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( P) n• 0488 de 1 2 de novembro de 1 979 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item 11 , do 
Decreto-Lei n• 41 1, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1• - Designar NELSON BENEDITO SALOMÃO SANTANA, Tecnico para o Programa de Modernização Adm inistrativa 
dos Terntórios Federais. exercendo atualmente o cargo de Diretor do Planejamento e Orçamento do GTFA, para exercer 

. acumulativamente. em substituição, o cargo de Secretário de Planejamento do Governo deste Território, durante o impe
dimento do respectivo titular. no período de 15 a 17 de novembro do corrente ano. 

Art. 2• - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião. em Macapá, 12 de novembro de 1979, 90• da Repúbl ica e 37• da Criação do Território Fe-
deral do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
- Governador -

(P) no 0489 de 13 de novembro de 1979. 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18. item 11 . do 
Decreto-Lei n• 411 . de 08 de janeiro de 1969. 

RESOLVE: 

Alterar o fundamento legal insendo no Decreto (P) n• 0297. de 17 de julho de 1979. publicado no Diário Oficial no 3010, 
de 19 do mesmo mês e ano. que aposentou nos termos dos artigo 101 . item 111 e 102. item I, alfnea "a", da Constituição da 
Repúbl ica Federat iva do Brasil- Emenda n• 01/69. de 17 de outubro de 1969, o funcionário DELMINO IZAIAS PEREIRA, 
no cargo de Auxiliar de Portana (Código GL-303.8-B) . matricula n• 1.962.730. do Quadro de Pessoal- Parte Permanente- do 
Governo deste Territóno (Processo n• 2/09122/79-SEC). passando referida aposentadoria a ser efetivada nos termos dos 
artiqos 176. 1tem 11 11 e 178, item I. alfnea .. a ... da Lei n• 171 1, de 28 de outubro de 1952. com a nova redação dada pela Lei 
n• 6.481 , de 05 de dezembro de 1977. devendo seus proventos mensa is serem acrescidosdavantagemde 
20% de acordo com o artigo 184. item 11. da citada Lei no 1711 /52. 

Palácio do Setentrião. em Maca pá. 13 de novembro de 1979. 90• da República e 37• da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
- Governador -
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TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 164/79-PMM. 

O Prefeito Municipal de Macapá. usando das atribu ições que lhe são conferidas por lei , 

Pâg. 2 

Considerando as reivindicações de que é objeto o Offcio no 67 /79-CDL, de 25.1 o. 79. enfocando o Dia do Comerciário; 

Considerando o Acordo Coletivo celebrado entre o Sindicato dos Empregados no Comércio e estabelecimentos co-
merciais filiado ao Clube de Diretores Lojistas, homologado pela Delegacia Regional do Trabalho; 

Considerando ser o dia 30/ 10 atribufdo à data máxima dos Comerciários; 

DECRETA: 

Art. 1°- Tornar o dia 30.10.79 feriado comercial nesta cidade a parti r das 13:00 horas, devendo os estabelecimentos 
funcionar no horário de 7:30 às 13:00 horas daquele dia. ._ 

Art. 29 - Este Decreto entrará em vigor a partir desta data, -evogadas as disposições em contrário. 

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

Palácio 31 de março, 29 de outubro de 1979. 

DOMICIO CAMPOS DE MAGALHÃES 
- Prefeito Municipal de Macapá -

Publicado neste Departamento de Administração, aos 29 dias do mês de outubro de 1979. 

JOÃO BENÍCIO DIAS 
- Diretor do Dept9. de Administração -

PODER JUDICIAAIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8• AEGIAO 

JUNTA DE CONCILIAÇAO E JULGAMENTO DE MACAPA 

EDITAL DE ClT AÇÃO 

PRAZO DE 5 DIAS 

Pelo presente Edital fica citado M. F. dos Santos, atualmente em lugar incerto e não sabido, executado nos autos do 
;>r o cesso n9 1040/79, 1192/ 79 e 1210/79, em que Pedrp Raimundo Corrêa de Matos. Antônio Feitosa de Brito e Edimilson 
Ramos de Souza, são exequentes, de que deverá pagar no prazo de 5 (cinco) dias, nesta Junta. a quantia de Cr$- 6.081,84 
(seis mil, oitenta e hum cruzeiros e oitenta e quatro centavos), proveniente do principal e custas de ação, além de custas de 
execução . 

Caso não pague nem garanta a execução, penhorar-se-ão tantos bens quantos forem encontrados e bastem para mte
gra l pagamento da divida. 

Secretarta da Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá, 19 de novembro de 1979. 

Dado e passado na Secretaria da JCJ de Macapá Eu (Wanderlin Gibson) Enc. Setor de Processos em Geral. datilografei. 
Eu (Euton Ramos), Diretor de Secretaria, subscrevi. 

