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fP1 n.• 0339 de 20 de julho 1978 

O Governador cto Território Federal do Amapá, liSar.. 
do das atrlbufçôt>a que lhe !'lío conferfdes pelo a rtigo 18, 
Item Il, do Decreto-Lei n 9 4\1, de ('6 de janeiro de 1969, e 
tendo em vista o que consta do Processo n.o 10179/67- MI. 

RICSOLVE: 

Art. 1.0 - Altera r o Decreto S/ N.0 , datado de 07 de 
junho 1e 1967, baixado pelo Governo amapaense, publicado 
no D1á rfo Oficial d o Território. de 12 do mesmo mês e ano 
o qusl passa a ter a seguinte redaçãQ : 

- Con-ceder ap(Jsenta dor!a, nos termos do l!rtigo 
176, Item IIT, comb!n&do com o artigo 178. !tEm li. da Lfi 
n..0 17 11, de 2-8 de ~>UtUbTo de ~~~2- a Mllno4>1 d~ Oliv~h ~ 
P!nhl'lro, oct pente d<• cargo de MaTirheilo, nlvtl 7 (Códi
go CT-306), :lo Q1.1adro:de Funofonflrios Públicos, d<o Gover
no dtste Terri'tórfo, lotado n a Su perintendência do Serviço 
de Navegaçãtoo do Amapá - SUSN AV A, 

Art. 2.• - Revogadas as disposições em contrflrio. 

Palàclo do Setentrfão, em Macapá, 20 de junho 
de 1978, 89/' da Repúbliea e 35.0 da Cnaçiío do Território 
Federal do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

N .R. - Republlcado por ter saldo com lncorreçõea 

lP> o R 0049 de 16 de fevereiro de 1979 

O Governador do Território Federal do Amapá, ur;a.n-
1o du atribuições que lhe silo conferidas pelo artigo 18, 
Item 11, :lo Decreto-L el n.0 411 , de 08 de janeiro de 1969 e 
tt:n • o em vista o que con~:~ta do Oficio n e G!:O? /'i8-
SEtzUP, 

RESOLYE: 

Arl. 1.0 - Exonerar, cex-offlctG • . o Di'. Antônio Ca
bral de Castro, Adv(lga rto da Tabela de PesEOBI E~pecia
lilta Temporér!o do Governo di'Stf' TerritóPo, ela fur.~lio 
de Presidente da Junta Admh•fFtr at.iva dl(> ll1 c\JUO> e In
fr&ÇÕI'I - JARI/DE1lRAN/AP, a contar de 07 de no
vembro de 1978. 

Art. 2R - Revogam-se as diEposlções em contrérlo. 

Palácio do Set~ntrlil o, em MacaJ.á. 16 de fevereko 
de ID79, 902 da ltepública e 36.o da Criação do Território 
Federal do Amapá. 

Artbur Azevedo Heonfng 
Governador 

(P ) n .0 00~0 de 16 de fevereiro de 1979 

O Governador do Território Federal do Amapá, US'SO· 

do doa atribuições que lhe silo conferida s çelo artf~o 18, 
Item II. do Decreto· [e I n l1 411 . de 08 de janeiro de 1969. e 
t endo em vista o que c(,nsta do Oflclt r.P f5(7 / 'lf
SEGUP, 

RESOLVE: 
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EXPEDI ENTE 
IMPRENSA OF1CIAL 

Diórlo Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
* Adm inistração 
• RedaçRo 
• Parque Gráf ico 

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

TELEFONES: 
Gabir ete do Diretor 
Chefe das Oficinas . 

DIRETOR 
IRANH.nO TRlNDADE PONTES 

5463 
5307 

TABELA DE ASSINATLRAS E PUBLICAÇOES 

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

OUTROS ESTADOS E MUNIC!PIOS 
Auual . . , . . .. . . 
Semestral ... . . . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. nl.rnero atrezado: 11urnenta cinco cruzeiro& 

Att. 1. ~' - No-near o D r. P edro J osé de Souza. Ad
'f)gl d > da Tab )ia d · PeBoa l 8~pec~a l ist a Tempon •rlo do 
Gov~rno des ' e r~rritórlo, lotado n 1 Se c!'et , ria de Admlnls
l,r açàu P. Fina nças. para cornpcr a Junta Admin l ~tratlva 

de Recu ·soa e Inf rações - J ARl / DETRAN/AP. n a qua
ltda ie de Preslde nti!. vaga exist fnte eno conHquér.ci& oa 
exonera ; ão do Dr. Antônio Cabra l dP. Castro. 

