A' f>i<:tênr.ia Técnica e 
ExtPns1n Ru ral d o Terr' t) , io FedH : 1 do Amapá -
ASTER-Amapá, aqui npresentada por seu Secretá
rio Executivo, Eng.0 Agrônomo, Dr. J org Zimmer
mann, brasileiro, casado, rP~ i den1 e e Domicili2do 
nesta cidade, Carr pu~ Avançado da Universidad e 
Fe<iera l Rural do Rio J aneir0, neste ato i'epr<'sen
tado por seu Di ntor. Dr. NPlson J orge Moraes 
Matos, Zoo tecnista, busileiro, cRsado , residente e 
domiciliado nesta cidade e a Sociedade Central de 
Ag ric ultores do T erritório Feder!ll d'o Amapá -
SOCEA?, representada por seu P residf nbe, Sr. Pe
dro Ramos de Souza, b rasileiro, Solt~iro, agricultor , 
residente e domiciliado nesta cidade, aj ustam e 
acordam o que segue: 

Cláusula Primeira: Objettiva o pre ~en t e instru 
mento a execuQão de um t rabalho em conju r1to en
tre SEAC, ASTER-Amapá, Campus Av11nçado e 
SOOEAP, vit;ando a realização de serviços topo
gráficos para dema r.cação de lotes de agricultort>s 
associados desta última Entidade 

Cláusula Segunda: Ns entidades acima mencio
nadas, terão responsabilidades espedficas confor
me aqui estipuladas: 

1 - Secretaria de Economia , Agricultura e 
Colonização - SEAC: 

a ) respaldo político a· iniciativa; 

b) trabalho de um des <! nhista; 

~) cessão de todo o material de papelaria ne
cessário ao desenvolvimento do trabalho; 

d) trhbalho de um top.ógl'rafo que deve"ã ser 
cnedendado junt o eo Instituto Nacional de Coloni
zação e Reforma Agrãria - INCRA. 

2 - Associação de A~sistência Técnica e 
Extensão Rural do Ter·ritó_rio Federal do Amapá 
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PUBLICAÇ0ES 

Página comum, cada nentlmetro pllr coluna Çrl 20,úV 
Preço deste Exemplar Cr5 2,00 

Matéria par11 publicação das 07:30 às 12:00 e das 
14:30 às 17:30, excetuando os sábados. 

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

{!F:iCIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publicação. 

ASSINATURAS - Capital, Municfpios e outros 
estados em qualquer época. 

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moed& corrente 

Assinaturas e Publicacões: Em cheque nominal par-. 
«Serviço de ImprEnsa e Radiodifusão do Amapá 

SlRDA» 

Assinaturhs vencidas poderi' o ser suspensas 
sem aviso pr{ vlo. 

-- Este Diário Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amapa em Brasllia-DF 

e Belém Estado do Pará. 

ASTE.R-Amapá: 

a) a·poio c'om tz a nspoz te ; 

b) auxíli!) para alimentaçi:o dos Universitários 
do Campus Avançado. 

3 - Campus ..AverçEdo da Univl'rsided~ Fe
deral Rurel do Rio de Jamko: 

a) trabalho de estagiários em Engenharia Rural; 

b) t rabalho de um Bngenheiro Agrônomo, que 
atuará or,mo t opógrafo crt:denciado, dando super
v isão e coordf!"Jação ao t rabalho, conjuntamente 
com o t opógr&fo da SEAC; 

c) equipamento para medição topográfica. 

4 - SodPdade Central de Ag!'icultores 'do 
Território Federal do Arr apá - SOCEAP: 

a) mão-de-obra auxiliar para os trabElhcs to
pográficos; 

b) comple'rnenta'Ção, em p rodutos, da alime-n
tação dos estagiários do Campus Avar:çedo. 

Clá us ula Terceira.: Para a operaciona lização do 
pretendido, deverá haver u m tre inamento inicial 
de1'tinaao ao pessoal auxilia r, dt-venrlo serem for· 
madas duas equipes de to pografia com a super
visão dos d0is topógrafos c•redenciadoo. 