ARY BRANDÃO DE OLIVEIRA 
- Juiz do Trabalho, Presidente da JCJ de Macapá. -



Mecap6. 21·11-71 DIÁ~!Q OFICIAL Pág. 3 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8• REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAPA 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pelo presente e Edital fica Notificado JECÉ NASCIMENTO DE JESUS, atualmente em lugar incerto e não sabido, re
clamante nos autos do processo n9 ~ 418/79, em que Levindo Melo de Souza- LEMA, é reclamada de que deverá depositar 
na Secretana da Junta de Co~c11iaçao e Julgamento de Macapá, no prazo de 48 horas, a importância de CrS 251 ,50 (duzen
to~ e cmquenta e hum cruze1ros e cmquenta centavos), proveniente de custas devidas nos autos do processo, 
ac1ma c1tado. 

Macapá, 12 de novembro de 1979. 

EUTON RAMOS 
- Diretor de Secretaria -

GOVERNO DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPÁ 

Termo de Cessão de vefculo que entre si celebram o Governo do Território Federal do Amapá e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial, para uso do vefculo de propriedade do primeiro. 

Pelo presente instrumento particular. de um lado o Governo do Território Federal do Amapá, doravante denominado 
simplesmente Governo, representado neste ato pelo Excelentfssimo Senhor Governador ANNIBAL BARCELLOS, e de outro 
lado o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial , doravante denominado simplesmente SENAI, representado neste ato 
pelo Senhor MÁRIO OUIRINO DA SILVA, Diretor do Centro de Formação Profissional de Macapá, têm justo e convencionado 
celebrarem este Termo de Cessão, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLAUSULA PRIMEIRA: - O Governo, através da Secretaria de Saúde do Amapá (SESA), por este ato, faz. em caráter ir
retratável e irrevogável. cessão ao SENAI pelo prazo de um (1) ano, do verculo abaixo descrito e caracterizado: 

- Vefculo: Pick Up Ford Willys F-75 , ano 1973, motor n9 442496, chassis n9 LA3ANB- 22.151, chapa OF-0279, valor Cr$ 
21.850,00. 

CLAUSULA SEGUNDA: -A presente cessão é feita a título gratuito, pelo prazo de um (1) ano, com vigência a partir de 
sua assinatura. prorrogável mediante acordo entre as partes. 

CLAUSULA TERCEIRA: - O SENAI não poderá transferir a outrem, nem ceder o vefculo, sem prévia autorização do Go
verno amapaense. 

CLAUSULA QUARTA: - O Governo e o SENAI poderão rescindir a presente cessão em qualquer tempo que julgarem 
conveniente. 

E, para firmeza e validade de tudo quanto fica acima estipulado, lavrou-se o presente Termo de Cessão, que depois de 
lido e achado conforme vai assinado pelas partes e por duas testemunhas presentes a este ato. 

Deste Termo serão extrafdas quatro (4) vias de igual teor, devidamente autenticadas. 

Maca pá, de novembro de 1979. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MÁRIO QUIRINO DA SILVA 
Diretor do C.F.P. de Macapá 

TESTEMUNHAS: 
llegfveis 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

Território Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de Macapá 

EDITAL DE ClT AÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORMA ABAIXO: 

O Doutor BenJamim Lisboa Rayol, MM. Juiz de Direito da Comarca de Macapá, Capital do Territór io Federal do 
Amapá, na forma da lei, etc .. . 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com prazo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento. que neste 
Juízo corre seus trânsmites um processo em que é acusado: PAULO EMÍLIO GOMES DIAS, como incurso no art0

• 155 do 
Código Penal. E. como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certificado não o haver encontrado nesta Comarca . não sendo 
possível citá-lo pessoalmente. cita-o pelo presente a comparecer neste Juizo. no edifício do forum desta Comarca. sito à Ave
nida Amazonas. no 26. esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, nesta cidade. no dia 19.02.80. às 9:00 horas, a fim de ser in
terrogado. promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos do processo. a que deverá comparecer. sob pena de 
revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital. cuja 2' via ficará afixada no lugar de costume. Dado e pas
sado nesta cidade. aos seis dias do mês de novembro do ano de hum mil novecentos e setenta e nove. Eu Conceição de Ma
ria Pacheco Brito. Escrivã, Subscrevi. 

BENJAMIM LISBOA RAYOL 
- Juiz de Direito -
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GOVERNO DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA 

PROCURADORIA GERAL 

CONTRATO DE COMODATO 

Pég.4 

Contrato de Comodato que entre s1 celebram o Governo do Território Federal do Amapá. e a Sociedade Central de 
Agncultura do Amapá . tendo como objetivo um veículo (Caminhão Mercedes Benz - Tipo- 1113/ 48) de Propriedade do prt
....,e,rc 

Aos v1nte e c1nco (25) dias do mês de outubro do ano de hum mil novecentos e setenta e nove 11979). o Governo do Ter
ntono Federal do Amapá. neste ato representado pelo seu Governador ANNIBAL BARCELLOS daqu1 em diante denomi
~ado Simplesmente COMODANTE e de outro lado a SOCIEDADE CENTRAL DE AGRICULTURA DO AMAPÁ. doravante de
nominada simplesmente COMODATÁRIA. resolvem de comum acordo celebrar o presente Contrato de Comodato. con
soante Cláusulas e Condições segutntes. 