Art . 2!1 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palâclo do Setentrião. em Maca pá . 16 de feverei ro de 
la79, 9 02 da R e p ú b lka e 369 d a C r ifH;ão do Território F e de· 
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

( P) nº 0052 de 20 de fevereiro de 1979 

O Governador do Te rritório Federal do Amapá, usan 
do das atribuições qu e lhe são conferida~ pelo ar ti120 18. 
ite m 11, do Dt>creto- Lei n ." 411 , dt> 06 de jane,!rr df. 191 "9, e 
tendo tom vis ta o que consta do Processo n 9 2/04678/79- Slc.C. 

RESOLVE: 

A·rt. J.O - Excluir, a part ir de 03 de março do corr ente 
ano, do re lacionamento con stan te do Decreto 1 P) n.0 0048, 
de 24 de fever eiro de 19i8, q ue cowccu à disroslc~o da 
Prefeitura Municipal de Belém, a servidora Ana Lulza 
M!ran da de Mont'A lverne, Professtr do En>ino Pr é-P ri
mário e Prim11rlo nivf> l 11 , d o Quadro de Funciont.rtos do 
G overno d este Territór io, lotada na Secretaria de Edu cacão 
e Cultura. 

Art. 2,• - Revogam-se a s disposições em contrbrlo. 

Pal~clo do Setentrião, em Macap á, 20 de f~vereiro .de 
1979, PO' da República e 369 da Criaçêo do Território Ft!de
ral do Amapá. 

Antero Duarte Dlas P ires Lopes 
G overn adcr Su bstituto 

SERPRO - Servtço Federal de Processamento 
de Dados 

Termo Aditi vo ao Aju ste que trata de serviços 
de proc essamento de F olha d e Pagamento, f ir m ado 
em 03 de agosto de 1978 en tr e o (e ) Governo do 
Território Federa l do Am apã, doravant e designado 
Cliente, P presentado por s eu Governador, Exm.0 

Sr. Dr. Arthur A2levedo H enning; e o Serviço Fe-
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PUBLICAÇOES 

Pagina comum, ca da centímetro pvr coluna Çr$ 20,0u 
Preço dt:~>Lt: txemp.ar Cr$ 2,00 

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

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulaçãg do 
Di;, rio, capital, e 8 dias nos municípios e outros estados 

GFfCIO OU MEMORANDOS - Deve r companhar 
qualquer publicação. 

ASSINATri\/ S - Capital, Municipios e outros 
estados em qualquer época. 

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moeds corrente 

A~s inatun e e P ublicações: Em cheque nomins. pan 
•Serviço dt Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA» 

Assinatun.s vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este Diário Oficial é encontrado para leitura nas 
represenia~ões do Governo do Amapá em Brasllia-DF 

e Belém Estado do Pará. 

d era! de Pro~t>ssame nto de Dado!', doravante 
de igna'Clo SER PRO, Empresa Públ!ca de natureza 
i ndus , rial crüda pela Lei n .0 4516 de 1.0 de de
Z"rr.bl o de 1964 e atualmente regida p t> la Lei n .o 
56 15 de outubro dto 1970, c<m AdminütrHâo Cfn
t ra l na Rua da L apa n.0 2:i6 - 1 ::!.0 Lndar "in scrito 
no CGC-MF sebo n.0 33.683.11 1/0001-7 . reprEse n
tado !JOr seu Diretor Sur.erin tend ent.E-, Dr. Francisco 
Alves e pe lo Diretor d~ Desenvolvimento Dr. 
Gilete Roberto Ame1a l Martins; nos t e rmos das 
cli.usulas seguintes: 

