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MINISTÉRIO DO INTERIOR 
Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0236 de 29 de janeiro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11 , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 .. 

RESOLVE: 

Art. 19- Designar IZEQUIAS ESTEVAM DOS SANTOS, 
Chefe de Gabinete, JORGE DERENGI, Diretor da 1• Delega
cia do SPHAN, JOSÉ FERNANDO DE MEDEIROS, Diretor do 
Departamento de Ação Complementar/SEEC, FLAVIO AU
GUSTO PAES ZIRPOLLI, Diretor do Departamento de Turls
mo/SEPLAN, Cel. LUIZ RIBEIRO DE ALMEIDA, Coordenador 
do Mobral, MARIA DIAS ALCÂNTARA, Delegada do MEC, 
JOÃO GOUVEIA DE PAULA, Chefe da Seção • de Manuten
ção e Reparos/SOSP, Ten. PM. ELVIO RIBEIRO GOMES DE 
OLIVEIRA e 29 Ten. R/2 1nf. 39 BEF. ELDER BOT~LHO FRAN
C~S, para sob a Presidência do Governador deste Território, 
constituírem a Comissão incumbida de organizar a progra
mação relativa aos festejos do BI-CENTENÁRIO da Fortaleza 
de São José de Macapá. 

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

PALÁCIO DO SETENTRIÃO, em Macapá, 29 de janeiro 
de 1982, 939 da República e 399 da Criação do Território Fe

deral do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0237 de 2 de fevereiro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11, 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

Secretário de Educação e Cultu ra 
Profª. Annie Vianna da Cost a 

Secretário do Agricult ura 
Dr. Genésio Cardoso do Nasc imento 

Secretário de Segurança PÚbli ca 
Dr. José de Arimathéa Vernet Cavalcanti 

Secretário de SaÚde 
Dr. José Cabral de Castro 

RESOLVE: 

Art. 19- Designar Augusto Monte de Almeida, Secretário 
de Administração do Governo deste Território, para viajar de 
Macapá, sede de suas atividades, até a cidade de Belém-PA, 
a fim de tratar de assunto de interesse da Adm inistração 
Amapaense, junto a Secretaria de Administração daquele 
Estado, no perfodo de 04 à 07 de fevereiro do corrente ano. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 2 de fevereiro de 
1982, 939 da República e 399 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO N9 0238 de 2 de fevereiro de 1982 

O ~overnador do Território Federal do Amapá, usando 
das atnbuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, item 11, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janei ro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19- Designar Ubaldo Silva Medeiros, Diretor do De
partamento de Serviços Gerais-DSG/SEAD, para responder 
acumulativamente, em substituição, pelo expediente da Se
cretaria de Administração do Governo deste Território, du
rante o impedimento do titular, no dia 05 de fevereiro do cor
rente ano. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 2 de fevereiro de 
1982, 939 da República e 399 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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GOVERNO DO TERRITÓRIO Ff.DERAL DO AMAPÁ Cláusula Quarta - DAS OBRIGAÇÓES: -

PROCURADORIA GERAL I·DO CONTRATANTE: 

CONTRA"!"~ N9 005/82-PROG. 

Contrato que entre si celebram o Governo do Território 
Federal do Amapá, com a interveniêncla da Secretaria de 
Agricultura e o Senhor Pedro Carmo Façanha Filho, para 
venda de animais de propriedade do Governo do Território 
Federal do Amapá. 

Aos (26) vlt,;e e seis dias do mês· de janeiro do ano de 
hum mil novecentos e oitenta e dois (1982), o Governo do 
Território Federal do Amapá, neste ato representado por seu 
Governador Annibal Barcellos, adiante denominado sim -
plesmente Contratante, com a interveniêncla da Secretaria 
de Agricultura, representada por seu titular Genézio Cardoso 
do Nascimento e o Senhor Pedro do Carmo Façanha Filho, 
brasileiro, casado, pecuarista, portador da Carteira de Identi
dade n9 90.910-Ap. CPF n9 156782882-53 residente e domici
liado em Perlmetral Norte, proprietário da Fazenda, daqui em 
diante denominado simplesmente Contratado, contratam en
tre si, a revenda de um equino de n9 3/9, avaliado(s) em Cr$ 
20.000,00 (vinte mil cruzeiros), mediante as seguintes condi
ções. 

