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Decrete~~ 

(P) nD 0056 de 21 de feverelrú de 1979 

O Governador do Territóri o Federal do Arnapá, usando 
du atribuições ~e lhe sAo conferidas pelo artigo 18,1tem H. 
do Decreto-Lei nD 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Arb. 1.0 - DeteJ'Imlnar, a partir de 1.0 de março do 
eoDrente ano, a transfer ê ncia de função de 'Jiécnlco para 
o Progçama de Modernfztlção Admin~trativa dos Tenit ó· 
rio• Federais, par a a função de Econo mista cllls!e C, da 
Tabela de Pessoal Especial!Ete Temporário do Governo 
deste Tearrltórlo, do servidO!.' Alfredo Augusto Róm~lto 
d'p Oliveira, sem prejulzos dos seus vescimentos e dem\iif' 
vantagena Inerentes ao cargo. 

Arl. 2º - Revogam-se as disposições em eontrãnto. 

Palácio do Setentr!Ao. em Macapá, 21 de fevereiro de 
1~79, 1i0.0 da República e 36.o da ~MaÇão do Território 1'&
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(P) o!! 0057 rie 21 de fevereiro de 1979 

O Governadbr do Te'rrlltór!o Federal do Amapá , usan
do das atribuições que lhe tão cooferiQas pelo artigo 18, 
Item Il, do Decreto-Lei n.0 411. de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Determinar, a partir de 1.'' de maTço do 
corrente ano, a tTansferência de função de Técnico paTa 
o Programa dP. Modernização Adminlstratlvb d os Territó
rios Federais , p'lra a função de Engenht>iro Civil cluee C, 
da Tabela de Peuoal Especlali&ta Tempon'lrio do Govl'rno 
deste Território, do servidor Manoel Antônio Dias, sem 
prejuizo dos seua voenclmentos e demais vantage()S lner en
tea ao cargo. 

Art. 21 - Revogam-se u dhposlções em contrér!o. 

Paléclo do Setentrllo, em Macapá, 21 de feveretro de 
1~79, POi da República e 36g da Crfaçlo do Território Ft~d'e· 
ral do Amapá. 

Aribur Azevedo Henn!ng 
Govero11dor 

CP ) n !l 0058 de 21 de fevet'l!lro de 1979 

O Governador· do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artlg_o 18, 
Item li, do Decreto-Lei n.• 411 , de 08 de janeiro di> 19€11, e 
tendo Pm vfsta o que consta do Pr-ocesso n P 15589 MlfDCA/ 
BSB/78. 

RBSOLVE: 

Alterar o fund am emento iegal Inserido no Decreto 
(P) número 0396, de 21 de setembro de 1978, publicado no 
Diário Oficial óo Território de 26 do m esmo mês e ano, 
que apo sento ~:~ compulsoriamente, noa tt>rmos dl:> artigo .. 
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EXPEDIENTE 
IMPRENSA OFICIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
* Adm inistração 
• Redac~o 
• Parque Gráfico 

Rua Cândido Mendes sjn9 - Macapá - T. F. A. 

TELEFONES: 
Gabinf't e do Diretor 
C h de das Oficina I! • 

DIRETOR 

5463 
5307 

IH ANIT.DO TRJNDADE PONTES 

TABELA DE ASSINATt:RAS E PUELJCAÇOES 

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

OUTR OS ESTADOS E MUNIClPIOS 
Anual .. , . .... . 
Semestral . . . . . . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrazado: 1\Umenta cinco cruzeiros 

176, Item I, cornblnado com o artigo 187, da Lei n.0 1.711, 
de 2B de ou tsu bro dP. ! 9!'2 . e ob ~ervado o it em IJ, dn a rtigo 
l <H, ~h E>n enja C.> nstituclonal n,0 OI , de 17 de outubro de 
1939, o r ll'l :lonárlo Eurico CoHa, no ca rgo de Serviça l, n í
v e l 6-B. 1Có1igo G L- l tl2 l. mat ricula n.0 1.837.271. do Quadro 
de Pt-ssoa l Perm an ente do Governo deste Terr itório, p as
san do r eferlia aposentadoria ser efetivada. nos t er mos 
d o arti go 1711 . item I, combinad-o com os a rtigr.g 17 8. it em 
li. e 187 da cit ada Lt-1 , com a n ova r edação de da pela Lei 
n .o 6.481, de 05 dezembro de 1977. 