Prime ira: Objeto Consti1ui objeto dest e 
Termo Adrtivo a prorrogação da vi gência do 
Aju st e fi1mPdfl ~m ( 3 de aguto de l !:ií8 t-ntre o 
C li t· nte e o SERPRO, e a modificação parcial das 
cláusulas ab~> ixo. cujc.s item; altHados pas sL m a 
t er a seguinte redação: 

Cláu •mla III - Volumes e Prazos 
Item 3.1 - O volume estimado de servidores 

do Clierte oue c urrporão a folha de pagamento 
ser ã de 6.053 (seis mil e cinqventa e hê~ ) per rr Ê~. 

Clá usula V- PrEçcs e Condi!,"ões de Pagamento 

Item 5.1 -Preços de lr:-p1antação dos Serviços 

Quando de implantação de oo,·cs cF da~trcs de 
pagRmt-nto, será ccl rada a importância de Cr$ 
31,15 (trin ta e um cruzeiros e quinze centavos) 
po r servidor implantado no ca dastro de pagamento. 

Item 5.2 - Preços da Produção dos Serviços 

Pela exerucão das tarefps previstes na cUu
su1a II, o Cliente pagar·á ao S~RFRO, de ac(;)rdo 
com os subitens a baixo: 

5.2.1 - Pela execução des ta refas mEn~ais, 
~>erão cob radas as seguintes importân cil s: 

5.2. 1.1 - Cr$ 15,00 (quirtle cruzfiro~) per 
Aviso de Crédito procE-Haco no mês Hffnr1e fOS 

primeiros 3.000 (ti ês mil) suvidores · regi! tr~;dos 
n o cadastro de Pagamento do mês em curso. 

5.2.1.2 - Cr.$ 13,50 (treze cruzeiros e cinquent8 
cen tavos) por Aviso de Crédito processado no rr.ês 
refere nte aos servidores que ultrapa s~arEin o 
limite fixado no subitem .5.2.1.1. 
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5.2.1,.3- Cl'$ 31,15 (tllinta e um ~ruzeiros e 
quinze centavos) por inclusão de servidor no Ca
dastro de Pagamento. 

5.2.1.4 - Or$ 4,00 (quatro crl.lfleiros) para 
AlteraQões de Cadastro correspondendo a até 15% 
(quinze por ceoto) da quantidade de servidores 
cadastrados na folhao de pagamento do mês anterior. 
En tende-se por alteraçõ~s de cadastro os itens de 
alteração, cancelamento de itens, inclusão de itens 
e cancelamento total do servidor, conforme o 
Mmual de Instruções d o Oliente. 

5.2.1.5 - Cr$ 8,00 (oito cruzeiros) para Al1lera
Q~es d ~> Cadastro que ult('a passarem 81 margem 
ft xada oo subitE' m 5.2 .1.4, prevalecendo as mesmas 
definições n t> le discriminadas. 

5.2.1.6 - Cr$ 4.00 (quatro cru:~eiros) para 
AI te rações de Dajos l<' inanceiros, informadas 
através do Bole tim Suplementar , conforme o Ma
n '.lal r:le bs tJruções do Client e-. 

5.2.1. 7 - C r$ 3,95 (três cru:lleiros e noventa e 
cinco centavos) por BoleUm de! AlteraQào (Cadastral) 
vef i! rente ao novo Si.ost ema, em itido por solic tt ação 
p,_;; pecial do Cliente, não sendo computados para 
f .turamP.nto mste subitem os Bole6ins df. Alteração 
de SePvidores alterados n o mês em refecência . 

5.2.1.8 - Cr$ 3,55 (três aruze iro!l e dnquenta 
e cinco centavos) pov servidor constante da Re
lação de Empregados-FGTS (RE) . 

5.2.:! - Pela realização das tarE>fas semestrais, 
anua;s ou eventuais serão cobradas ll~ seguintes 
i mportâncias: 

5 .2.2.1 - Cr$ 6,15 (seis cruzeircts e quinze 
c::ntavos) pon Declaração de R tndi mentos emitida 
pua of\da servidor. 

