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Decretes 

(P) no 0018 de 16 de janeiro de 1D79 

O Governador do Território Federal do Amapá, usao
do das atribuiÇões que lhe slio conferidas pelo artigo 18, 
Item li, do Decreto-Lei no 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 -- Designar Mtracy Mauricio NevPe, Advoga
do da Tabela de Pessoal Especialista Temporário do Governo 
deste Territó-rio, lotado na Coordenadorla de Admini1tração 
Geral CCOAG), para responder pelo Expediente da Dire
toria do Serviço do Pessoa l do GTF A, até ulter-Ior deUbe
ração, a contar de 03 de janeiro do corrente ano. 

Art. 2.0 
- Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrillo, em Macapé, 16 de janetro de 
1979, PO~ da Repúbllca e 36R da CrlaçAo do Território F~d .. 
ral do Amapá. 

Artbur Azevedo Hennlng 
Governador 

(PJ nR 0819 de 16 de janeiro de 1979 

O Governador di> Território Federal do Amapá, llSaD
do das atrlbuiçõl's que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Item li, do Decreto· Lei no 411, de 08 de janeiro de 1969, 

Rh)SOLVE: 

Art. 1.0 - Designar o Servidor Luiz Gonzaga Perei
JIB de Souza, ocupante do cargo de Diret. k' de Pessoal, 
slmbolo 5-C, do Quadro de Funclor.érios do Governo deste 
Território, para exercer acumulativamenbe, sem ônus para 
a Adrr.lnistração amapaense, a Presidência da Comissão 
Petmanente de Licitações deste TenJtórlo, até ulterior de
liberação. 

Art. 2.0 -Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Set.mtrião, em MacaJ.á, 16 de janeiro 
de 1979, 902 da "República e 36.0 da Criaçllo do Território 
Federal do Amapá. 

Arthur Azevedo Henolne 
Governador 

(P) n.• 0020 de 16 de janetro de 1979 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe silo conieridas pelo artl~o 18, 
Item li, do Decreto-Lei n.• 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 12 -Elogiar o Engenheiro .Air0nl'mo Jorg 
Zlmmermann, pela forma correta ct mo desempenhou suas 
funções, durante 3 anos e 7 meses, na ASTER/Amapá. 
Resaltam os suas qualidades de granc e corr petênc:a ttcnt
ca. traçando corretamente as diretrize s dc.. Orgão e implan
tando todas as atfovidades e projetos priorittlrlu! para c.. bom 
andamento da assistência técnica e extena!l.o rural. de lide
Dança, coodu~indo corrPtamente sua equi1=e nos trabalhos 
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EXPEDIENTE 
IMPRENSA OFICIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
* Administração 
• Redaç;lo 
• Parque Gráfico 

Rua Cândido Mendes sfn9 - Macapá - T. F. A. 

TELEFONES: 
Gabinete tio Diretor 
Chefe das Oficinas • 

DIRETOR 
JRANILDO TRINDADE PONTES 

541!9 
5307 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLICAÇOES 

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

OUTROS ESTADOS E MUNIClPIOS 
Anual .. , .... . . . . . . 
Semestral . . . . . . . . . . . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrazado: <\umenta cinco cruzei.ro~ 

e ~e Impondo, pelo exemplo, com dedica ção ao sl'rvfco e 
perfeita h arm onia cr m os dPmais é>rgãos do Setor. Ass im, 
t orna-se merecedor do reconhet'i mPnto do Governo do Ter
rit-ório pel os r eleva ntPs serviçc s p n ~t édo à Agrcpe cuária 
no Amapá . 

Art. 22 - Revogam-se as dlspostções em contrá rio. 