Cláusula Prime1ra- FUNADAMENTO LEGAL:- O presente Contrato de Comodato encontra arnmo no item XVII. do artigo 18 
do Decreto-Lei n 411 /69. combinado com o artigo 248 e segUintes do Código Civil Bras1le1ro 

Cláusula Segunda- DO OBJETO:- O objeto do presente COMODATO é o emprést1mo gratu1to de um Caminhão Mer
cedes Benz. tipo L- 1113/ 48 com cabine alta e carroceria de madeira nas cores vermelha e preta. com coberta. motor a óleo 
diesel. 6 (seis) cilindros, 130 CV. tipo OM 352 de fabricação nacional ano 1977. Chass1s número 344.033/ 12.323.239. motor 
no 344.912/10.402.299, placa nç OF. 0564. valor de Cr$- 184.930.26 (cento e oitenta e quatro mil. novecentos e trinta cruze1ros 
e vinte e seis centavos) , de propriedade do COMODANTE à COMODATÁRIA. 

Cláusula Terceira - DAS OBRIGAÇOES:-

1- DO COMODANTE: 

a) - Entregar o veiculo, objeto deste COMODATO -à COMODATÁRIA em perfeito estado de funcionamento e conser
vação. 

11- DA COMODATÁRIA: 

a)- Fica obrigada administrar o veiculo dado em COMODATO, de modo que o mesmo se apresente em perfeito estado 
de funcionamento e conservação. 

b) - Repor peças e acessórios necessários ao bom desempenho da viatura: 

c) - Se responsabilizar por qualquer dano ou avaria que o veiculo venha sofrer. além das indenizações cabive1s: 

d) - Manter as caracterlsticas da pintura do veiculo no padrão oficial no qual esta sendo entregue: 

e) - Fica proibido alugar, transferir ou ceder a outrérn, o veículo dado em COMODATO: 

f)- Findo o prazo deste COMODATO a COMODATÁRIA fica obrigada a devolver. imediatamente o bem nas mesmas 
condições que recebeu, isto é, conservado e funcionando. 

Cláusula Quarta- DO PRAZO:- O presente Contrato de Comodato terá o prazo de 1 (um) ano, contado a partir da assi
natura deste instrumento. 

Cláusula Quinta- RESCISÃO:- Qualquer violação das obrigações aqui estipuladas por parte da COMODATÁRIA ou se 
o COMODANTE necessitar do veiculo dado em COMODATO, será considerado rescindido de pleno "jure". tndependente de 
qualquer notificação ou interpelação judicial ou extra-judicial. 

Cláusula Sexta- DO FORO:- Fica eleito o Foro da Cidade de Macapá. para solucão de qualquer litíg io decorrente deste 
instrumento, renunciando as partes qualquer outro. por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem concordes. resolvem as partes assinar o presente Contrato de Comodato. em cinco (05) vias de 1gual 
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas. 

Macapá, 25 de outubro de 1979. 

ANNIBAL BARCELLOS 
- Comodante -

PEDRO RAMOS DE SOUZA 
- Comodatana -

TESTEMUNHAS: 

1. lleglvel 

2. João Carlos do Nascimento 

JUNTA COMERCIAL DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA 
PORTA RIA N9 08/79 - de 01 de novembro de 1979 

O Presidente da Junta Comercial do Território Federal do Amapá. usando das atribuições que lhe são contendas pelo 
art. 27 da Lei 4. 726, de 13.07.65, regulamentado pelo art. 30 do Decreto Federal no 57.651 . de 19.01 .66. e na conform idade do 
art. 15 do Regulamento e 89 do Reg imento Interno da JUCAP. aprovados pelo Decreto (P) no 029. de 29.09.77 . 

Considerando que o Sr. Ostiano Leite Filho, Chefe da Seção de Protocolo e Informações. estará em gozo de férias re
gulamentares no perfodo de 01 à 30 de novembro do corrente ano. 

RESOLVE: 

Art. 1' - Designar o Sr. José Maria Almeida da Silva, Chefe da Seção de Arquivo, para exercer acumulativamente e em 
substituição o cargo de Chefe dà Seção de Protocolo e Informações. durante o im~edimento do titular. 

Art 2" - Revogam-se as d1spos1ções em contrário. 

Junta Comercial do Território Federal do Amapá, em Macapá, 01 de novembro de 1979. 

ABDALLA HOUAT 
Presidente-JUCAP 

-


	