5.2.2.2 - Cr$ 6,50 (seis cruzeiros e cinquenta 
centavos) para cada Ficha Financeira, ou Etiqueta 
p tra cabeç&lho ds Fich& Financeira, de servidor, 
t miti:da . 

5.2.2.3 - Cr$ 3,35 (três cruzeiros e trinta e 
ci nco centavos) pa ra cada servidor lhbdo ra Re · 
]ação de Empregados (Lei dos 2/ 3). 

5.2.2.4 - Cr$ 12,90 (dcze cr-uzeiros e noventa 
centav·os ) para cada servidor com Boletim Com
ple me>ntar RAIS processado na implantsção dos 
s":r viços de geração da RPla~ão Anual de Infor
m ações Sociais. 

6 .2.2.5 - Cr$ 9 ,30 (nove cruzei'Í'os e trinta 
centavos) para cada servidor gravado na fita RMS 
Espectal, ou em formulários RAIS parcialmente 
preenchidos por computador. 

5.2.2.6 - Cr$ 3,55 (três cruzeiros e cinquenta 
e cinco centavos) para oada servidor H~tado no 
lndice Alfabético. 

Item o5 .4 - Estimativa de Preços 

Para a estimativa do valor deste Termo 
Aditivo, constem do anexo li as estimativas de 
volumes e dos preços para a execução dos ser
viços no período de 1.0 de janeiro de 1979 a 31 de 
dezen.bro de 1979. 

Item 5.5 - Dotação Ocçamentária 

5~5 . 1 - Para atendimento das despesas com 
a execução dos serviços de que trata t:ste Termo 
Aditivo, cujo val er total está d~~ criminado no 
A nexo li referido no item 5.4, o Cliente dispo ré 
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de recursos orçament?rios no V'alor de 
Cr$ 1.648.209.00 (hum milhão, seiscentos e quareo13 
e oito mil, d,uzentos e nove cruzeiros). 

5.5.2 - Os recur;s'os indicados no item 5.5. 1 
foram Emptnhadus p elo Cliente atravi>s da Nota 
de Emptnho n. 0 

5.5.3 - Na eventualidade de o valor dos Eervi
ços prestados ultrapassar o t otal de recursos em
penhados conforme o subihm 5.5.2, cabe ao Clien
~e prover os recursos comp,ementares necessário ~. 

proced~ndo ao reforço do emp'tnho, independent· 
mente de novo Termo Aditivo. 

Cláusula VII - Prazo de Vigência 

«<'tem 7. 1 - O presente documento contratut~ l 
será publicado no Diário d a U'niã o e vigorará at-é 
31 de dezembro de 1979 a pat:tir de 12 de janei ro 
de 1979. 

Segunda: O ClitntE> e SERPRO ratifica m t odos 
os demais itens, cláu:.ulas e ccn dições constadtes 
do Ajuste ora aditado , as quais continuam vigentes. 

E por estarem de pleno acordo com as clá u
sulas deste Termo Aditivo, f irma o presente ins
tru'mento perante as testemunhss abaixo nlacit na 
das, que também o assinam e d eclaram conl>le cer 
seu inteiro teor. 

de de 1979 

Pelo: Governo do Ttcritôrio Ffdenl do Am ap á 
Arthur Azev-edo Henning 

Governador 

Pelo: Serviço de Processam ento de Dados 
(SERPRO) 

Francisco Alves 
Dir~tor Supedntendente 

Gilcio RJb ertb Amara~ Ma rtins 
Diretov de Desenvolvimento 

Testemunhas: Ilegl v eis 

Poder Judiciãrio 
Justiça dos Territórios 

Território Federal do Amapá 

Juízo de Direito da Comarca de Macapá 

Edital d~ Citação, com o prazo de 15 dias, 
na forma abaixo: 

O Doutor Benjamim Lisboa Rayol MM., 
Juiz de Direito em exercício da Comarca de 
de Macapé, na fOI ma ca lei, etc ... 