Cláusula Primeira - DO FUNDAMENTO LEGAL: O pre
sente contrato foi elaborado com fundamento no que dispõe 
item XVII, do artigo 18 do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro 
de 1969 e artigo 1.122, do Código Civil Brasileiro. 

Cláusula Segunda - DO OBJETIVO: - O presente con
trato tem por objetivo a revenda de propriedade do Governo 
do Território Federal do Amapá a pequenos e médios criado
res do Território Federal do Amapá, visando com Isso, Incre
mentar o fomento da produção animal. 

Cláusula Terceira - DA FORMA DE PAGAMENTO: O 
contrf to efetuará ao contratante o valor do pagamento refe
rente i' aquisição dos animais, mediante a seguinte condição: 

a) Entrega ao contratado o(s) animal(is) especificados 
neste contrato, mediante o pagamento do valor da entrada 
prevista na Cláusula terceira deste instrumento. 

11- DO CONTRATADO: 

a) Conduzir para a propriedade mencionada na introdu
ção deste contrato o(s) referido(s) animal(is) usando as indis
pensáveis cautelas para evitar a depreciação ou perecimento 
do(s) mesmo(s) ficando qua ~quer risco sob sua responsabili
dade. 

Cláusula Quinta - DA MODIFICAÇÃO, RESCISÃO E 
MULTA: - Enquanto não for efetuado o pagamento total de 1 

obrigação assumida no presente contrato, o contratado não 
poderá negociar no todo ou em unidades separadas os ani
mais adquiridos e descritos na Cláusula terceira, sob pena 1 

de rescisão do contrato e indenização da parte ainda não 
paga, acrescida da multa de cinquenta por cento (50%) sobre 
o total do contrato. 

Cláusula Sexta. - DO FORO: - Os contratsmtes elegem, 
desde já o foro da comarca de Macapá para dirimir qÚals
quer dúvidas surgidas em decorrência do não cumprimento 
,deste contrato. 

E, por estarem de acordo com o que ficou estabelecido, 
I assinam o presente termo que irá firmado em cinco (05) vias' 
·de igual teor e forma na presença de duas (02) testemunhas. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
Contratante 

a) Cr$ 4.000,00 (quatro mil cruzeiros), no ato do recebi
mento do animal 

GEN~ZIO CARDOSO DO NASCIMENTO 
Secretário de Agricultura 

Interveniente 

b) Quatro (4) amortização mensais Cr$- 4.000,00 (quatro 
mil cruzeiros) cada nos prazos abaixas: PEDRO CARMO FAÇANHA FILHO 

Contratado 

l 

28 de fevereiro de 1982 
30 de março de 1982 
30 de abril de 1982 
30 de maio de 1982 

TESTEMUNHAS: 
ilegfveis 

DIARIO OFICIAL 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 

Território Federal do Amapé 
Diretor 

Podro Aurélio Penha Tevoroe 

ORIGINAIS 

• Os textoG envlodoe o publlcoçto deverllo ser datilografe
doa e acompanhadoa de oficio ou memorando.· 

* O Diário Oficial do T.F. do Amap6 poderé ser encontrado 
para loltura nu AepraMntaçõea do Governo do Amapá 
om Breollla/DF • Bolôm/Eatado do Pará. 

ATENDIMENTO 

Hor6rlo: 
011 07:30 .. 12:00 

011 14:00 la 17:30 hora•. 

PREÇOS • PUBLtcrAÇOES 

* PubllcoçAo • contlmetro de coluna ................. Cr$ 200,00 

PREÇOS· ASSINATURAS 

11: M~pé .... ................................................ Cr$ 2.532,00 

* Outra• Cldadoa ....................................... Cr$ 4.050,00 

* As assinaturas sAo semestrais e venclvels em 30 de ju
nho e 31 de dezembro. 

