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~------------------------· DECRETOS--------------------------~ 

(P) n9 0027 de 22 de janeiro de 1980 

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

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar HÉLIO GUARANY DE SOUZA PEN
NAFORT, ocupante do cargo isolado de provimento em Co
missão, sfmbolo 10-C, de Oficial de Gabinete, atualmente 
exercendo o cargo de Chefe do Gabinete do Governador, 
para viajar da sede de suas atribuições - Macapá - até a ci
dade de Belém-PA, para tratar assuntos de interesse da Ad
ministração, junto à Representação do Governo do Amapá, 
naquela Capital, no perlodo de 4 a 6 de fevereiro de 1980. 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 22 de''iáneiro de 1980; 
91 9 da República e 379 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNISAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0028 de 22 de janeiro de 1980 

O Governador do Território Federal do Amapá, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e, 

CONSIDERANDO que compete ao Governador desta 
Unidade Federativa fixar os preços dos lotes urbanos e de 
expansão urbana, destinadas à alienação, a teor do art. 203, 
parágrafo único, combinado com o art. 135, do Decreto-Lei 
n9 9. 760, de 05 de setembro de 1946, em consonância com o 
art. 78 do Decreto-Lei nQ 411, de 08 de janeiro de 1.969; 

CONSIDERANDO que, através do Decreto (N) nQ 015, 
de 03 de agosto de 1979, foi aprovada a tabela de preços de 
terrenos urbanos e de expansão urbana de Macapá e San
tana, objetivando a comercialização de referidas áreas; 

CONSIDERANDO que a venda de lptes tem resultado 
eficaz, com positiva repercussão sócio-econômica para seu· 
adquirente, por viabilizar o domfnio pleno do solo, o que en
seja satisfatoriamente a aquisição de financiamento para 
construção, reforma e ampliação de casas próprias à popu
lação do Municlpio de Macapá; 

CONSIDERANDO o imperativo consubstanciado na 
Constituição Federal da função social da propriedade (inciso 
111, do art. 160, da C.F.); 

CONSIDERANDO que a prática dessa medida deve 
alcançar de modo abrangente núcleos populacionais, em
brionários de futuros centros urbanos, com a finalidade de fi
xar o homem em seu "habitat". 

DECRETP.: 

Art. 19 - Designar MURILO AGOSTINHO PINHEIRO, 
Diretor do Departamento de Desenvolvimento Urbano, NEL
SON FERNANDO FARIAS BRASILIENSE, Diretor do Departa
mento de Serviços Públicos, CRISTOVAM SOARES DO NAS
CIMENTO, Diretor da Inspetoria de Tributos e outras Ren
das, RAUL SOARES PEREIRA DE SOUZA, Chefe da Seção 
de Análise de Balanço, todos do Quadro de Pessoal da Pre
feitura Municipal de Macapá, JOÃO GOUV~A DE PAULA, 
JOSÉ DO ROSÁRIO PASTANA, ambos do Quadro de Pes
soal do Governo do Território Federal do Amapá e ANGELO 

. ALCANTARA QUEIROZ, Bel. em Ciências Contábeis, contra
tado pelo Convênio nQ 06/79-SUDAM/GTFA, para sob a Pre
sidência do primeiro, constituirem a Comissão encarregada· 
de sugerir medidas e elaborar uma tabela de preços de terre
nos de Porto Grande, Ferreira Gomes e das Sedes Munici
pais de Amapá, Oiapoque, Caiçoene e Mazagão, para fins de 
alienação. 

Art. 29 - A Comissão terá o prazo de trinta (30) dias . ' 
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* Diretona 
* Adm1mstração 
* Redação 
* Parque Gráf1co 

Rua Cândido Mendes st n• Macapá T F A 

TELEFONE 
Gabinete do D1retor 
Chele das Of1cinas 
Sistema Off-Set 

. .. . Ra ma1s 

Diretor 
IRANILDO "(AINDADE PONTES 

4040 
176 
177 
178 

TABELA DE ASSINATURAS E PU8LICAÇ0ES 
Anual ....... .... . .... . : . . ....... . : . . Cr$ 1.125,00 
Semestral ...... ..... ......... . . . . . . Cr$ 562,00 
0 .0 . número atrasado ...... -. . . . . . Cr$ 12,00 

OUTROS ESTADOS E MUNICIPIOS 

Anual . Cr$ 1.800,00 
Semestral . Cr$ 900,00 

O O número atraudo Cr$ 20,00 

para conclu ir os seus trabalhos. 