Paláeto do ~et <-ntrilío. em Macap1\, 21 de f P.verP!ro de 
I 979 , 909 da República e 369 da Criação do Território F e< e· 
ral do Amapá . 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

Junta Comercial do Ter. Fed. do Amapá 

Documentos defE>ridos em 04 de janei ro de 1979 

Firma Individual 

1.723 - Ml. C. O . Soares 16 l 0000618 7 
Sede: Av. S a ntana, lb94 - Santana - M,aca pá-Ap. 

Alteração Contratual 

1.716 - DUARTECON - Duarte Contruções, En
genharia e Comércio Ltda. 815 
s~de: Av. Mendonça Furtado, 1661 -Santa Rita
Ma<:apá· Ap. 

Anotações 

1.722 - J J . Alves TE>iXPira 
Sede: Vila de Porto Grande, s/n .0 

Macapá-Ap. 

899 
Comercial -

1.7'25 - E. G . de Araújo 900 
SerJe: Área Comtrcial. s/n." - Co mercia l Ma-
capá-Ap. 

SociPdades Anônimas 

1.720 - Telecomunic açõPs do Amapá S/ A· TELE
AMA. PÁ. 853 
Sede: Av. Coaracy Nunes, 104 - Central - Ma
capá- Ap. 

1.724 - Companhia de Eletricidade do Amapá -
CEA 8-54 
Sede: Av. Padre Júlh Maria Lombaerd , nº 1900-
Santa Rita - Macapâ-Ap. 

DJARIO OFICIAL 

------~-~-----------------------

PUBL1CAÇ0 ES 

Pâgina < omum, cada centímetro pu r coluna Cr$ 20,úu 
Preço d t:t>Lt: txemp ar Cr~ 2,00 

Matéria pa r~> publicação das 07:30 às 12:00 e das 
14:30 às 17:aO, excetuando os sábados. 

RECLAM AÇOES - 24 horas após a circulação do 
Dlório, capital, e 8 dias nos munic!pios e outros estados 

t.F1CIO OU MEMORANDOS - Deve rcompanhar 
qualquer publicação. 

ASSJNATt: r:;.s- Capital, Municípios e outros 
estadrs em qualquer época . 

FORMA D E PAGAMENTO 

A vulsn: Em moeda corrente 

Afsinatun 1 e 1- ublicações: Em cheque nomin&. par·. 
«Serviço dt Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA» 

Assinaturhs vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

·- Este fl iário Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amnp& em Brasília-DF 

e Belém Estado do Pará. 

00002 - MinE:ração fan t a Blandins S/ A 855 
S·de: Av . Graça Aranha, 26- 26º and<~ r Cent ro 
Rio d~ Jar.e iro-RJ. 

00003 - Ce 11tral Açucarei ra do Ama p á S/ A 856 
S ed .- : Av. Iractma Carvão Nunes . 196 - Centro
Macapá -Ap. 

00004 - Amapá Flo re~tal e Celulose S/A 
AM CEL 857 
S·ede: Av. ~antana , s/nº -- Macapá- Ap. 

Junta Comercial do Ter. Federal do Amapá 

Documentos Deferidos em 11 de janeiro àe 1979 

Firmas I ndividuais 
029 - Mar ia Brazili&na da Silva 16100006209 
Sed < Av. Raimun do Alvans da Costa, 551 
Centnal - !'vt acapa -Ap. 
02 2 - E. Cdmb ~a Alm t> ida· 16100006217 
S ede: Av. Acelino d e Leão, 191- Trem ~ac~pá-Ap. 

Cont ratos Sociais (Limite da) 
021 - CONS TRUYJAT - Cc,mé rcio de Materiais 
de Oo nsbru ç.ão Ltde . 16200001331 
Sede: Av. Pad re Júlio Maria Lcmbaerd, 194 Cen·· 
trai Ma ca pá-Ap. 
025 - Importadc . .ra de i\1edicamentos Ltda. 

