
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

,. 
DIARIO OFICIAL 

Decreto n2 1, de 24 Julho de 1964 

Hº 289' e 2895 Macap~, 18 e 17 de janeiro de 1979 - 3ª e 'ª-feiras 

Governador do Território 

Cmte. Arthur Azevedo Henning 

Gabinete do Governador 

Ten. PM Ronaldo Pereira de Oliveira 

SECRETARIADO 

Secretário ele Administração e 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 

Secretário de Economia, Agricultura e Colonização 

Dr. Walter dos Santos Sobrinho 

Secretário de Segurança Pública 

Dr. Ornar Gonçalves de Oliveira 

Assessoria de Planejamento e Coordenação Geral 

Dr. Antero Duarte Pires Lopes 

Decretos 

CP) n.0 0303-A de Ol'J de julho de 1978 

O Governador do Tenftórfo Federal do Amapé, usan• 
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Item li. do Decreto-Lei n2 411. de 08 de janeiro de 1~9. A 

de act>rdo com os Estatutos da Associação de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Amapá, artigo 21, parégrafo 
pr!meiro, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Nomear o Engenhelt'o Agrônomo Jorg 
Zlmmermann, para exercei' o cargo de SecretérJo Executi
vo da Associação de Assistência Técnica e Extensão Rural 
do Amopá, o partir de 03 de julho de 1978. 

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

Palácio do Setentrião. em Macapá, 05 de ju lho de 
1978, 89.0 da República e 35.0 da Criação do Território re
dersl do Amapá. 

Arthur Az:evedo Henning 
Governador 

(Pl oR 0007 de 16 de janeiro de 1979 

O Governador dn Território Federal do Amapá, vsan~ 
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
item li, do Decreto-Lei n2 411, de 08 de janeiro de 1969, 

Rl!:SOLVE: 

Art. 12 - Designar o economista Antero Duarte Dias 
Pires Lopes, Chefe da Assessoria de Planejamento e Coor
denação Ger'll para execcer acumulatlvamente, em substi
tuição, o cargo de Governador do 'llellritórlo Federa! do 
Amapá, durante o Impedimento do Desoectlvo titular, no 
periodo de 17 a 23 de janeiro do corrente ano. 

Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrénlo. 

Palácio do Set<mtrlão, em Maca.r.á, 16 de janeiro 
de 1979, 902 da 'República e 36.0 da Criação do Território 
Federal do Amapá. 

Arthur Az:evedo Hennfng 
Governador 

<Pl n .0 0008 de 16 de janeiro de l 979 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Item II, do Decreto-Lei nll 411. de 8 de janeiro de 1969. e 
de aco rdo com os Estatutos da Associ9çâ e~ de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Amapé, artigo 21, paregra.to 
primeiro, 

RESOLVE: 

Art. 12- ExonPrar a pedido do Fngenhelro Agrôno
mo Jo•J Zimmermann, do cargo de Secretádó Ex-ecutivo 
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EX PEDI EN TE 
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Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretor ia 
• Administração 
• Redaç~o 
• Parque Gráfico 

Rua Cândido Me ndes sfn º - Macapá - T. F. A. 

TEL EF O NES: 

Gabinete -to Diretor 
Chefe das Oficinas • 

DIRET OR 
IRA NILDO TRI NDADE PONTES 

546'3 
5307 

TABELA DE ASSINATURAS E P UBLJCAÇOES 

NA CAPITAL 
An ual .. . . ..... . .. . 
Semestra l . . . . . . . . . . . 

OUT ROS ESTADOS E MUNIClPIOS 
Anual . . , ... . . . 
Semestral . . . . . . . . . . . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. nú mero atrazado: ~umenta cinco cruzeiro& 

da Asssociação de Assistência Técnica e Extensão Rura l 
dJ Ama pá, a pa rtir de 16 de janeiro de 1979. 

Art. 2.• - Revogudas as disposiçõe s em contr~ rio. 