Faz saber a tcdos cs que o presente Edita) 
com prazo de 15 dias virem, ou dele tiverem co
nhecimento, que neste .Juízo corre se us tr âmitfs 
um processo em que é aoosado Jof'ge Neves da 
Silve, como incur.so no art. 217 do Códig Penal. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo 
certifi('ado não o haver encontrado negta Comsrce, 
n§.o sendo possível citá-lo pes!>oalmEnte, cite-o pelo 
presente a comparece~: n este Juízo, no edifício do 
Forum desta Comarca, Fito à Avenida Amazonas , 
n.0 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, 
nesta cidade , no dia 15.02.79, às 8:30 h oras, a fim 
de ser intenrogado, pr om ovPr su a defesa e ser no 
tificado dos ulte.riores termc s do pro c~sso, e que 
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deverá com pHec ~- r, ~ob p2tJa de r ev eli a. Pa ta co
nhecimtflto de todr·s é passado o prtsente Eo.it a J 
cuja :!a. via f icHá afixada no }ugar dt cu;~tume. 

Dado e passado nesta ci ade, aos trinta dias do 
mês de janei to do suo de hum mi l novectnt.os e 
sete nta e nove Fu . Jbic J osé Go.Jveia ~ui n t a s, 
.Escrivão, Subscrevi. 

Be nja mim Lisboa Rayol 
J11l21 de D ir ~ ito em Ex:er ..: ic to Ja -.:omarca de Ma capá 

PODER J UD IC' IÁRIO 
Justiça dos Te rr .tórios 
Comare , d e Ma capá 

Car tório do Registro Civil 

Proclamas de Casamtnto 

O Ofi" ia l do Reghtro Ci vil de Nasciment os . 
Cas ar.1entos e Obitos da Coma rca de Mac a pá , Ca· 
pi ta ! do Território Ftr:e ral do Armbpa , Repúb lica 
F ederativa do Brasil. per nt meeçf.o legal , etc. 

Faz S:ib Pr que pr t te ,; d• m c1 s<a r Jt sé !Vl'Rria do 
Rosári J Barbosa e :vlat i!:! d "' Fá ti mb Mi t anda Nun es 

O primeiro é brasil eiro, !'olteiro, maior, mecâ
nico, natu ra l de M <.Jcap!i , Terrttl1rio Fe de ral do 
Am.apa, residente e d< m icilia· o r a Av. Duque de 
Caxias 1017, n E' sta cida de, com 26 a nos, nascid o 
em tr .. ze (1 :~) de m aio doe mil n0vectntos e c in
qu t> n ta e riois (1 952). ftlho rj " J (l!'é !VI r : ins Barbo
Sb e de O ;wali'ina do Rosário Ba : b S t , brH~i l t-i r ts , 

ca sados, 11esidentes nesta t: tdade. 

A stgunda é brasileira, solt .. ira , m bior, estu
dante, rtRtural de Marapa, Territóri o Feder ai do 
Am ap á, residente e domiciliada na Vi la Amazonas 
108, S .nta rra, com 21l an ,s, n'l sci1a em v i nt~ e oi 
to (28 de dez .. mbro de mil n<•vecen t os e cinqu - nta 
e d ·As ( 1952), filha rle MoisE's Moraes Nunes e de 
Maria Martins de Mi ra nda Nur.es, brasileiros . casa
d os, r~sident .; s em Santar.a . 

Quem Souber d e qu :. lquer impedim• nto lt> gal 
que os iniba de casar um com o outro acuse-o na 
f c rma da lei. 

E, para que ch t> gue ao conhecimento de todos, 
fiz e~te edital qu e St:rá J: Ublirado p .- la Imprt'ma e 
afix Hdo n o lugar de c< stume, t:m Cartódo. 