Cláusula Quarta: Os t"álculos âe Planilha ~ 
outr'8 s ativid.ades correlatas necef ssriaf, ferão 
rPalizadas por técnico da SEAC e do Campus 
Avançado, treinados para tal fim. 

Cláu~ula Quinta: As árt>ell a serem trabalhedas, 
serão eleitas, 1evando-~e em contn as disorirr i · 
natórias realizadas pelo Projeto Fundiário do 
Amapá. 

Clausula Sexta: Todas as necessidades de mo
dificaoão do presente instrument01 que ~urg i rem 

no de curso da rea~ização dos t rabalhos, se!lião 
d!scutidas em conjunto pelas entidades par
ticipantes deste 'I't>rmo de Ajmt•e e se necessário 
m<> dHicação, dev e rtí ser feita através de Aditivo. 

Cláu>ula Sétima: O presente Termo de Aju-st-e. 
entrará em vigon a partir de jan~J.ro de 1979, sem 



~a.-fe1ra, 15 de janeiro O e 1 !/, n D'IARIO OFICIAL 3a. pág. 

tempo determinado para seu término. 
Cláusula Oitava: Fica eleito o Foi'o e @omarca 

de Macapá par::a dirimir as questões oriundas do 
não cumpni,mento de qu1dquer das cláusulas aqui 
contidas. 

E, por estarem certos e ajustados firmam o 
presente Termo, em 5 (dnco) vias de igl'al teor e 
forma na presença de 2 (duas) testemunhas. 

Maca pá, de: de 1•978. 

Walter dos Santos Sobrinho 
SEAC 

Jorg Zimmemnann 
ASTER-Amapá 

Nelson Jorg ~ Mor aes Matos 
Campus Avançado da UFRRJ 

Pedro Ramos de Souza 
SOCEAP 

Testemuhas: 

Conselho Territorial do Amapá 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente do Conselho Territorial do 
Amap!l, de acordo com tl artigo 26 do Decreto-lei 
n.0 411 /69 e artigo 15 do Regimento Interno. con
voca os Senhores Conselheiros para a Quinquagésima 
Segunda (5 2ª) Reunião Ordinéri& a ser realizada 
no seguinte local: Secreta'ria Executiva à o Colegia
do, no período ~ 24 a 2.6 de janeiro -:lo corrente 
exercício, com seu inícrlo previsto para à~ 10:00 
horas, com a finalidade df;: 

I - Abertura dos trabalhos; 

li - Leitura dos expedientes: re~ebidoe e 
expedidos; 

III - Leitura da Ata da Reunião anterior; 

IV - Estudo e análise de Projetos, Processos 
e Planos oriundtos da área Gove·rnamental; 

V - Ret.ro'specto das atividad~s do Coc;selho 
no exel'cício de 1918; 

VI - Elaboração do Cale-ndário das programa
ções do Colegiado para o exercício de 1979; e 

VII - O que mais houver. 

Macapá, 12 de janeiro de 1979 

Allberto da Silva Lima 
Presidente 

Agenda 

52.8 Reunião Ordinária 05 Sessões 

Dia 24.01.79 - Quarta feira 

J Ses~ão Local: Sec. - CTA 

1 O:OOh -- Inicio da sessão 
Pauta: 

I - Leitura dos expedientes recebidos e e,rpe
didos; 

12:00h - Encerramento da Sessão. 

li Sessão Local: Seo. - CTA 

15:00h - Início da sessão 
Pauta: 

II - Leitura da Ata da Reunião anterior; 

18:(l0h - Encerramento da Sessão. 

Dia 25.01.79 - Quinta feira 

IIJ Sessão Local: Se c. - CT A 

09:00h - Intoio da sessão 
Pauta: 

lii - Retrospecto das atividades do Conselho 
no exercício de 197 8; 

12:00h - Enceflramento da Sessão. 

IV Se&são Local: Sec. - CTA 

15:00h - Inido da sessão 
Pauts: 

IV - Elaboração do Calendário das progra
mações do C.oleg,ado para o exeroicio de 197.9r, 

18:00h - Encerramt.nto da .~essão. 