Pal?cio do Sete ntrião, em Macap~. I 6 de ja n etr o de 
1978, !lO ~ da Repúb lica e 36º da Criação do Território F~de· 
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governa dor 

(P) n 2 0009 d e 16 de jan eirr, de 1979 

O Governador do T err itório Fe deral do Amapá, usan.· 
do das atribuiç'ões que lh t> Fã o co nfe r ida~ çelo artigo 18, 
ite m li, d o Decreto·Lel n9 411. de (18 de janeir o de JPI'9. e 
de a cor do com os Est atutos da Assnci ll ção de Assi ~tência 

Tê cnica e F.xt en são Rur» l do Amap~. art. 21 pat>&grafo 
primeiro, 

RESO LVE: 

Art. 1.0 - - N omear o E n genheiro Agróncmo Pau io 
L eite de Me ndonça . pa ra o cargo de Secrl't'l rro Execut ivo 
da Assod&cão d e Ass is t ência T é cnica e El\ten~ão Run.J do 
Amapá, a partir de 16 de ja neiro d e 1979. 

Art. 22 - Revogaüss as disposições em contr~ rio. 

Palâclo do Setentrlão. em Macapá , 16 de j aneiro de 
1979, 90º da República e 36º da Criação do Ter ritório Fede· 
r a1 do Amapá. 

Arthut' Azevedo He nning 
G overn!ldOT 

Consultoria Juríd ica 

Contrato Nº 34/78-CJ. 
Contrato de Prestação de Eerviço que en
tre si ceh b rf m o G0verro do Terr itório 
Federal do Amapá_e_a _Jü rr.a Matias Pi re s 
- Constru ções e Sub .. Empreitadas conso
ante ac ordam abai.xo: 

Aos oito (8) dias do m ês de n ovembro do ano 
de h um mil novecf ntu e sett>nta e oito (I !178), 
nesta cidade d e Maca pá, Capit a l do Tn ritório Fe· 
dera l do .Amapá, o· Governo d o Território F.;deral 
do Amapá, representado nest e a to pe lo Secr et ádõ 
d e Economia, Agricultura e Colonização. Erg2 Agr2 
Walter dos Santos Sobrinho, dor avante d enc mi na
do simplesmente Governo ~ a firma Metias Pires 
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PUBLICAÇOES 

Página comum, cada centíme tro pvr coluna Cr$ 20,W 
Prt!ço des te Exemplar Cr$ 2,00 

Matéria para publicação das 07:30 às 12:00 e das 
14:30 às 17::10, excetuando os sábados. 

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulaçllo do 
Diõrio, capit al, e 8 dias n os municipios e outros estados 

t.FlCIO OU MEMORA NDOS - Dev e acompanhar 
q ualq uer publicação. 

ASSINATURAS - C&pita l, Municfpios e outros 
estados em qualquer época. 

FORMA D E PAGAMENTO 

A vulsn: Em moeds cor rente 

Assin et UTas e Publicações: Em cheque nominal par ·, 
«Serviço de Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA» 

Assinaturbs vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este l"liár io Oficial é e ncontrad o para le itur a nas 
representações do Governo do Amap& em Brasllia-DF 

e Belém Estado do Pará. 

- Constr uçõ es e S ub-Empreit adas. CGC 05.970.991 / 
00 1, com S:!de l·o~al iz 1da na Rua Hamilton Si lva, n2 
199· ~ . CJ,•presentada neste ato pelo seu proprietário 
Matias Pir -s, daqui em diante d en ominado simp.ll's
m~nt· Cunt r&tant l' , resolvem de comum acor.do ce
lt b rar o p reseníe Contrato de pr e~ tação de servi
ços, consoante cláuwlas e condliçõts abaixo: 

Clá usula Prü reira - Fundam en t o Legal: O 
present e Contrato t en . como fund~:>m t nto legal o 
~Yrt 18, it t-m XVII do Decreto-Lei n.0 41.1 / 69, c< m
binado co m o o~areto-(E) n.0 O:H/75 e o constante 
d.a Cartíe Convi te n.0 4 4 ~j78 - CPL. 

Cláusula Segunda - Ob jeto: O objeto do pre
sent e Con trato de prestação de servtços é a lim pt>
za d e 40.000 m 2 (qu aren ta m il metros q uad r ados) 
d o Iga ra pé São Torné, no Municíp io de Mac<~pá, 
para p~ rmitir sua navega bilidade. 

Cláu.mla T erceir a - Forma d e Execução: A 
forrra de pr est P. ção dos se.rviç0s po11 partes da 
Contratante é por empleitada globa l. 

Cláusula Q u 'l rta - Fi~ca li ução : A f iscalização 
d os serviçc,s f ica rá a cargo da Div isão de Fomento 
e P roduç.ão Anjma l e Vt>gf te!l da So:cre taria de 
Econom ia, Agríc:ullura e Colonização. 