Art . 3' - Este Decreto entrará em v1go r na data de sua 
publicação. revoga m-se as d ispos1ções em contrário . 

Palácio do Setentr iào. em Macapà. 22 de janeiro de 1980 . 
91 ° da República e 37' da Criação do Territór!o Federal do A
mapá. 

ANNI BA L BARCELLOS 
Governador 

(P) n' 0029 de 23 de janeiro de 1980 

O Governad or do Terr itór io Federal do Amapá. 

usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18. 

item 11. do Decrelo-Lei n' 411. de 08 de janeiro de 1969. 

RESOLVE 

Art. 1' - Des ignar JOSÉ DE ARIMATHÉA VERNNET CAVAL

CANTI . Secretár io de Seguranca Pública do Governo do Ter

ritório Federal do Amapá. para v1ajar de Macapá. sede suas 

atividades, até a c idade de Belém -PA. no perío do de 28 de 

jane iro a 03 de feverei ro do ano em curso. para tratar de as

suntos da Administração amapaense. junto a Secretaria de 

Segurança Pública e Departamento de Policia Federal da

quela Capital. 

Art. 2' - Revogam-se as d isposições em contrár io. 

Palácio do Setentrião. em Maca pá. 23 de Janeiro de 1980. 91 ' 

da Re pú bl ica e 37< da Criação do Terrtlórto FederRI rio A

mapá. 

ANN IBAL BA RCEL LOS 

Governador 

(P) n' 0030 de 23 de Janeiro de 1980 

O Governador do Terri tóno Federal do Amapá. 

usando das atri buições que lhe são conferidas pelo art1go 18. 

item 11. do Decreto-Lei n' 41 1. de G8 de janeiro de 1969. 

RESOLVE: 

I Art. 1' - Designar. nos termos dos artigos 72 e 73 . da 

, Lei n' 1.711. de 28 de outubro de 1952. o Sr. ADAMOR DE 

PU8LICAÇ0ES 

Pâgona comum cada cent. onetro por 
coluna 
Preço deste Exemplar 

CrS 45,00 
CrS 5,00 

Matéroa para publoc3çào das 07 30 às 1200 e 
das 14 30 âs 17 30 . excetuando os sábados 

AECLAMAÇOES - 24 horas após a corculaçào do 
D1âr10. capota i e 8 doas nos mun1cipoos e outros Esta 
dos. 

OFiC IO OU MEMORANDO - Deve acoMpanh ar 
qualquer pu blocaçào 

ASSINATURAS - Capotai. Mun1cipoos e out ros Esta
dos em qualquer época. 

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso Em moeda corrente 

Assinaturas e Publocações · Em cheque nominal. 
para " Serviço de Imprensa e Radiod ifusão do 
Amapá- SIADA" . 

Assinaturas vencidas poderão ser suspensas sem 
aviso prévio . 

- Este D1âr io Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amapá em Brasilia
DF e Belém Estado do Pará. 

em comissão, símbolo 5-C . de Diretor da Divisão de Trânsito. 

do Quadro de Fun cion ários do Governo deste Territór io . para 

res;Jon der acumulativamente. em substitu ição, o ca rgo de 

Secretár io d e Segurança Pública. do Quadro acima referodo. 

durante o impedimento do respectivo titular. no período de 

28 de janeiro a 03 de fevereiro do corrente ano. 

Art . 2' - Revogam-se as d isposições em con trário. 

Palácio do Setentroão. em Macapá. 23 de )ane;ro de 1980. 91> 

da República e 37 ' da Criação do Território Federal do A

mapá . 

ANNIBA L BARCEL LOS 

Governador 

BRUMASA MADEIRAS S A 

(C GC n 05 964 .895 .0001 - 06) 

AVISO AOS ACIONISTAS 

Co mun icam os aos Senhores Acion1stns qu e a Assem
bléia Geral Extraord inár ia da Socoedade. ontem real izada . 
aprovou o aumento do capital soc1al de CrS 63.480.000.00 
(sessenta e três mtlhões e quatrocentos e o1tenta mi l cruzei 
ros) para Cr$ 124 .200.000.00 icento e vtn te e quatro milhões 
e duzen tos m11 cruzeiros) . med oan te a subscr1ção . em di
nh eiro de 44 .000 000 (Quaren ta e qua1ro m olhõesl d e acões 
ordinárias nomonativas . do valor nomonal de Cr$ 1.38 (hum 
cruzeiro e trinta e 01 to centavOS) cada uma. 

