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~--------------------------DECRETOS--------------------------~ 

(P) no 0099 de 26 de fevere iro de 1980 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das atribuiç'ões que lhe são conferidas pelo artigo 18, item 11, 
do Decreto -Lei n' 411. de 08 de janeiro de 1969. e tendo em vista o que consta do Processo nº 15841-MI/DCA/BSB/78, 

RESOLVE: 

Al terar o fundamen to legal inserido no Decreto (P) no 0397, de 21 de setembro de 1978, publicado no Diário Oficial do 
Território no 2818, de 26 do mesmo mês e ano, que aposentou de acordo com o artigo 176, item 111, combinado com o artigo 
178, item 111, da Lei número 1711 , de 28 de outubro de 1952, a funcionária MARIA ESTELA PINHEIRO DE OLIVEIRA, matrícula 
no 1.887.247, no cargo de Auxiliar de Enfermagem, P-1701 .13 .. A, do Quadro de Pessoal -.Parte Permanente - do Governo 
deste Territ6rio (Processo no 7/ 20.697 / 78-GAB), passando a referida aposentadoria ser efetivada nos termos dos artigos 
176, item 111 e 178, item I, alínea "b" . da supra citada Lei no 1711 /52, com a nova redação dada pela Lei n• 6.481 , de 05 de de
zembro de 1977. 

Palácio do Setentrião. em Macapá, 26 de fevereiro de 1980, ·91 o da República e 37• da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n' 0104 de 26 de fevereiro de 1980 

O Governador do Terntório Federal do Amapá. usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item 11 , do 
Decreto-Lei no 41 1. de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Declarar aposentado. compulsoriamente. de acordo com os artigos 176, item I, 178, item f, alínea "a", e 187, da Lei no 
1711 . de 28 de outubro de 1952. com a nova redação dada pela Lei no 6.48 1', de 05 de dezembro de 1977, a contar de 04 de 
janeiro de 1980, LÜCIO NEVES DE ALMEIDA. matrícula no 1.777 .243, no cargo de Carpinteiro, A-601 .12-D, do Quadro de 
Pessoal - Parte Permanente - do Governo deste Território, devendo seus proventos mensais serem acréscidos da vantagem 
financeira de 20%, de acordo com o artigo 184. item 11 , da citada Lei n~ 1711 /52 (Processo no 6/ 17.199/ 80-SEAD). 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 26 de fevereiro de 1980, 91 º da República e 37o da Criação do Território Federal do 
Amapá. · 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

/ 
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IRM~ILDO TRINDADE PONTES 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLICAÇ0ES 

CIDADE 

Anual. CrS 1.125.00 
Semestral Cr$ 562 .00 
D.O. numero atrasado C rS 12.00 

OUTROS ESTADOS E MUNICIPIOS 
Anual 
Semestral 
D.O. numero atrasado _ 

CrS 
Cr$ 
CrS 

1 800.00 
900.00 

20.00 

PUBLICAÇ0ES 

Página comum cada centímetro por 
coluna CrS 15.00 
Prcco deste Exc11•p la r CrS 5.00 

Matér ta para publ tcacão das 07 30 ;:s 12 00 e 
das 14 30 as 17.30. excetuando os s<1 bad os. 

RECLAiv1AÇ0ES - 2tl horas após a ctrcu lacão do 
Otário. capita l e 8 d ras nos muntctptos e outros 
Estados 

OFICIO OU MEMORANDO . Deve acompanhar 
qualquer publtcação 

ASS IN.A.TURAS - Captléll M unic íptos e o utros Es
tados em qu alquer é poca . 

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso Em moeda corrente 

Ass tna tlHas e Publtcações Em cheque nom:nal. 
para " Serv1ço de Imprensa e Radiod rfusão do 
Amapá - SIRDA " 

Ass1naturas ve nCidas poderão ser suspensas 
sem élVISO préVIO 

- Este Dtáno Ofi c tal é encontr·ado para leitura 
nas represen tações do Governo do Amapa em 
Brasi l1a -DF e Belem-Estado do Pará . 