Palàclo do Setentrião. em Macapit , 16 de janeiro de 
1979·, 90 2 da República e 362 da Criação do Território Fede· 
ral do r\mapà. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(P) n.0 0021 de 19 de janeiro de 1979 

O Governador do Território Federa l do Arnapã, usand o 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item li, 
do Decreto-Lei n2 41 I . de P.B de ja neirc> de> l 9fi9. e tendo 
em vista o que con::sta do processo nº 7 / 20.8í7 /78-G AB, 

RESOLVE: 

Art. 1.o - Remover, no l ntere:;se da Administração, 
o servidor Milton de Souza Corrêa Filho. ocupa nte d& fun
ção de Professor do Ensino Médio. da T &be> la de Pessoa1 
Tempol"árlo do Governo d Ps te Territóri o. lotadc n a Secre
taria de F.ducacã:o e Cultura (SF.CI. para o Grtlnete do 
Governador !GAB), e fim de exe>rcer sues ativid:.dfS na 
Represenbacão do Governo do Território Fed era l do Ama
p â, em Belém-Pa, a partir de 1.0 de feverejro do corrente 
ano. 

Art. ~,0 - Revogam-se as disposições em contrllrlo. 

Pelãclo do Setentrll!o. em Macaoã, 19 de jAneiro de 
1979, 90.0 da República e 36.0 de Criação do Território l'e
deral do Amapé. 

Antero Duarte Dias PirPs Lopes 
Go1.:ernador Substituto 

Prefeitura Municipal de .nJacapá 
DECRETO N2 17/79-PMM 

O Prefeito Municipal de Macepã, u sando das atrJ
bulções que lhe s~o conferid as per lei. e ccnsldPTardo os 
termos do Memo n2 18/79-CG do chPfe de Gabinete Muni
cipal, detad{) de 05 de janeiro de I 979, 

DECRETA: 

Art. 12 - Remover pare o Departamento Municipal 
de E!trada de Rodagem, José Acy Guilherme de Pinho, 
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PUBLICAÇOES 

Página comum, cada centímetro p~.rr coluna ~ 20.;W 
Preço deste Exemplar CrS 2,00 

Matéria para publicação das 07:30 As 12:00 e dae 
14:30 à1 17:30, excetuando 011 sábados. 

RECLAMAÇOES - 24 horas após 1 circulaçh de 
Di• rio, capital, e 8 dias nos munic!pios e outros estados 

6F1CIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publlcaçlio. 

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

FORMA DE: PAGAMENTO 

Avulso: Em moeds corrente 

Assinaturas e Publicações: Em cheque nominal pal"':a 
«Serviço de Imprensa e Radiodifusão do Amapã 

SIRDA• 

Assinatun.s vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este Diãr io Oficia l é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amap& em Br aililia-DF 

e Belém Estado do Parã . 

Agente de Administração - AAA.C31.2, ic.ledo no Ced.as
tro t écnico Munlcipbl. 

Art. 2.0 - Est e De>creto entrarã em vigor a t~ertir 
de 08 de janeiro de I 979, r evc gadas as disposições em ccm
trá•r!o. 

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

Palãcio 31 de Março, 04 de janeiro de 11179. 

Domlcfo C'arrpos de Ma galhães 
Prefeito Municipal de Macapâ 

Publicado neste Dera rtFmento de Administração, aos 
04 dias do mês de janeiro de 197!1 . 

M atlas lbiepfna da Silva 
Diretor do Depart.. de Administração 

Decreto N2 18/79- PMM. 

O PrefPfto Municipal de Macepã . u~ ando das etrl
bufcões qu~ lhe ~Ao confer ica F pelo Ite m VIII, ào Art. '34, 
da Lei n 9 6448, rie 11 de outubro àe 1977, 

DECRETA : 

A•rt. 1.0 - Ex <'n'erar Afonso P inheiro PPna, Técnico 
em Estrada~ . do Caqw de I:õrPt r r do Se>! viço de> Te>rreple
nege m e Pavimenbação, corr espondE nte ao Código -
DAS.l01.3. 

Art. 2.c - Este Deocreto entrará em vigor e pa'rot!r 
de 31 de dezembro de 1978, r evogadas as disposições em 
contrádo. 

Dê-se Ciência, R egistre-se e Publfque•se. 

Palácio 31 de Março, 04 de janeiro de 1979. 

Domlclo Cempos de M~> galhl!es 
Prefeito Municlt=al de Mecapá 

Publicado n!!ste Departamento de Adm~lstraçlio, aos 
04 dias do mês de janeiro de 19"19. 