Dia 26.01.79 - Sexta feira 

V Sessão Local: Sec. - CTA 

09:00h - Inicio da sessão 
Pauta: 

• 
V - Estudo e an&lise de Projetos, ProcE'!ssos 

e Planos oriundos da área Governamental; 

- O que mais houver. 

:Macapá, 12 de janek-o de 1979 

Mu11ilo de Almeida Moretra 
Secretário - CTA 

Poder JudlcM!rfo 

Justiça do Trabalho da 8! Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

EDIT t\L DE NOTIFICAÇAO 

Pelo presente Edital fica Notificado Alcindo 
Silva Cardoso, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, exequente nos autos do proce-sso n.0 'J70/ 76, 
em que AGP.ISA - Agricultura Industrial S/ A., é 
r.eclamada-executada, de que a Juiza Presidente d::t 
Junta, proferiu nos autos d.o llcima citado proces
so, a sel}uinte. tlecisão: 

Vist€ls, etc ... 

Em data de 07.06.1976, Alclndo Silva Cat'dcso, 
exequente no processo JCJ-MCP-370/76, foi notifi
<!ado a indicar bens à penhore. Desde t>ntão, o exe
quente não tomou mais qualquer medida no pro· 
C"eso;o , demons1!Dando, portanto. o propósito de nAo 
seguir com o feito. Dois anos passados sem o tnte
resse do auto11; prescrito está o seu direito, e, poc· 
tanto, não há porque insistir nao execução. 

Declaro, pois, prescrito o direito do éxequente 
Alcindo Silva Cardoso. 

MaQapl, 08 de janeiro de 1979 

Euton Ramos 
Direton de Secretaria 
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P O DER J UDIC' I ÁRI O 
Justlr:a dos Terr.tór los 

Comarca de Ma ca pá 

Cartório do Registro Civil 

Proclamas de Casamento 

O Ofi"ial do R -:> gi stro Civil de NascimentM, 
Casa r.1entos e Obitos da Coma1 ca de Maca pá, Ca
pital do Território Fer:fe1 ai do A•m a pá, Republica 
Federativa do Brasil. por nom eaç ão legal, etc. 

Faz 3ob er que prete nd em casar Benedjto So u
za do ; -).tn t ) ~ e Diva de Azr:: vedo Leão. 

O primeiro é b rasileiro, soltdro, m Aior, 
carpint er1 o, natural de Maz, gão T~ rr.itólio Federal 
do Ama pá resident.:- e do micil J ~o du na Vila Danie l 
s/n, San ta na, com 36 anos, n as ci rj c, em deusseis 
( 16) de outubro de mil novecer.tos e quarenta e 
dois (1942), filho d~; Davi110 Costa rios Santos e de 
Maria Apolina, digo, Mal'iB Apúlonia de Souza, 
brasileiros, residemt Ps em Santana. 

A segunda é brasileira, solteira, maior , domésti
ca , natural de Macapá , Território Fedt-ral do Ama
pá. residente e domiciliada na Vila de Fazendi r h a 
n.0 170, nesta cidade, com 21 anos , nascida t>m vin
te e três {23) de novembro de mil novecent0s e 
cinquenta e sete (1 ~ 57), frlha d e Jo~é Ma ria Gon
çalves de Lt-ão e de Luzia Guedes d~ Azevedo, 
brasileiros, cc.sados, residentes em Fazendoi nh.a, Ter. 
Fed. do Amapá. 

Quem S ouber de qualquH ill1pe dirnnto legal 
que os iniba de casar um com o outro acuse-o na ' 
forma da lei. 

E, para que chegüe ao conhecimento de todos, 
fiz este edital que se1 á publicado pt>la imprenc;a e1 

afixado no lugar tie co-;tume, em Oartó rio. 

Maca pá, 15 de janeiro de I 979 

José Tavares de Almeida 
Oficial do Registro Civil 

Secretaria de Educação e Cultura 

Núcleo de Coordenação do Ensino Supletivo 

Releção dos Alunos Ap'rovados em Ciénoias -
2.0 Grau. 