Macapá, 23 de fevereiro de I 979 

José Tavares de Alm eida 
Escrevente em exe rcí cio 

Associação Recreativa Império de 
Quilombo dos Palmares 

ESTATUTOS 

Samba 
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ponsa bilic aàe o arqt;i\ o. da ~ecretária do Grêmio; 

c) - as inar com o Pn sidente os di plorr; as 
emlttdos pelv Grêmio; 

d) - fornect:r oo exame do comelho fiscal os 
Iiv1 os e demais docum t ntos a seu cargo; 

e) - comun,icar, no p razo m ínim o de 3 dias, 
aos sócios adn itidu~. su ~ pt-nH s . otn ittc os < u ~:: li

mi nad os. redtgtr ofício ~ , conviltts, di.stllt.Ui(, Ões de 
cnt g os, nom ta<;ões, t t c. 

Art. 45.1
J - Sã•o atribu iÇÕ l? S do 2.0 Secre tánio; 

a) - !:: ubstitu ir o 1.0 em suas f cltas e impe
dimentos ; 

b) - fazer as si nóps es das a t t s da-s ~t:s~ ões e 
au xlliar o 1º Secreta tio no s t rviço da ~ecrttaria ; 

c) - en t rega n a o 1.0 Secrt?tá rio, q u an do de 
s uas sub; tituiçõe s a s trc ba lhos d'bs stssÕe!> por ele 
rea lizao o. 

(Continu a no próximo núme~o) 

Estatd o da Cooperativa Mista de Pesca do 
Território Federal do Amapá «C OPA» Apro
vado pela A ~semblé ia Geral de Constituição 

Realizada no Dia 22/ 07 I 1979. 

(Co "1 tinuação do rúrn1 0 cnlet ior) 

§ 5.0 - A Coopen;tiva di~tribui r á juros de 
12% (doz? por cen to) ao ano, qu e serão con tad r s 
:'ob re a parte d u Capit< I t nt~graliza do. 

§ 6.0 - P ara efeito de integraHza ção elas 
quotas- pat t es ou rle aumento do Ca pit a l social po
derá a Coopt> n t iva r• Ct b l?q bens, ava li~ dos previ
am t.> nte e a pós hn rr.o!cgnção em A ~ s t m bléia Ge-ral. 

A rt-. 1 3.o - Ao sPr adrr. i tido, ca da associado 
de ver-á c:ubs : r evt'f, no mínimo, 40 (quarenta) quo
t as-partes do Cs pit~ l Sod;; J. 

I -- A Coope rat iva reterá 1% (hum po r ce nto) 
do movim untn Hnance;r o de cada coop~-rado, que 
t ená por fim o aume nto do seu Capits l Social; 

II - O C onselho de Adm inistraÇ'(io reverá, 
sempre qu <> neces~á ti o, a tbxa à o pHrent ual fi q 'l' e 
se refe rt- o ítem fn tet kr, febm t tende-a à ap1 o
va çã o pela Asse mbléiA Geral. 

C apítulo VI 

Da Assembléia G trai 

Art. 14.0 - A Asserr bléia Geral dos as~ociados, 
ordinuia ou ext!a(lfdinátia: é o órgi\o su pnmo da 

, Co·1p · rativa: dentre. d< s limites da L f'i e d e!>t e Es
tatuto t0m a rá t 0da e qualquer decisão de intf.·re5se 
da sodeda de e sues dt-libe t eçõ• s vin < u l: n . a todos, 
ainda que aus t ntes ou discor den tef'. 

r\nt. 15.0 - AJ Assembléia G eral Eerã con vo
cada e d i rigida pelo P i"• sid Pnte , após d t libt:reçso 
do Conselho de Ad mi nio;tração. 

§ 1.0 - Porierá também ser cnnvoç eda pelo 
Con -<t> lho Fisc a i, St> ocorrerem ll' ot5vos graves e 
u rg rnt ws ou. ainda, por 1/5 (um qu into) dos asse

e) - lavrar as atFs d as sessões em livro para 1 ci a1os t:> m pl t> no gozo de seu s dtreitos socia is, após 
tal dtstinado; u n, iolicitaçã o não a t en dida. 

(Continuação do número an t erior) 

Art. 44.0 - Cc mpete ao 1.0 S ecrt: t êi rio: 

b) - colecionar dícios, ter a seu cargo e res- (CcmtinUb no p róximo número) 


	