Foc:3 ASsegurado aos Senhores Aciontstas . na propor
ção do número de ações que possu írem o d1re1to de prefe
rência à subscrição do aume nto do cap otai. que deverá ser 
exercido no período de 30 i trm ta ) doas a contar da presente 
publicação. 

Poderão os Senhores Ac1onistas pedir . na L1sta de 
Subscrição . reserva de sobras. que. se for o caso. serão ratea
das na propo rção dos valores subscritos 

As novas ações deverão ser Integralizadas no ato da 
subscrição. 

A Lista de Subscnção se encontra à cJ1spos içào dos 
Sent10res Acionistas na Sede da Sociedade na Rua Fol 1nto 
Mull er S/ n . em Porto Santana . nesta cod ade 

Macapá. 22 de JaneJro de 1980 . 

~-OUZA OLIVEIRA ocupante ~o cargo ic;olado de proviment_o _ _ _ 
SAMUEL FINEBERG 

Di reto r -S upertn ten dente 

·----------------·----------------~ 
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PODER J.UDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA a• REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAPA 

EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 5 DIAS 

Pelo presente Edital fica citado ANTÔNIO COSTA 

MARQUES, atualmente em lugar incerto e não sabido, rec la

mante nos autos ·do processo n·- 01 /80. em que CARMITO 

DOS SANTOS PINHEIRO. é reclamado. de que deverá pagar 

no prazo de 5 (cinco) dias. nesta Junta, a quantia de Cr$-

1.212,67 (hum mil , duzentos e doze cruzeiros e sessenta e 

sete centavos) , proveniente de custas de ação. 

Caso não pague nem garanta a execução penhorar-se-ão 

tantos bens quantos forem encontrados e bastem para inte

gral pagamento da divida. 

Secretaria da Junta de Conciliação e Julgamento de 

Macapá, 23 de janeiro de 1980. 

Dado e passado na Secretaria da JCJ de Macapá. Eu 

(Wanderlin Gibson), Enc . Setor de Proc. em Geral, ~ati log ra 

fei . Eu (Euton Ramos), Diretor de Secretaria, subscrevi. 

ARY BRANDÃO DE OLIVEIRA 

Juiz do Trabalho, Presiden te da JCJ de Macapá. 

PODER JUDICI ÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8• REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Prazo de 5 dias 

Pelo presente Edital fi ca noti ficado LUIZ ROBERTO 

FERREIRA MENDES, atualmente em lugar incerto e não sa

bido, exequente nos autos do processo no 0957 t79 , em que 

SERVICENTRO FORTALEZA L TOA. . é executada. de que de

ve~ comparecer nesta Secretaria no prazo de 5 (cinco) dias, 

para tomar ciência do despacho can tan te às fls. 64 do já ci

tado processo. 

Secretaria da Junta de Conciliação e Julgamen'io de 

Macapá, 23 de fevereiro de 1980. 

EUTON RAMOS 

Di retor de Secretar ia 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

SEÇÃO DO AMAPÁ 

ED I TA L 

De conformidade com o disposto no art. 58. da Lei 
4.215 de 27 .04.1963, faço público que requereu inscrição no 
quadro de Advogados desta Secção do Amapá. da Ordem 
dos Advogados do Brasi l. a Bacharél em Direito: 

-FRANCISCA SILVA DE SOUZA. 

Secretaria da Ordem dos Advogados do Brasil, Sec
ção do Amapá. em 22 de janeiro de 1980. 

MARIA MADALENA GOMES PICANÇO 
Diretora da Secretaria 

CARTÓRIO DO REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

I 
O Oficial do Registro Civi l de Casamento de Ferreira 

Gomes, da Comarca de Macapá, TerritÓrio Federal do 
Amapá, República Federativa :do Brasil, faz saber que pre
tendem se casar: PEDRO PARAGUASSÚ CARDOSO LEITE e 
ODETE DA COSTA OLIVEIRA. 

Ele é fi lho de Manoel Pereira Leite e Jurema Barbosa 
Cardoso Leite. 