16200001349 
S ede: Rua Câm:lido Mer.des, 1165 - Central -
Macapá-Ap. 

Anotações 
026 - J oão Barbosa 901 
Sede: Ru e Prof~swr Tos tts, 82 1 - J ESus de Na
zeré - Macapá-Ap. 
030 - A. da S ilva 
S ede: Av. Das N~ções , 1353 - Vila Maia 
tana - Maca pa- Ap. 

Arqui·vHmento de Alvará 

902 
San-

008 - Indústria Santos Silva Minérios e Es tanho 
Ltda. 8~ 1 
S~:de: Av. Padre Júljo Maria Lombae rd, :!007 
Macapá -Ap. 

Processos Julgadoc; e colocad0s em exigêr cia 
pelo Plen á rio n11 pouta do dia 11 de janeir-o de 1.979 • 
020 - ::.\11 . Ferreira F. Indiv idual. 
023 - Maria de Nazaré de ~ouza Costa F. I ndi vidual. 
0.27 - Paulo Sérgio da SiLva Braga F. l ndividua 
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Comissão Permanente de Licitação 

Thmada de Pr~ços n.0 06/ 79-CPL 

A Comissão Permanente de Licitação do Go
verno do T erritór)o Fedt-ral do Amapé, leva ao 
conhecimento das firmas interessadas regularmente 
cadastradas no registro de fornecedore~ do GovHno 
do Te rritório e que estejam em dia com a Pntrega. 
de materiais referPnte a última licitação realizada 
por esta Comis~ão, que no dia 20 de março de 
1.979, à!l 09:00 (nove) horas, recebPTá propostas 
p 1ra forn · alm ento de Mtateriats de~tinados ao 
::};stema ü ff-S et . 

O E:i ital completo e dlemais e sclarecimentos 
se rão obtidos na sala d e reun~Õt> S desta Comissão, 
ende sePâ realiza da a licitaçã o à Av. Cora de Car
c~h- , l ~O - fc nP 2362. e m Macap á e no e !'critó
rio da R epre sentação do Govuno do Amapá, si
tuado à Av. Presidente Vargas, 158 119 andar em 
Belém. 

Ma capã, 02 óe- m arço de 1.979 

Lutiz Gonzaga Pereira de Souza 
Presidente da CPL 

Sindicato dos 
Trabalhadores 

Móveis 

Oficiais Marceneiros e 
nas Indústrias de Rerrarias e 
de Madeira do T.F.A. 

A V ISO 

AviFamos a t odos os assoctaàos t>m pleno go.zo 
cl~ seus dirPitos socia is, que sPTá rt>elizada, eleicõ«>s 
no dia' 16 de maio de 1979, na· Sede social df'l'ta 
Entidade. para compo~icão da Diretoria . Conselho 
Fiscal e Delegados-Repre~entBntF s . devt>ndo os rE-
g istros das chapa!' serem aprt>~ent~>dos à Ferretaria 
no horário de 08 às 12 e das 14 às 18 horas no 
n~> ríodo de 20 (vinte) dias, a contar da publicação 
deste avi ~o. O Aviso enccmtra-f:e a{ixado na Sede 
df:sta Entidade e n os quadrC's de A viso dos lorab 
de trabalho dos a ssodaàos de~te Sindicato. 

Macapá-AP, 01 de msfço de 1979 

Francisco Fra:zlã<o da Silva 
PreslriPntP 

CPF 031808402-34 

FodPT Judlcf{! rfo 
Justlc:a do Trabalho da 8ª R('gi§o 

Junta de Conciliação e Julgamento de Maca pá 

Edital de Notificação 

Prazo de 5 (cinco) dias 

Pelo pre~í'ntP EoitPl fira r-rotWkf<"<" Jf'~~ Jda
lfsln Cabral da Silva, atuallJ'entf' t-m lugar incerto 
e não !lP bido, redPmantt> n os autos do procesFo 
n2 1110/78 - JCJ - Macapá, tom que Sociedade 
E~portiva e Recreativa São José ~ reclamada, de 
que d l'verá pagar no prazo de 5 (cinco) dias. ou 
aprec;entar o competPnte Att>stadc, de Prf'brf'za. a 
quantia de Or$ 174,01 (cente> e setf'nta e quatro cru
Z"iro9 e hll'm centavo) proveniente de custes de aç§o. 

Secretaria da Junta de Conciliação e Julg~
mento de Macapá, 02 de feveDeiro de 1979. 