Preço do Exemplar ...... . . ...... ................ Crt 22,00 
Número atr1111d0 . . . .......... • J •••• •• ••••••• • ••• Crt 45,00 
Número atrasado am outra• cldadea .. . .. Crt 75,00 

RECLAMAÇ0ES 

* O.verlo eer dlrlgldlll por tterlto ao Diretor do Departa
mento de lmprenea Oflolal elo T.,. elo Amap6, at6 8 dl&a 
apóe a publlcaçto. 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL • Rua CAndldo Mendea • Maca!'* Torrllórlo F.cleral do AmapA * Telefonei 121-40<40 • 1\amale 178 . 177 • 1711 
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GOVERNO DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL 

CONTRATO N9 006/82-PROG 

Contrato que entre sf celebram o .Governo do Território 
Federal do Amapá, com a interveniência da Secretaria de 
Agricultura e o Senhor Romeu Dias para venda de animais de 
propriedade do Governo do Território Federal do Amapá. 
Processo n9 8/22377/81. 

Aos (19) desenove dias do mês de janeiro do ano de hum 
mil novecentos e oitenta e dois (1982), o Governo do Terri
tório Federal do Amapá neste ato representado por seu Go
vernador Annlbal Barcellos, adiante denominado simples
mente Contratante, com a interveniência da Secretaria de 
Agricultura, representada por seu titular Genézio Cardoso do 
Nascimento e o Senhor Romeu Dias, brasileiro, casado, pe
cuarista, portador da Carteira de lndentidade nQ 28.531-AP, 
CPF n9 028816752-04, residente e domiciliado em Macapá, 
proprietário da Fazenda Aparecida do Norte, daquf em 
diante denominado simplesmente Contratado, contratam en
tre sf, a revenda de (3) três reprodutores Nelore, de n9s 
115/9,116/9 e 102/0, avaliado (s) em Cr$ 90.000,00 (noventa 
mil cruzeiros), mediante as seguintes condições .. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O pre
sente contrato foi elaborado com fundamento no que dispõe 
Item XVII, do artigo 18 do Decreto-Lei nQ 411, de 08 de janeiro 
de 1969 e artigo 1.122, do Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETIVO: O presente contrato 
tem por objetivo a revenda da propriedade do Governo do 
Território Federal do Amapá a pequenos e médios criadores 
do Território Federal do Amapá, visando com isso, incremen
tar o fomento da produção animal. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO: - O 
contrato efetuará ao contratante o valor do pagamento refe
rente a aquisição dos animais, mediante a seguinte condição: 

A)- Cr$ - 18.000,00 (dezoito mil cruzeiros), no ato de r·recebi
mento dos animais.animais. 

B) - quatro (4) amortização mensais de Cr$ - 18.000,00 (de
zoito mil cruzeiros), cada nos prazos abaixas. 

26 de fevereiro de 1982 

30 de março de 1982 

30 de abril de 1982 

30 de maio de 1982 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇOES: -

I - DO CONTRATANTE: 

a) Entregar ao contratado o(s) animal(is) especificados 
neste contrato, mediante o pagamento do valor da entrada 
prevista na Cláusula terceira deste instrumento. 

I 

11 - DO CONTRATADO: 

a) Conduzir para a propriedade mencionada na introdu
ção deste contrato o(s) referido(s) animal(is) ficando qual
quer risco sob sua responsabilidade. 

CLÁUSULA QUINTA- DA MODIFICAÇÃO, RESCISÃO E 
MULTA: - Enquanto não for efetuado o pagamento total de 
obrigação assumida no presente contrato, o contratado não 
poderá negociar no todo ou em unidades separadas os ani
mais adquiridos e descritos na cláusula terceira, sob pena de 
rescisão do contrato e indenização da parte ainda não paga, 
acrescida da multa de cinquenta por cento (50%) sobre o to
tal do contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO: - Os contratantes ele
gem, desde já o foro da comarca de Macapá para dirimir 
quaisquer dúvidas surgidas em decorrência do não cumpri
mento deste contrato. 

E, por estarem de acordo com o que ficou estabelecido, 
assinam o presente termo q1,1e irá firmado em cinco(05) vias 

de igual teor e forma na presença de duas (02) testemunhas. · 

ANNIBAL BARCELLOS 
Contratante 

GENÉZIO CARDOSO DO NASCIMENTO 
Secretário de Ag ricultura 

Interveniente 

ROMEU DIAS 
Contratado 

TESTEMUNHAS: 
Jorge Rui Campos Farias 

Pedro Costa Sena 

JUSTIÇA DÕS TERRITORIOS 

Território Federal do Amapá 

1• CIRCUNCRIÇÃO JUDICIÁRIA - MACAPA 

EDITAL DE FAL~NCIA 

O Doutor Mário Faria, MM. Juiz em Exercfcio da Primeira 
Circunscrição Judiciária de Macapá, Capital do Território Fe
deral do Amapá, na·forma da Lei, etc ... 