P a régr'Bfo Único - DA Açã0 Fiscalizadora: A 
Comis~ão de Fiscb lização t erá ~ mplE"s pod-eres po.ra: 

I - Exigi r da Co ntrat ant e servic,:,os com patíveis 
com a n atureza do Contrato; 

II - Os ser viços mal ~~Ir. bora dos sejE m r epe
tidos pela Contratante; 

III - Det ermina r ordE m d e pr ioridade para 
os St>rviços. 

Cláusula QUinta - Respon sabilidade t3 a Con
tratante: 

I - Genéricas: Além dos casos com uns, 
tmplfcitos ou ex presfos neste Con t rat o e nas leis 
aplic& veis à espécie, cabe e xclusivamente à Co nl
tratante: 

a) Contrata r todo o pesscal, a ssurntntlo o ônUs 
t rabalhista e previdenciá1to. 
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b) Ressarcir os danos ou pcejuízos causados 
Do Governo e as pessoas e bens de terceiros, ainda 
que ocasionados por ação ou omi•ssão de seu 
p essoal ou prepostos. 

Cláusula Sexta - Prazo: 

J - Andamento dos serviços: Os serviços terão 
andamento previsto no CPonograma de trabalho, 
admitida a tolerância máxima de 1 O% (dez por 
cento). 

il' - Prazo de conc1usão: O prazo de conclusão 
totAl dos serviços é de no vEnta (90) d ias, contados 
da data da asS'inatura deste Contrato. 

Cláusula Sétima - Prorrog&ção: O prazo po
derá ser prorrogado a critério do Governo, fundado 
em conveniência administrativa, desde que tenha 
sido r<:!querido dentro da vigência do Contrato. 

Oláusula Oitava - Valo!i do Contrato, Dota
ção e Pagamento: 

I -- Pela execução dos trabalhos contratados 
o Governo pagará à Contrantante a importância de 
Cr$ 24.000,00 (vinte e quatro mil cruzeiros). 

Cláusul a Nona - Rt>ajustamento: O preço P'TO

posto e e~tipulado na cláusula própria é fixo e ir
reajustável. 

Cláusuia D~'cima - Rescisão e Sanções: 

I - Por acordo: Este Contrato poderá ser 
rescindido por mútuo acordo dos contratantes, 
atendida a conveniência dos ~erviços, recebendo a 
Contratante o valor dos serviços executados. 

li - Pon ini ciiltiva do Go'lerno: O Goverho 
terá o di reito de r escindir o presente C<,nb ato, 
independente de açlã o, notificação ou interpelação 
judicial, quando a CooMatante: 

a) não cumprir quaisquer de suas obrigações 
contratuais; 

b) transferir no todo ou em parte os serviços, 
sem prévia autorização do Go verno; 

c) pela 11eiterada impugnação dos setv'iços, 
denotando má fé da Contratante; 

d) se a Con trataPte falir, entlrer etn canconda
ta ou dissolver a firma; 

e) se deixar de> iniciar os trabalhes ~e execu
ção da!" obras cinco (5) dias apóiS e assinatura do 
Contrato; 

f) quando p'araliza r os ~ervi<'CIS ou e~gotar o 
prazo de conCJlu~ão até trinta (30) dias, ~em motivo 
justificado, o Contrato será autcmatictm~:nte 11€5-

cindi.do; 

g) se a Contratante reincidir em faltes jé pu
nid)ls; 

h) rto ilntere sse do serviço público, devidainen· 
1le justificada. 

Cléwula Décill"a Prirreira - Fcrt': Para diri
mir to das as quest ões decorren t es da txecução· 
deste Contrato fica f]f'ito o fo1 o c a cid1 de> \:le 
Macfpá , Capital do THritórõc Fere1Fl do Arreçá , 
com exclusão d~> qualquH cutr<', po.r IT'BÍ!' privile
giado que Eeja, do qual express~mente renunciE-m. 

.. K ·por listare m ju'l'tos é c<onfratados d e> clarFin
as partes aceitar todas as diq:osicõf s· estabe1ec'das 
nas cláusulas do presente C0ntrato, fhrreandc-o em 

de21 (10) vias de igual teor e forma na presença 
das testemunhbs abaix.o assinadas. 