Mati11s lbf rplna da S1Jv'9 
Dtretor do Dep&rt. dP .AdmlniFtreç§o 

TERMO ADITIVO 

Termo Aditivo ao Contrato de forneci
mento de pescado que celebram o Go
verno do Territór·io Federal d0 Amapá 
e a COP ftJ - Cooperativa Mista de 
Pesca do Território Federal do Amepé, 
Ltda. 

Aos dezenove (19) dias do mês de d'ezembi'o 
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------------------------------------------------------------------------------
do ano de hum mil novecentos e se~en1Ja e oito 
' 1978), ne~ta cidade de Maca pá, Capital do Terri
t ório Federal do Amapá, de um lado o Governo do 
Território Federal do Amapá doravantoe denominado 
simplesmente Governo, neste ato r epresentado poD 
seu Governador SubsUtuto, Doutor Walter dos 
Santos S obrinho e a CoopePativa Mista d~ P esca 
do Território Federal do Amapá. - Ltds - COPA, 
com C.G.C. nº 05 996.476/0001-0l(MF), doravante 
dt:sign ada somente de COP AI, aqu i representada por 
seu Pr.esident€, Sl>nhor Francisco Graça Gomes de 
Oliveilra, por 1lt~rem como valioso e bom, assinam 
o presente rermo Aditivo ao instrumento principal, 
consoante cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira: A Cláusul.'\ Quarta -
Ressa rcimento - do Contrato Prin01pal pa~sará a 
t er a seguinte r edação: 

«A COPA obriga-se e ressarcir ao Governo a 
importãn~ia previ5t~:~ na Cláusula Terceira - Item 
I. l etra «a )) , do Contrato Prinoi pal, em única parcela, 
devendo sev efetuado referido rwolhimento, no 
mês de janeiro de 1979, até o seu vi@ésimo dia ». 

Cláu~ula Segunda - A Cláusula Sétima -
Vigência: 

«0 presente Termo Aditivo ao Contrato prin
cipal vigirá da data de sua J:Ublicação no Diário 
Oficial do Território, até vinte (20) de janeito de 
1979». 

Cláusula Terceira: Permanecem tnalb'eradas as 
demais cláusulas e condições pactruadas no Contrat€> 
ora aditado. 

E>, por estarem de acordo, foi lavrado o pre
~ente Termo Aditivo que, depois de lido e achado 
conforme, vai assinado pelas partes, em d1ez (10) 
vias de igual teor e forma, na pvesença das 
t~temunhas abaixo assinadas. 

Macapá, 19 de dezembro de 1978 

Walter dos Santos Sobrinho 
Governador Substituto 

Francisco Graça Gom~s de Olive4ra 
Presidente da COPA 

Testemunhas: 

Galileu da Silva Ferlreizla 

Pedro Afonso da Silveira 

Poder Judictãrlo 
Justiça dos Territórios 

Território Federal do Amapã 

Juízo de Direito da Comarca de Macapá 

Edital ds Citação, com b prazo de 15 dias, 
na forma abaixo: 

O Doutor Benjamim Lisboa Rayol, MM. 
Juiz Temporário da Justiça dos Tertritórios 
Federaàs da Comarca de Macapá, capital do 
Territ-ório Federal do Amapá, na forma da 
Lei, etc. 

Faz saber a tod0s os que o presente Edita] 
com prazo de 15 dias virem, ou dele tiv:erem co
nhecimento, que neste .Juízo cor.re seus trâmites 
um processo em que é aoosado Ilaérclo Manoel 
Pereira dos Santos como incurso no art. 129 do 

Código Penal. 

E. como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo 
certificado não o haver enco11trado nesta Coma·rca , 
não sendo possível citá-lo pessoalmente, cita-o pelo 
presente a comparecer neste Juízo, no edifício do 
Forum desta Comarca, sito à Avenida Amaumas, 
nº 26 , esquina com a Rua Cel. Cor)olano Jucá, nes
ta cidade, no dia 06.02.78, às 11:30 horas, 
a fim de ser interrogado, promo\ler sua defesa e 
ser notificado dos ulteriores termos do processo, a 
que deverá comparecer, sob penll de revelia. Para 
conhecimento de todos é pas~do o presPnte Edital , 
cuja 2a via ficará afixada no lugar de coSltume. 
Dado e passado nesta cidade, aos dezessete dias do 
mês de janeiro do ano de tum mil noveclentos e 
setenta e nove. Eu, Jain Quintas, Escrivão, subs
ctrevi. 