Faz saber quantos o presente Edital virem ou dele co
nhecimento t iverem que, por Sentença, a segu ir transcrita, 
proferida no Processo Cfvil n912.466, autos de PeE!Ido de Fa
lência, em que é Requerente Laboratórios Anakol Ltda., esta
belecida em São Paulo-Capital, à Rua Caetano Pinto, n9 129, 
39 andar, o MM. Juiz decretou a falência da firma A. G. da Ro
cha, estabelecida nesta cidade, à Rua Tiradentes, n9 775, 
"Setençao: Vistos, etc ... Decreto a falência da firma A. G. da 
Rocha estabelecida na Rua Tiradentes, nQ 755-Macapá, Terri
tório Federal do Amapá, nos termos do Decreto-Lei nQ 7.661, 
de 21.06.45. Nomeio Sfndico Aécio Flávio Mota, brasileiro, 
casado, contador, residente nesta cidade, inscrito no Con
selho Regional de Contadores sob o n9 2.488-CRC-PA, com 
escritório nesta cidade, à Rua Leopoldo Machado, nQ 2.037, 
nos termos do art. 59 e seguintes da Lei Falimentar já refe
rida. Marco prazo de vinte (20) dias para os credores apre
sentarem as declarações e documentos justificativos de seus 
créditos. O Sfndlco deverá cumprir as obrigações determina
das no art. 70 e seguintes do Decreto-Lei n9 7.661, de 
21.06.45. Arbitro a remuneração do Sfnd lco em 4% (quatro. 
por cento) sobre o valor do ' montante da divida. lntime-5e t o 
representante da falida para, no prazo de duas (2) horãs exi
bir a relação de credores, sob pena de prisão. Oficie-se ao 
Cartório de Protestos solicitando relaÇão dos titulas protesta
dos contra a falida, fixando desde já o termo legal da falência 
em sessenta (60) dias anteriores ao primeiro protesto contra 
a firma falida. Oficie-se à Junta Comercial, Receita Federal, 
Cartório de Reg istro de Imóveis, Cartório de Protestos, aos 
Bancos para bloquear saldos bancários da ré. O Sfndlco 
deve prestar seu compromisso legal. Publique-se no Diário 
Oficial e em Jornal de Macapá de maior circulação. Cumpra
se os arts. 15 e 16;' da Lei de Falência. Publique-se, Registre
se e intime-se. Macapá, 29 de janeiro de 1982. Mário Faria. 
Juiz em Exercfclo. "O que cumpra na forma da lei. Dado e 
passado nesta cidade de Macapá, aos primeiros dias do mês 
de fevereiro do ano de hum mil novecentos e oitenta e dois. 
Eu, Lucivaldo dos Santos Ferreira, Diretor de Secretaria da 
Vara Cfvel, subscrevi. 

MÁRIO FARIA 
Ju iz em Exercfcio 

CART0RIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil da Comarca de Macapá, Terri
tório Federal do Amapá, República Federativa do Brasil , faz 
saber que pretendem se casar: ELIDI VAZ DE AZEVEDO E 
CELIA DOS SANTOS BATISTA. 

Ele é filho de Nascimento Vaz de Azevedo. 

Ela é filha de Maria dos Santos Batista. 

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

Macapá, 15 de dezembro de 1981 

ZUILA JUCÁ DE JUCÁ ARAÚJO 
Escrevente Autorizada 
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"O Usucapião especial vem 
garantir a função social da 
propriedade porque a transfere 
daquele que deixou a terra 
improdutiva e tantas vezes sem 
tê-la jamais visto de perto para 
o agricultor que, nela se 
instalando, tornou-a fecunda 
com o seu trabalho. 
A propriedade se desloca, 
assim, do proprietário que a 
deixou deserta para o 
posseiro que a colocou, com 
sua operosidade, a serviço 
do interesse social." 
Presidente João Figueiredo. 

USUCAPIÃO ESPECIAL: A PROPRIEDADE DA TERRA 
PARA QUEM NELA VIVE E TRABALHA. 

CORTESIA DESTE VEÍCULO 


	