Macapá, 08 de novembro de 19.78 

Walter dos Santos Sobrinho 
- Governador Substituto -

Matias Pires 
- ContratJantJe -

Testemqnhas: Ifegiveis 

Superintendência Nacional do Abastecimento 
(SUNAB) 

Delegacia do Amapá-DEAP 

EDtTAL 

Tomada de Preços N. 0 01 / 79 

A V I S O 

A Comissão Permanente de Licitação da Dele
gada Regional da SUNAB no Territ!ório Federal 
do Amapá, le>va ao conhecimt:nto dos inte:res~ados 
qu~ no dia 10 de fevereiro de 1979, às (16 :00) ho
ras, na sala de reuniào/DEAP, localizada à avenida 
Raimundo Alvares da Costa n.0 1371, ne~ta cidade, 
receberá propostll para pre~tação de serviços no 
que concerne a Vigilância, Limpe121a e Oonservação, 
do prédio onde funciona a Delegacia da SUNAB 
no Amapá. 

O Edita 1. aC'ha·-se afixado na porta-ria da Dele
gada da SUNAB no Amapá, sito à Av. Raimundo 
Alvares da Costa n. 0 1371, nesta cidade. 

Macap§, 16 de janeiro de 1979. 

Guilherme Fonseca 
Pte. Comi.ssão LicitaÇão 

Poder Judiciário 
Justiça do Trabalho da 8! Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

EDITAL DE NOTIFIGAÇÃO 

Pelo presente Edital fica Notificado José Mar
tins da Costa, E. tualmfnte fm lugar incerto e não _ 
sabido, Hchrr.ant~ rH s Eutcs do proc&Sso n.0 

1222/ 75, em que Agricultura Inóustnal S/ A. -
AGRISA é reclemt-da, de que a Juíza Presidente 
desta Junta, proft:riu nos autos do wpraoitado pro
cesso, a seguinte. tiecisão: 

Vistes, etc ... 

Em data de 10.08.76, c exfqU€nte Jost Martins 
da C0stP, no proce~so JCJ-Iv.CP- H/~2; 75, foi noti- . 
ficado a indicH bEns à pEnhcra. De~ de então, o . 
exequente não t ome u mais qualquer medX!a ·no pro- · 
C''es<>o, dernon~t.rsndo, p0rt anto. o pr0pósito de [lão 
mais ~"eguir cem o üit o. Doi's--snos passsdos sem o 
interesse do autor, pre~cnto está o SE' U direi.to, e, 
portan_to, não há p01que insistir n& execução. · 

De-claro, pois, prescrito o dir~ito do êxequente 
José M.artins ·da· Costa. 

Msca r l, 08 'de janeiro ·de 1979 

Euton Ramos 
Diretor: de Secretaria 
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P ODER J UDI C' IARIO 
Jus tiça dos Terr.t órios 
Comarca d e .VI acapá 

Cartório do Registro Civil 

Procls mas de Casamen to 

O Ofi,..ial do R~gi stro Civil de Nascime nt•>S, 
Casa r.1entos e Obitos da Co ma rca de Macapá, Ca
pital do Território Fede! ai do A.m apa, Rep úbli ca 
Federativa do Brasil, por nomeação legal, etc. 

Faz Saber que prete nde m casar Raimu ndo 
Nonato Martins d <:! Freitas e lzabete Barbosa dos 
Santús. 

O primeiro é brasilei ro, soltfiro, menor, 
pintor, natura l de B ~lérn, E:s ta r:lo do Pará , resid <'ot .:: 
e domicili ado na Av. Prince a lzabe l 990. Santan a, 
com 20 anos, n ascir:Jc, em dezt nove ( 19) de set-m· 
b ro de mil nov c!cer. tos e dnquenta e oito (1 958}, 
filho d e 0 01 mar Rodrig ues de F reit-as e de E: uni ce 
Ma rtins de F reita s, brasileiros , casados, resident es 
em Belém - Para. 

A segunda é b rasileira, soa eim, menor, estl.l!
dante , natu ral de Ma capa , Terr itório F ederal do 
Amapá. residente e domiciliada na Av. Princesa 
Izabel 638, Santana com i 7 anos, nasc ida em deze
n uve ( 19} d e agosto d e mil novecen tos e sesse nta 
e um (1 H6l), f tlha de Da rcy Sant• s e de Vani na 
Barbosa, brasileiros, r esidentes em Santana. 