Ela é filha de Antonia da Costa Oliveira. 

Quem souber de qualquer impedimento que os iniba 
de casar um com outro, acuse-o na forma da lei. 

Ferreira · Gomes, 14 de dezembro de 1979. 

ROSA DOS SANTOS MAR ÉCO 
Tabeliã 

CARTÓRIO DO REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMEN TOS 
O Oficial do Registro Civil. de Casamento de Ferreira 

Gomes, da Comarca de Macapá, Território Federal do 
Amapá, República Fed erativa do Brasi l, faz saber que pre
tendem se casar : PEDRO MORAES PASSOS e FRANCISCA 
NOGUEIRA GUIMARÃES. 

Ele é f ilho de Edgar Marques e Elisia Moraes Passos. 

Ela é Filha de Porfiro Alves Guimarães e Maria No
guei ra Araújo Guimarães. 

Quem ·souber de qualquer impedimento que os iniba 
de casar um com o outro acuse-o na forma da lei. 

Ferreira Gomes. 14 de dezembro de 1979. .r 
I . 

<~'" RÇ)SA DOS SANTOS MARECO. 
Tabeli ã 

CARTÓRIO DO REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil de Casamento de Ferreira 
Gomes. da Comarca de Macapá, República Federativa do 
Brasil, faz saber que pretendem casar: CLARO SANTANA LO 
PES e CARMECI GALVÃO LOPES. 

Ele é f il ho de Di onizio Lopes e Minervina San tana. 

Ela é filha de Argemiro Lopes e Dolores Ga lvão. 

Quem souber de qualquer impedimento que os iniba 
de casar um com o outro acuse-ona forma da lei. 

Ferreira Gomes, 14 de dezembro de 1979. 

ROSA DOS SANTOS MARÉC() 
Tabel iã 

CARTÓRIO DO REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civi l de Casamento de Ferreira Go 
mes, da Comarca de Macapá , República Federativa do Bra
sil, faz saber que pretendem casar: EDM ILSON FERR EIRA 
DOS RE IS e MARIA NANES RIBEIRO LEITE. 

bei ro. 

Ele é filho de An iceto dos Reis e Raimunda Ferreira. 

Ela é filha de Tomaz Ferreira Lei te e Guita Reis Ri-

Quem souber de qualquer imped imento que os iniba 
de casar um com outro acuse-o na forma da lei. 

Ferreira Gomes, 14 de dezembro de 1979. 

ROSA DOS SANTOS MARÉCO 
Tabeli ã 
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CARTÓRIO DO REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil de Casamento de Ferreira 
Gomes, da Comarca de Macapá, Território Federal do 
Amapá República Federativa do Brasil, faz saber que preten
dem casar: JOSÉ LOURIVAL DOS SANTOS e MARINA LA
CERDA LOPES. 

Ele é fi!ho de Vilcima da Silva. 

Ela é filha de Cipriano Lopes dos Santos e Maria La
cerda Lopes. 

Quem souber de qualquer impedimento que os iniba 
de casar um com outro acuse-o na forma da lei. 

Ferreira Gomes, 14 de dezembro de 1979 

ROSA DOS SANTOS MARÉCO 
Tabeliã 

CARTÓRIO DO REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil de Casamento de Ferreira 
Gomes, da Comarca de Macapá Território Federal do 
Amapá, República Fed.erativa do Brasil, faz saber que pre
tendem se casar: ROTILO FERREIRA BARATA e ANANIAS 
PAIVA RAMOS. 

Ele é filho de Rotilo Ferreira Barata e Virgília da Silva 
Barata. 

Ela é filha de Maria Paiva Ramos. 

Quem souber de qualquer impedimento que os iniba 
de casar um com o outro acuse-o na forma da lei. 

Ferreira Gomes, 14 de dezembro de 1979. 

ROSA DOS SANTOS MARÉCO 
Tabeliã 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PROCURADORIA GERAL 

CONTRATO I'J9 01 9/79-PROG. 

CONTRATO PARA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO EM 
ARAMAZÉM DO GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO 
AMAPÁ, EM PORTO SANTANA, MACAPÁ, QUE ENTRE SI 
FIRMAM O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO 
AMAPÁ E A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MINÉRIOS S.A.,
I COMI. 