Benjamim Lisboa Rayol 
Juiz em Exercício 

Junta Comercial do Ter. Fed. do Amapá 

Documentos deferidos em 03 de novembro de 1978 

Firmas Individuais 

1.626/ 78 - Teodon riro C. Brtto 16 1 ooot>6o3 9 
Sede: Rua Odilardo &ilva, 3401 -Trem- Macapá
Ap. 
1.627/ 78 - F. S. Custódio 16 1 oooo6o4 7 
Sede: Rua Cândidb Mendes, sfoº Com e-rcial -
~acapá-Ap. 

Alteração Contratual 
1.612/ 78 - Agropecuária Indústlrfal e Comércio 
Mato Grosso Ltda. 811 
Sede: Rodovia Duque de Caxias, s/n.0 S!Jnta Rita.
Maoapá-Ap. 

Anotações 

1.614/ 78 - F. Mie!cione Artefattls de Metais l'n
dústria e Comércio 892 
Sede: Área P o:ctuária de. Santana, sj n.0 Santana -
J\1.acapá-Ap. 
1 .622/78 - José d-E! Rlbamar da Silva r893 
Sede: Av. Antonio Coelha de Carvalho, n.0 3-4··B
Central ,_ Macapá-Ap. 
1 628/78 - h. P. de Andrade 894 
Sede: Rua Manoel Eudóxio Pereira, n .0 1714-
CEA - Macapá-Ap. 

Sociedade Anônima 
1.629/78- Amap.á Florestal e CeJulose S/ A-AMCEL. 

844 
Sede: Av. Ira'Cema Car'Vão Nunes, lS\6- Centiral
Macapá-Ap. 

Protí'ção ao Nome Comercial 
1.618/ 78 - BRASSINTER SrA - Indú1otria e Co
mércio 16 9 oooolol 5 
Sede: Av. Nações Unida~, 21344 - Jurubatuba -
São Paulo - SP. 

Procuração 
1.609/ 78 - De: Barfco do Brasil S.A, 128 
a: Yon Rodrigues Raposo. 

Processos julgadce -e coloc~·dos em exlgênc!ia 
pelo Plenário na pauta do dia 03 de novembro de 
1978. 

1.621/78 - Antonio Peixoto Ponltes 
F . Individual 

1.623/78 - Equador-Indústria e Comércio de Con
servas Ltda. Oont. Social 
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Poder Judiciário 
Justiça do Trabalho da 8ª Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

E.lital d~ Notificação 

Prazo de 5 Dias 

Pelo wesente Edital fica notifi r sdo Jere rr.ias 
Trindade oe Moraes, a tu alm~nte em lugar ince-rto 
e não sabido, r t-claman te nos autos do P10cesso nº 
1.13-J/78, em que CONTERPA S/A - Consbruções, 
Toerraplenagem e P 1:1 vim ~ nt:a.,:ão é T'eclamada, de 
que dev e-rá no p razo de 5 (CÍ I)C<) rlias, f ?lar, que
rend o, ~ obr t> os cálcuh s dP FGTS, efetuados 
por esta Junta e que import< u Pa quanti ll de 
Cr$ 4.374.64 (quatro mil, trez~ntcs e setenta e qua
tro cruzeiros e sessen ta e quatro centavot:.). 

Secretaria da Ju nt a de Conciliação e Julgamento 
de Maca pa, 12 de janeiro de 1979. 

Euton Ramos 
DirPtor de Secretaria 

Poder Judiciário 

Justit;a do Trabalho da 8ª R.egião 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

EDITAL DE NOTIFIC AÇÃO 

Pelo presente Edital fica notifica ria Pedro Lo
pes da Cunha, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, ex"'cut&do ncs auks do procPosso n.0 005 3/76, 
em que Maria SPima Soares da Silva é e>XPquente 
de que a Juíza Presidente desta JCJ-Macap~> . rr()
feriu nos autos do proce~fo wpra·, a seguinte de
cisão: 

Vist~s. etc ... 