M l - GOVERNO DO TE RRITOR IO FED ERAL DO AMAPA 

CONVÊNIO N 007/ 80-CJ 

Pág.2 

Convên to que entre si celebram o Governo do Terri tór io Federal do Amapá e a Prefertura Munic ipal de Mazagão para repasse 
de Recursos destinados a cobr1r despesas referentes ao Processamento da Implan tação do Plano Prelrmrnar Estru tural. dél 
quele muntcíp1o. 

O Governo do Terr ttório Feder al do Amapá doravante designado stmolesmente GOVERNO neste ato representado 
pelo Exce lentiss tmo Senhor Governador cleste Terr itór io. Cmr:andante .A.NNIBAL BARCELLOS. e a Prefeitura Municipal de 
M a1.ag ào . daqut em diante destgnada stmplcsmcntc PMMz . neste ato represen tado pelo se u Prefetto LOURIVAL QUEIROZ 
ALCANT ARA. formam o presente CONVÊNIO consoan te as C láusulas segutntes 

Cláusu la Pr imet' a - DO FUNDAMENTO L EGA L 

O presente Convênro fo t ei<JbO'<:do com embAsAmen to no que d rspõe o tnc:so XV ! I. do arlig o 18 do Decreto- Ler n 411. 
de 08 de ;aneiro de 1969 

Cl3usul8 Seguncl a - DO OBJfTO 

O presen te Convênto tem por ObJetivo o repasse de recursosdestinados a cobrir as despesas prev tstas para o prosse
gLHmento da lmplantacão do Pla no Prell ll' tn8r Estrutu ral elo Muntcípto de Ma1.agào. na melhor ia das instalações da Olaria do 
mun1c íp to . con forme Flan o de Apltc;!c<'lo F1nance1ro n 032180-NSP/ SOSP. de 23 de janetro de 1980 

Cláusula Terce tra - DAS OBRIGAC0ES 

Por força deste Convên1o assum em as par tes as obr igações segutn tes: 

I - DO GOVERNO 
a) Li berar a tmportâncra es tt macla em CrS 594 .386 .00 (q uinhentos e noven ta e quatro mil. trezentos e or tenta e se1s c ru-

zei ros). para custe io da execucào dos serv rços de que trata a Cláusula an ter ior : . I 
b) Fiscali zar e acompanhar a execucão dos serviços ob1eto deste Convênio. a tra vês da Secretaria de Obras e Servtços 

PúbliCOS . 

11 - DA PMMz 

a) Fornecer e faci1 1tar os elernenws neccss.i nos pa ra qu e o GOVEFlNO possa acom panhar a execucão dos servtcos 
resultantes deste Convêr11o . 

b) Exec utar as attvtdades prcvtstas neste Convên io 

c ) Prever d espesas pa ra as él tl vtdacJes de acompan hamento e ftsca lizaçào d os serviços ob;eto des te Convên to 

Cláusula Quarta - DA DOTACÃO 

As d espesas decorrentes deste Co nvên to. no valor de Cr$ 594. 386 .00 (quinhentos e noventa e quatro mil . trezentos e 
oi tenta e se ts cruzeiros). correrão à conto do s recursos o riundos do IUMP Programa 1058323 - 644 - Desenvolvi mento de 
Areas Ur banas. elem ento d e de spesa 4110.00 - Obras e l nstalacões . 

Cláusul a Outnta - DA LIB ERAC ÃO E APLICACÀO DOS REC URSOS 

A li beração el os rec ur sos >-'l'r' c tOil éldos nii 1Cii'w sula precedente . ser-a efetu ada ele uma só vez após pub ltcação deste 

in strumento no Dtano O ftc tal desta Uniciacl c Fcclcratrva 

Sub -Cláu sula Untca· 

Os rec urso s prevts tos neste CorlV l~ rl' O se rão repassados !:i PMMz pelo GO VERNO med tante so ltc ttacão á Secret<m a d e 
Obras e Servtcos Pub'ico s c i1 en t' c~:;: s erJ e fetu<td<t pela Secretana de Adrrw:tstracflo e Financas 
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Cláusula Sexta - MOVIMEtH AÇÃO DOS RECURSOS: 

A importância consignada neste documento será depositada na Caixa Econômica Federal, de Ma.capá, em conta vin
culada Governo do Território Federal do Amapá/Prefeitura Municipal de Mazagão, devendo sua movimentação ser feita so-
mente através de cheques nominativos. · · --

Cláusula Sétima - CONTROLE FINANCEIRO: 

Além do controle financeiro adotado pela Prefeitura Municipal de Mazagão, o processamento das peças contábeis 
obedecerá as normas adotadas pelo GOVERNO, com comprovante de despesas, extratos de contas correntes do saldo não · 
utilizados. e. se for o caso, balancete e re latório circunstanciado da execução do referido Convênio. 