Pelo presente instrumento particular para utilização de 
espaço em armazém portuário, o Governo do Território Fe
deral do Amapá, neste ato representado por seu Governa
dor, ANNIBAL BARCELLOS e a Indústria e Comércio de Mi
nérios S.A.- ICOMI, empresa de mineração, com sede à Ave
nida Santana, s/n9, em Porto de Santana, Macapá-Território 
Federal do Amapá, inscrita no CGC. sob o n9 
33.193.939/0002-50, neste ato representada por seus procu
radores abaixo assinados, doravante denominados respecti
vamente GOVERNO e !COMI, tem justo e contratado o se
ç;u lnte: 

Cláusula Primeira:- O presente Contrato está arrimado 
n.; que dispõe o item XVII do art. 18 do Decreto-Lei n9 411 , de 
Cô de janeiro de 1.9e9, combinado com os arts. 1.188 e se
guintes do Código Civil Brasileiro. 

Cláusu la Segunda:- O GOVERNO, por este ato, con
cede à !COMI a utilização de um espaço correspondente à 
metade do armazém portuário N9 1 de sua propriedade, si
tuado em Porto Santana, Macapá, para a armazenagem tran
sitória de mercadorias consignadas à empresa. 

Cláusula Terceira:- Pela utilização do espaço no arma
zém mencionado na Cláusula anterior a ICOMI pagará ao 
GOVERNO a quantia de Cr$- 9.000,00 (nove mil cruzeiros) 
mensais, que será recolhida na Tesouraria Geral do Governo 
do Território Federal do Amapá, até o 109 (décimo) dia útil do 
mês seguinte ao vencido. 

Cláusula Quarta:- O preço ajustado na forma da Cláu
sula anterior será corrigido anualmente com base na varia
ção nominal das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacio
nal- ORTN. 

Cláusula Qu inta:- O prazo do presente contrato, que 
vigorará a partir de 1 o de outubro de 1.979, será indetermi
nado, ficando, outrossim, facu ltado à qualquer das partes 
dar por findo o presente inst rumento contratual desde que 
manifeste tal intenção através de comunicação escrita com 
antecedência mfnima de 120 (cento e vinte) dias. 

Cláusula Sexta:- A ICOMI não poderá transferir ou ce
der a utilização do espaço no armazém mencionado sem au
torização expressa do GOVERNO. 

Cláusula Sétima:- Os portões do armazém serão aber
tos das 07:00 às 11:00 horas nos dias úteis, obedecendo a 
ICOMI este horário para suas operações, as quais deverão 
ser efetuadas sob a fiscalização do Agente do GOVERNO e 
dentro dos ditames Aduaneiros vigentes. 

Sub-Cláusula Única- Havendo embarcação para ope
rar, o armazém, por solicitação da ICOMI, permanecerá 
aberto além do horário acima, pelo tempo necessário à ope
ração de carga ou descarga, pagando neste caso a ICOMI as 
horas extras trabalhadas pelo pessoal do GOVERNO que os 
opere, segundo tabela a ser fornecida por este, baseada nos 
respectivos salários. 

Cláusula Oitava:- Ficará rescindido de pleno direito o 
presente contrato independentemente da indenização de 
parte a parte, em caso de incêndio no armazém que impossi
bilite sua utilização. 

Sub-Cláusula Primeira- Se o incêndio for provocado 
por culpa da BRUMASA, esta responderá por todos os danos 
causados ao património do GOVERNO e de terceiros. 

Sub-Cláusula Segunda- Responde igualmente a BRU
MASA, por qualquer prejufzo culposo, decorrente da utiliza
ção do prédio cedido por estf' Con trato. 

Cláusula Nona:- O di reito consignado no presente 
contrato refere-se tão somente às taxas de armazenagem, 
não eximindo a ICOMI de quaisquer outros tributos que po§-
sam incidir em relação às mercadorias armazenadas. -

Cláusula Decima:- As par:as contratantes elegem 
desde já o FORO desta cidade de Macapá, para nele ser diri
mida qualquer ação oriunda deste contrato. 

E, por assim estarem justos contratados, firmam o 
presente contrato em cinco (5) vias de igual forma e teor, na 
presença de duas testemunhas abaixo . 

Macapá, 01 de outubro de 1.979. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

INDÚSTRIA E COMtRCIO DE MINÉRIOS 
S.A.- ICOMI 

TESTEMUNHAS: 

llegfveis 


	