Euton Ramos 
Diretor de Secreta da 

P oder Judiciário 

Justiça do Trabalho da 8ª R egião 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macará 

Ed ital de Not ificação 

Prazo de 5 (cinco) dias 

Pelo pn: s t> nte Edital fi ca Notificado, An tonio 
Costla, atual m ente Pm lugar incecto e n ão sabidc, 
eXlequente nos autos à o P'oce9fo n.0 12 ~6 / 78 - JCJ
Macapá , em que C. R. A~meida S/ A - En genhar ia 
e Construções é exE"cuta da, d e que de verá receber 
na Secretaria d e~ ta Jun11a, no pr azo d e 5 (cinco) 
dias, a qusntia de Cr$ 1.200,00 (hum mil e duzen
tos cruzdros), q ue lhe é de vida p Pla executada 
supra. 

Secretaria de Ju nta de Conciliação e Julgamen
to de Macapá, 02 de fevereiro el e 1979 

Euton Ra mos 
Diretor de Secretaria 

P oder Judiciário 
Justiça do Trabalho da 81 Regllio 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

Edital de Nolllficsoção 

Pelo Presente Edital fica Notif icad o Carlos 
Albe-rto Leite de Souza, atualmente em lugar in
certo e não sabido, recl amante nos autos do pro
cesso n.o 0040/79, em que Amapá Consllruções 
Ltda. é reclamada, de qu«> t f' m a pagar na Secre
taria da Junta de Conci.liação e Julgamer.•o de 
Macapâ, no p razo de 46 h oras , a importância d e 
Cr$ 264,01 (duzentos e sessenta e quatro cruzdros a 
hum centavo), correspondente a cust&s de ação 
n os au~os do supracitado proce!i!'O. 

Macapá, 05 de fevereiro de 1·979 

Euton Ramos 
Diretor de Secretaria 

Poder Judlcll\rio 
Justiça dos Territórios 

Território Federal do Amapá 

Juizo de Direito da Comarca de Macapá 

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

O Doutor Mário Faria. MM. Juiz Tt>mporá
rio da Justiça dos Territórios Federais na 
forma da lei, etc ... . 

Faz saber a tod0s OR que o prelsente Edital 
com prazo de 15 d ias virem, ou d ele tiverem co
nhecimento, que neste Juízo corre seus trâmitPs 
um processo em que é aoo spdo Sebastião da Luz 
Moraes como incurso no art.0 129 do Código Penal. 
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E. como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo 
certifi cado nã o o haver encontrado neEta Comarca, 
não sendo possível cita-lo pes:,oalmtnt~, cita-o pelo 
pr~sente a comparecer. n-ste Juízo, n o edifí cio do 
For um desta Comarca, sito à Av.,.ni da Amazonas. 
n .0 26. esquina com a Rua Cel. Coriolano Juca, 
nesta cidade, no dia 1 o.02 79, às 8:00 horas, a fim 
de ser inter.r·og~:odo, promover ~ua defesa e ser no
tifi cado dos ulteriot es term(, s do proc'=sso, a que 
deverá CO'Il;>arec~r, so b p.:ua de revelia. Para co
nhecimento je tod0s é passado o presente Edital, 
cuja 2a. via ficará afi:x1ada no lugar de C06tume. 
Dado e passado nesta ci'.ade, aos trinta di~:~s do 
mês de jarf'llr o do BIIO de hum mil novecentos e 
setenta e nove Eu . J~;ir J osé Gouveia Quintas, 
Escrivão, Subscrevi. 

Má rio FHia 
Juiz Temporário da Justiça dos Ter. Federais 

PODER JUDICIÁRIO 
Jus tiça dos Territórios 
Comarca de Macapá 

Cartório do Registro Civil 

Proclamas de Casamento 

O Ofi~'ial do Registro Civil de Nascimentns, 
Casamentos e Úbitos da Comarca de Maca pá, Ca
pital do Território Fe deJ a i do A6Tlapá, Republica 
Federativa do Brasil, por nomeação legal, etc. 

Faz saber q ue pretendf m casur Francüco 
Rehaldo Ch agas Gomes e Rossilda Bernardina da 
Silva. 