Quem Souber d e qualque r impedimf nto legal 
que os iniba de casar um com o outro acuse-o na 
forma da lei. 

E, pa ra que chegue ao conhecimento de todos, 
fiz este edital que se1â pu blicado pela impreno;a e r 
afi xado no lugar ele coc;tume, em Oartório. 

Macapã, 10 de janeiro de I 979 

Jo~é Tavares de Almeida 
Oficial do Registro Civil 

Secretaria de Educação e Cultura 

Núcleo d-e Coordenação do Ensino Supletivo 

Rel F~ç3o dos Candidatos Aprovados em Francê& 
- 2.0 Grau. 

Danorton Tadeu dAs Neves Gomes, Eliana Pe
res Barb()sa, Ilma das Neves R0lA, Josué da Silva 
Duar te, J osé Oárlos Martin~ de Meto e Alvim, Jo
sé Iraceli!' Mendonça Gomes, K ergimNdo Sérgio de 
Andrade Uchoa, Lulo Eduardo rle Araú jo Galúcio, 
Maria José Pereira da Si lva Santos, Manoel Nor
bel'to Valente Cantão, Plilddn Jo~é de Lirr a P er Pira, 
Paulo Sérgio Rabelo de Souza , Raimundo Batista 
Guerra, Rui Bacelar do Carmo, R aimunda de Na
zaz:é Cantuãria Barreto e Valdecy de Moura Uchôa. 

-
Rela'Ção dos Candidatos Aprovados em Inglês 

- 2.0 Grau . 

Alexandre Fernandes Ribeim, Jo~é Maria Al
buquerque e Orlando da Silva. 

Iracema de Souza Araújo 
Coordenadora do Ensino Suplt ti.v.o 

Associação Treze de Setembro E. Clube 

ESTATUTOS 

(Continuação do número anterior) 

li - dirigir-se reop~>itosamente às autoridades 
constituidbs da Associhção; 

III - portar-s e com dignidade e r'espe:ito nas 
dependências da Associação; 

IV - evitar, quanco nas d ependênc·ias da 
Associação, manife~ tações de cará ter polít ico-
p ar tidá rio, religiosas e raciais; 

V - atPnden os 'dirigentes da Associação e 
seus rep :-e sent antes, no exer<;ício de suas funções 
reg ul amentare&; 

VI - adquirir a Ollrteira soril'l, para compro-
vação da sua q uali da de d e sócio e trazê· la 
a tua lizada; 

VII - comunicar à secretaria da Associação, 
pf)r esC'r it o, as al t en;çõEs de da dos pessoais e 
outras reclamaçõt>s que se f aç am n.ecessárias pa ra 
sua perfeita i d~nt1 ficação na socid aca ·; 

VIII - satisfazPr adia<nia d} mE> nt e as respecti
vas contrib uições e ~ tatutáTias, pela fo ma que se 
ob ri'go u, dentro dos do::z (l O) dias subsequentes ao 
que se associou; 

IX - indenizar a Associação de qualquer 
prej uízo material que lhe causa i ; 

X - não usar, nas dependê ncias da Ass0ci ação, 
distintivo de outras agremiações espoJlt ivas lotais; 

XI - ~umprir e respeitar as decisões tomadas 
pelas autoridades constitt.id\ls da Asscciação; 

XII - não compt> tir contra a As~ociação em 
qu qJquer modalidad e fSportiva promovida por 
Entidades Oficiais ou Oficializada; 

§ Único - Não est~ compreendido no itPm 
XII o sócio que antPs doe !'=er admit\do na Associação 
jà competia por outra agremi 6ção, urra vez que 
continue a defendÊ'-la ofwialmentE.:, sem interupções. 

Seção -VI 

Do Licenciamento 

Art. 18 - A requedmt> nto do intere~sado e a 
t:ritério da Dtre toda, c pagammto das mensalidades 
do sócio p0derã ser suspen!.'o, nos seguintes casos: 

a) até doze (12) meses, qu ando o a~ socia ::lo 
for servidor r úbHC'o civil, aut á1 quico ou militar, 
mandado servir tora da ci~de de Macapá; 

b) durante o tempo que o associado do sexo 
masculino estiver- incoq:orado pera prestação de 
serviço militar. 

§ Único - O sócio licenciado não perde o 
direito a frequentar as dtpendêndas e promoções 
da Associação. 

(Continua no próximo número) 

Preço do exemplar Cr$ 2,00 


	