Cláusu la Oitava- PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

A Prefeitura Municipal de Mazagão deverá prestar contas da aplicação dos recu rsos recebidos em decorrência deste 
Convênio à Secretaria de Finanças, no máximo, trinta (30) dias após o térm ino de sua vigência. 

Cláusula Nona - DA VINCULAÇÃO DO PESSOAL 

O pessoal que a PMMz. a qualquer t itulo, utilizar na execução dos serviços de que trata este instrumento, ser-lhe-á di
retamente vinculado e· subordinado, não tendo com o GOVERNO relação juríd ica de qualquer :.atureza. 

Cláusula Décima - DA MODIFICAÇÃO E DA RESCISÃO 

Este Convênio poderá mediante assentamento dos convenentes, ser modificado através do Termo Aditivo ou rescin
dido de pleno direito, por inadiplemento de qualquer de suas Cláusulas ou condições ou pela superveniência de norma que o 
torne material ou formalmente impraticável. 

Sub-Cláusula Única 

No caso de resCisão, ficará a PMMz obrigada a comprovar até (30) tr inta dias, a contar da data da rescisão, a devida 
aplicação de todos os recursos que houver recebido do GOVERNO por fo rça deste Convênio. 

1980. 

Cláusula Décima Primeira - DO FORO 

Cláusula Décima Primeira - DA VIGÊNCIA 

O presente Convênio terá validade a partir de sua publicação no Diário Oficial do GOVERNO, até 31 de dezembro de 

Cláusula Décima Segunda - DO FORO 

Para di rimir quaisquer dúvidas surgidas em consequência do não cumprimento deste instrumento, de comum acordo, 
as partes interessadas e legem o Foro da Comarca de Macapá, capital do Território Federal do Amapá, com exclusão de qual
quer outro por mais privi legiado que seja. 

E, para fi rmeza e validade do' que ficou estipulado. lavrou-se o·Presente Termo que depois de lido e achado conforme, 
vai assinado pelas pa rtes conve nentes em ci nco (5) vias de igual teor e forma, para o mesmo fim e na presença das teste mu
nhas nomeadas. 

Macapá, 01 de fevereiro de 1980. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador do T.F.A. 

LOURIVAL QUEIROZ ALCÃNTARA 
Prefeito de Mazagão 

TESTEMUNHAS: 
Ilegíveis 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8~ REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pelo presente Edita l fica notificada DESMATADORA SILVA RIBEIRO L TOA ., atualmente em lugar incerto e não sabido, 
reclamada nos autos do Processo no 125/80, em que DORIVALDO ROCHA RODRIGUES é reclamante, ple iteando as parce
las de aviso p:évio, 139 salário. férias, sa ldo de salár io e FGTS, num total de Cr$ 4.334,00 (quatro mil trezentos e tr inta e quatro 
cruze1ros) e 1hqu1do, de que foi designado o dia 20.03.80, às 11:00 horas para abertura da instrução e julgamento do processo 
ac1ma mencionado. . · 

Na audiência a reclamada terá oportunidade de oferecer as provas que julgar necessárias, constantes de documentos 
e testemunhas, estas no máximo de 03 (três). · 

O não co~parecimento d~ reclamada à audiência importará nÓ julgamento da questão à sua revelia e na aplicação da 
pena de conf1ssao quanto a matena de fato, podendo a reclamada se fazer substituir por qualquer preposto que conheça os 
fatos e cu jas declarações obrigarão o preponente. 

Secretari a da JCJ de Macapá, 21 de feverei ro de 1980. 

Euton Ramos 
Di retor de Secretaria -
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8' REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICACÀO 

Pelo presente ed rta l frca noti frcada DESMATADORA SILVA RIBEIRO L TOA .. atualmente em lugar rncerto e não sabido. 
·e::;.a··1ada r'OS autos do processo n 1819179. em que LU IZ GONZAGA SILVA. é reclamante. pleiteando as parcelas de salé'lrio 
· ctrdo . 13 salarro e barxa na CTPS. no total de CrS 4.000.00 (quatro mil cruzeiros) e rliquido. de que foi desrgnado o di a 
20 3.80 . as 1 O 30 horas . para abertura da rns trução e julgamento do processo acima citado. 