O primeiro é brasileiro, solteiro, maior, natural 
de Afuà, Estado do Parà, pedreiro, residente e do
miciliado na Av. Clodó•;io Ccel h o 3033, nesta cida
de, com 23 anos, nascid o em dez (I O) de r:lezembro 
de mil novecentos e cinqu~nta e cinco (1955) fllho 
de Francisco Gomes e de Julit"B. Ribeiro Chagas, 
brasileiros, residentes nesta cidade. 

A segu nda é brasil l"ira, solteira, menor, d om és~ 
11ica, nRtural de Marapá, Território Fede1 ai do Ama
pá, rt>sidente e domiciliada na Av. Clodóvío Coelho 
3036, nesta oidadt>, com 20 anos, nascirJa em qua
torze (14) d e novembro de mil nc•vecen t os e cin· 
quenta e oito (1958), filha dê Maria Benardina da 
S ilva, brasileira;, solteira, residente n esta cidade. 

Quem Souber de qua ·lqu~r impedimf nto legal 
que os iniba de casar um com o outro acuse-o na 
forma da lei. 

E, para que chegue ao conhecimento de t odos, 
fiz e ste edital que s.:rá publicado pe la Imprensa e 
afixado no lugar de costume, em Cartório. 

Macapá, 01 de feve rei m de 1979 

José Tavares de Almeida 
Escrevente em exercício 

Associação Recreativa Império de Samba 
Quilombo dos Palmares 

ESTATUTOS 
(Continuação do número anterior) 

e) - proaeder o receb)mento das obrigações 

DlÁR!O OFICIA L 

sooiaü, consta ntes r.a alínea «e» do art. 14.0 do 
presente EstJatuto; 

f) - fu.·.1ec.e r à Secretaria os dados necessários 
para a organizaçã o dt~ ~sc.r-ita e mapa com non~ ~s 

dos associadps quites que poclt:rão tomar partt::s nas 
elei~õea. 

g) - franquear ao conselho ficai os Uvros de 
reg is·tro de que figur t::rn anotações aas finanças do 
Gr~ mio para apredação do referido ccnselh o. 

Art. 47.0 - Sompete ao Diretor Social: 

a) - organizar e dirigir promoções sociaJs efe
tuadas pela entidadt>s, i-nclusive numear associaaos 
de s.ga confionç~:~ pa.ra auxiliá-lo nas mesmas; 

b) - a ssu mir a respc•nsabil idade pe lo movi
m P.nto fi na nceiro das prurnoções e prtstar contlas 
com o TesoUt eiro a pós ~ua realização; 

c) - ci'íar um Dep&rtJamento femini-no cem
posto de joven s ou senhoras que tenham p-rocedi· 
mt=ntos compatívei s ce m as normas ad•ott.das p~ lo 
Grêmio; · 

dlJ - relacionar os materiais necessam o ao 
bom andamento de seu setor e solicitar ao Tesou
reiro as suas aquisiçõe.s; 

e) - ma nter o asseio e disciplina na sede do 
Gr1êmio; 

f) - o rganizar jogos de salão parao o entreteni
mento dos sócios da entidade. 

(Continua no próximo número) 

Estatuto da Cooperativa Mista de Pesca do 
Território Federal do Amapá «COPA» Apro
vado pela Assembléia Geral de Constituição 

Realizada no Dia 22/ 07/1979. 

(Co ntinuação do número anterior) 

A,·t. 18.0 - Dos Editais de Co nvoca,ção das 
Assembléias G trais d everão constc.r: 

1 - a denominação de Coop erativa, segui:la 
da expressão «Cun vocaçã o da AssEmbléia Geral», 
Ordinária ou Ex traordiná;:ia, conforme o caso; 

2 - O dia e a h ona da I'eunitão, em cada con
vocação, assim como o enderece do local 'de SU!i 

realização, o qual salvo motivo justificado , serã 
s~mpre o da Sede Soaial; 

3 - a sequência o:-dinal das convocações; 

4 - a ordem do dia dos trabalhos, com as 
d~vid3S espec ificações; 

5-o número de a c; sociados existentes na data da 
SUIJ expedição, para efeao de cálculo do «quoJum » 
de instalação e apreciação do critério de represen
tação; 

6 - a assinRtura do responsável pela convoca-
cão. 

(C0ntinu~; no próximo número) 

Preço do exemplar Cr$ 2,00 


	