Em da-ta de 8· 6-1978, a exequt>ntf' Maria Selma 
Soares da Silva, no pr0cesso J ['J-MCP-0053/75 , foi 
notific&da a indicar befls à penho'!'a. Desde então, 
a exequeote não toD" ou mais qualquer. medida no 
processo, demonstrat:~do, pr rtant0, o pr0pósito de 
não seguir com o ftito. Dois anos pa~sa dos sem o 
in.teresse da autora, prescrito está o st>u direito, e, 
portanto, não há porque insistir na execução. 

Declaro, poios, prescrito o direito da exequent>e 
Maria Selma Soares da Silva. 

Macap'â, 16 c!e janeiro de 1979 

Euton Ram os 
Diretor de Secretaria 

Preço do exemplar: 
Cr$ 2,00 
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Associação Treze de Setembro E. Clube 

ESTATUTOS 

(Continuação do número anterior) 

Seção - I 

Da Assembléia Geral 

A:rt. 26 - A Assembl~ia ser~ con.s~tuícia pelos 
sódos Fundador..es, ProprietáDios e Contnibuintes. 

§ Único - Os sócios contribuintes para cons
tituírem a Ass•: mbléia Geral, terão que ser maiores 
ae dezoitos ( 1 8) tlnos. 

3eção - lii 

Da Diretoria 

Art. 27 - A Diretoria senã comt4tuída pelos 
segumtes cargos: 

I - PresiJenlte; 
li - Vice-Pre!>idehte; 
IJ.I - Diretor de Secretaria; 
IV - Diretor de Patl'imônio; 
V - Diretor Social; 
VI - Diretor de E.sportes. 

§ 1.0 - Os cargos dos itens Ill, IV, V e VI do 
Ant. 27 serão d e livre designação do Presidente da 
DiretorTci. 

§ 2.0 - P oderão preencher os cargos da Di
retoria os sócios de qua !quer outegoria, maiores de 
dezoito (I 8) anos. 

Art. 28 - E vedado ao PPesidentf' da Diretoria, 
ao Vice-Presidente e aos Dirt:tores integrarem a 
Dir<:toria d e qua lquer Entidade sócio desportiva, 
sócio Cultural e de fins );ecreativcs da localidade 
sede da Associação. 

Art. 29 - A investidura nos cargos da Dire
t'1:"\a s~ rá efetivada mediante termo lavrado em 
livro p .-óprio, subscrito pt.>lo Pre-kente, p t lo Vice
Presjdente e pelos Diretores empossados. 

Art. ~O - As r euniões da Diretoria serão rea
lizadas com a presença da mawna de seus 
m t> mbros e as deliberações serão tomadas pelo voto 
da maioria dos prPsen.t Ps, lavrando-se a respectiva 
ata em livro próprio. O President~ terã, al ém da 
voto pessoal, o dle qu'Blidade. 

Art. :n - Elm suas ausê ncias e impedimentos, 
o Presidente será sub ~ tibui do pelo Vice-Presidente, 
indEpendentfmente de qublquH designa~ão. 

Art. 32 - No caso de faltas e impedimentos 
s'm ultânecs do Presid E- nt e e do Vice-Pre~idtr.te, a 
f re sidêr.cie '!'trá E-xercida EUtlrr.ati([n nte pelo 
Di!ietor de Secretaria. 

Art. 33 - Incorre na ruda do cargo o Dire
t or ql:l e afastar-se do seu ~xercído por mais de trinta 
(30) dias, sE-m autor·zsção da Dir.E- t cr ia, ou que, 
mE'smo com o conht>cimt>nto desta, tive·r que se 
afastar por período superior a ct.nto e vinte (120) 
dias. 

§ Único - A vacância ~e csrgo de Diretoria 
se verificará, eirda, nos c6sos; de renúncia ou 
falecimento do titular. 

(Continua no próximo número) 


	