Na audrêncra a reclamada te rá oportu nrdade de oferecer as provas que julgar necessárras. constan tes de documentos 
e tes te munhas. estas no maxrmo de 03 ; três). 

O não comparecimento da rec lamada a audiência importa rá no julgamento da questão a sua revel ia e na aplicação da 
pena de conf issão quanto a matéria de fato . podendo a rec lamada se fazer subst itu ir por qualquer p reposto que conheça os 
fa tos e cujas declarações obrigarão o preponente. 

Secretar ia da JCJ de Macapá. 21 de fevereiro de 1980. 

Euton Ramos 
Diretor de Secretaria 

BRU MA SA MADEIRAS S.A. 

(C.G.C n 05 .964 .895/0001 -06) 

ASSEMBL ÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

São convidados os Senhores Acronis:as da BRUMASA MADEIRAS S A. a se reunirem em Ase mbléia Geral Extraor di
nária. no próximo dia 1 O de março de 1980. as onze horas. na sede social. na Rua Senador Fi linto Mui ler s/ n' . nesta crdade de 
Macapá, Te rritório Federa l do Amapá. pa ra deliberar sobre seguinte ordem do d ia: 

a) verificação e homologação do aumento do capi tal socia l de Cr$ 63.480.000.00 para CrS 124.200.000.00. proposto na 
Assembléia Geral Extraord ir.aria de 21 de janeiro de 1980; b) reforma estatutária: c) assun tos gerais. 

Macapa 25 de fevereiro de 1980. 

SAMUEL FINEBERG 
Diretor -S u per rnten der.te 

. . "O I~STITUTO BRASILEIRO DE DESENVO LVIMENTO .FLORESTAL - IBDF, comunica aos interessados que a vista e 
rc1entrfrcaçao das Provas de MOTORISTA OFICIAL e DATILÓGRAFO. serão real izadas na cidade de Brasilia-OF. na Av. L_ 4 
Norte Setor de Areas Isoladas. no dra 05 de marco de 1980. das 18.00 as 21 00 horas" . 

SER VICO PÚBLICO FEDERAL 

MA 

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL 

DELEGACIA NO AMAP.Á. 

RESUMO DO EDITAL N< 001 / 80-IBDF/AP 

A Comrssão de L1c1tacão cJ o lnst1tuto Bras ileiro de Desenvolvimento Floresta l - IBDF. designada pela Ordem de Serviço 
n 009/80-DE/ AP. de 11 .01 80 . do Sr Delegado Estadual. leva ao conhecimento dos interessados que fará rea lrza r no dra 
17 .03 80 . as 10.00 rdeLI horas nil Séllil de rcunrões da Delegacia do IBDF no Amapá locJirzada á Av Iracema Carviio Nunes 
n 572. nesta crdade . Tomélda cil' P•ecos péHél aqursrção de móvers. equipamentos de escn tono e eietrodomcsticos 

Macapa-AP. 25 de fevere•ro de 1980 

RUBNES DA ROCHA PORTAL 
Respondendo pela DP.Ieg<'lr.rA rio IRnFl AP 

CARTÓRIO DO REGI$TRO PÚBLiCO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

o Oficial do Registro Civi l da Comarca de Macapá. Território Federal do Amapá. República Federativa do Brasrl. faz sa-
ber que pretendem se casar : DAMIÀO EXPEDITO DO NASCIMENTO RAMOS e CELIA PANTOJA DA SILVA. 

Ele é filho de Manoel Esperid ião Ramos. falecido e de Angel ina do Nascim ento Ramos. b rasil eira. viúva. 

Ela é fi lha de Arrnecindo San tana da Silva e de Jovelina Pan to ja da Silva . falec i dos 

Qu em souber de qu<J iquer rmpedrmento que os iniba de casar um co m o outro . acuse-o na form a da lei 

f\lacapa . 29 de fevererro de 1980. 

JOSE TAVARES DE ALMEIDA 
Escrevente em Exercício 


	