Carlos da Costa Alcântara. J oão C~:trlos Fer
J.1eira. José Iracelir Mendonc;e Goro , ~. J osé Penha 
Tavaqes e Manoel· Carlos Vesques d~ Araújo. 

Relação dos Alunos Aprovados em História 
~.0 Grau. 

Ilma das Neves Rola , João Carlos Feri'eira, Jo .. 
sé lracelin Mendonça G omPs , JoFé Carlos Martoins 
de Melo e Alvim, JoFué da Silva Dua~rte, Jo'Sé 
Gurgel P.raxedes e Rui da Graça Lobato. 

Rel!:!ção dos Candidatos Aprovados em O.S .P.B. 
2.0 GJ'au. 

August.o lvam Amoras Amanajá's, Aldo Elias 
Furtado Abdon, Alexandre Fernandes Ribeiro, Be
nedito Nery do Rosâ;rio, Deolinda Pantoja Moraes, 

DIARIO O FICIAL 4a. pág. 

Evand ro Luis Pinheiro de Souza, Hilma Rodrigues 
de S,ouza, Ismael de Almei da Pinto. llma das Ne
ves R d a, José Gurgel Praxedes, J osé lracelir Men· 
donça Gomes, Janete ITidna dos Santos, Lourival 
Videira Souza, Lu lo Edu r rdo de An;ú jo Galúcio, 
Manoel Carlos Va~ qu t s de .-\raújo, Merie. J < sé Pe
rdra da Silva Santos , Manoel Norbe rto Valente 
Cantão, Maria E~tttlita Magalhães, Ra1munda Sut u
prra Souza, Raimunda de N11zare Cantuá ria B ar
reto, Raimundú FHreir a da Silva e Rui da G·raça 
Lob~to. 

Iracema de Sou za Araújo 
Coord enad ora do Ensino Supl t: tivo 

Associ ação Treze de Setembro E. Clube 

ESTATUTOS 

(Continuação do núm ero anterior ) 

§ 2.0 - As propostes pa ra arimissão de sotJo 
contribuinte, alé m das exigên cias do prt>Sf'nte Esta
tuto, t>s tã o suje itas, n o ato de sua a pi'Hf nta çãr, ao 
pagamento de uma taxa de expf diente, fixada peJa 
Dicetoria, par a o re s p~ ctivo p rocessHr.ento. 

3eçã·o- IV 

Dos Direitos dos Sócios 

Art. 14 - Os sócio~ usufruirão da!: prerroga
tivas previstas neste Estaluto e poderão invocar o9 
seus direibos perante os poderes constituídos da 
Associação. 

Art. 15 - ~ assegurado ao11 sócios e pessoas 
de suas f amilial", quan do df vidfmf nte imcritas na 
Associação, frequt>nb:r as dPpendências da &gre
miacão e cúmpar t> cPTf m a qualquer reunião social 
ou despnrtiv& por ela pr0m0v}da, subordina de s às 
disposi ções do pre"Fente E~ batuto e d E' Il'Pi~ instru
m entos complementar~:>s expedidos p ela Diretorie. 

Art. 16 - A A-ssoolação poderá cobtar ingressos 
aos sócios e às pPssoas de mas fAmílias, a fim de 
pos·sibHitar a Tf'alizaçro de promoçÕPS ~oc iais des
portivas ou outro qualquer empreendimento: 

a.) quando acarretart>m d'espe sas elevadas; 

b) quando se tratar de competicões esportivas 
prom ovidas pela Associação e oficializadas pelas 
Enbdanes s que estiver fi liada; 

c) quantid houve'r cessão das de pendências da 
Assoclsçã0 para Entidades Superic.-es ou para 
agremiações có-irmãs. 

Seção- V 

Das Obrigações d os Sócios 

A:rt. 17 - Constituem obrigações dos s'ócios: 
I - Contribuion para que e Associação 13 de 

S etlE> mbro Esporte Clube , promova a educação 
moral. cultural, cívica e ~ísica :de St> Us sócios f' 

familiares , bem como da pró~ria comunidade em 
qrue atua; 

(Continua no próximo n~mero) 


	

