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DECRETO (P) N9 1493 de 20 de out ubro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem 
do Decreto- Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969, e tendo 
vis t a o que consta do Processo n9 6/21. 106/82-SEAD, 

das 
li , 

em 

RESOLVE: 

Aposentar de acordo com os artigos 176, ítem III e 
Ítem I , alínea "B", da Lei n9 1711, de 28 de outubro de 
com a redação dada pela Lei n9 6 .48 1, de OS de dezembro 
1977 , ETELVI NA LI~~ C~WOS, matricula n9 2.260 . 215, no 
go de Auxilia r Operacional de Serviços Diversos , CÓdigo 
812, Classe "C", Referência NN-1 S, do Quadro de Pessoal 
te Permanente- do Governo deste Território. 

178 , 
1952 

de 
car
NH -
-Par 

Palácio do Setentrião, em Hacapá, 20 de outubro de 1982, 
939 da Repúb l ica e 409 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Territór i o Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1494 de 20 de outubro de 1982 

O Governador do Territór io Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são confer idas pe l o artigo 18, Ítem II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 005/82-PMAP, 

RESOLVE: 

Retificar o Decreto (P) n9 1465, de 29 de setembro de 
1982, publicado no Diário Of icia l do Território n9 3784 , do 

Secretário de Educação e Cultura 
Prof ª .ANNIE VIANNA DA COSTA 

Secr etário de Agricultura 
Dr . GENÉSIO CARDOSO DO NASCIHENTO 

Secretário de Segurança PÚblica 
Dr. JOSÉ DE ARI~~THÉA VERNET CAVALCANTI 

Secretário de SaÚde 
Dr. JOSÉ CABRAL DE CASTRO 

dia 04 de outubro do mesmo ano, q~e passa a vigorar com a se 
gu inte redação. 

Art . 19 - Conceder, em caráter prov1sor1o, a contar de 
OS de setembro de 1982, de conforrr.idade com o art igo 19, le
tra "B" e § 19 do artigo 15, da Lei n9 3. 76S , de 04 de maio 
de 1960 e § 19 do artigo 39 do Decreto n9 49 .096 , de 10 de 
j unho de 1960 , a pensão Hilitar nc valor de Cr$ 23 . 120 , 00 
(vinte três mil cento e vinte cruzeiros) à OSVALDINA SILVADE 
LIHA, esposa do ex-soldado PH, da Po l ícia Hilitar deste Ter
ritório, PEDRO \VILSON PENAFORT DE LU~, falecido em 05 de se 
tembro de 1982 , em consequência de acidente. 

Ar t. 29 - Auto r izar o pagamento da diferença salarial , 
dos 26 (vinte e seis) dias do mês 20 de setembro no valor de 
Cr$ 20 . 037 , 34 (vinte mil e trinta e sete cruzeiros e trinta 
e quatro centavos). 

Art . 39 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Hacapá,20 de outubro de 1982, 
939 da República e 409 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1495 de 20 de outubro de 1982 

O Governador do Território Feaeral do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem II, 
do Decreto-Lei n9 41 1, de 08 de j ane i ro de 1969, e t endo em 
vista o que consta do Decret o n9 85.177 , de 19 de setembro 
de 1980, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Designar SONIA HARIA DO ~~ ~~TOS , ocupante 
do emprego de Agente Administ rativo, Código LT-SA-701.B,Cla~ 
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se "B", Referência 23, da Tabel a de Empregos Permanentes do 
Gover no deste Território, lotado na Secretari a de Promoção 
Social- SEPS , para exercer interLnamente a Função de Asses
sor, Código DAS-102.1, da Secret aria de Promoção Social-SEP~ 
a contar de 19 de outubro do corrente ano . 

• 
Art. 29- Revogam- se as disposiçÕes em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá,20 de outubro de 1982, 
939 da Rep.Ública e 409 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1496 de 20 de outubro de 1982. 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
at r ibuiçÕes que l he são conferidas pel o artigo 18, item I I , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Dispensar SÕNIA MARIA DO A}~ MATOS, da Fun 
ção de Secretária Administrativa, Código DAI- 201.2 , do Gabi~ 
nete da Secretaria de Promoção Social- SEPS, a contar de 19 
de ou t ubro d~ corrente ano. 

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

Palácio do Setentrião , em ~~capá , 20 de outubro de 1982, 
939 da República e 409 da Criação do Territóri o Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8~ REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pelo presente edital f ica Notificada EMIR - EMPRESA DE 
MONTAGENS INDUSTRIAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA ., atualmente em 
lugar incerto e não sabido, a comparecer perante es ta Junta 
de Conciliação e Julgamento , na Av. Duque de Caxias, s/n9,e? 
tre as ruas Eliezer Levy e Odilardo Silva , bairro central, às 
08 :00 (oito horas ) do dia OS. 11 . 82, à audiência de ins trução 
e julgamento, relativa à r ec l amaÇão apresentada por RAI~WNDO 
PACHECO DIAS, contra essa firma. 

Nessa audiência deverá a reclamada oferecer as provas 
que julgar necessár i as, constantes de documentos ou testemu
nhas, estas no máximo de 03 (três) . 

O não comparecimento da recl amada à referida audiência 
1----

-----------DIARIO 

importará o julgamento da questão à sua r evelia e na aplic~ 
ção da pena de confissão quan to à matéria de fato. 

Nessa audiência a reclamada deverá estar presente, i nde 
pendentemente do comparecimento de seus representantes, sen
do-lhe facultado fazer-se substituir pelo gerente ou por 
qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cu
jas declaraçÕes obrigarão o proponente. 

Secretaria da J unta de Conciliação e Julgamento de Maca 
pa, em 14 de outubro de 1982. 

EUTON W!OS 
Diretor de Secretari a 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGA}!ENTO DE HACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
PRAZO DE CINCO DIAS 

Pel o presente edital fica Notificado o Sr. GERALDO GIL 
DE LIMA, atualmente em lugar incerto e não sabido , executado 
nos autos do processo n9 460/82, em que ~UlliOEL DE JESUS DAN
TAS FURTADO é exequente , que aos oito dias do mês de outubro 
de 1982 foi expedido o auto de penhora em favor do exequente 
contra o executado, para pagamento da importância de Cr$-
5 .478.542,70 (cinco milhÕes, quatrocentos e setenta e oito 
mil, quinhentos e quarenta e dois cruzeir os e setenta centa
vos); não tendo o executado , no prazo legal que lhe foi mar 
cado, conforme certidão de f l s . (em branco), efetuado o paga 
mento nem garantido a execução, o Ofic i al de Jus tiça Avalia 
dor desta Justiça procedeu, depois de preenchidas as f ormali 
dades legais, à penhora de: uma propriedade denominada "San~ 
ta Helena", s ituada a margem direita do Rio Aporema , com 
2 . 187 hectares, com os seguintes limites: ao Sul igarapé Ara 
papá, ao norte Igarapé ~~niva , pela frente Ri o Aporema e pe~ 
los fundos terras da União, com as seguintes benfeitori as 
uma casa residencial construída em madeira de lei, coberta 
com brasilit, com 14 x 8 metros ; uma casa residencial cons -
truída em madeira de l ei coberta com telhas de barro, com 12 
x 10 metros e plantações diversas e mais um curral construi 
do em madeir a de lei, medindo 20 x20 metros, tudo para garan 
tia da dívida referida no mandato, juros de mora e custas , 
acr escidos até final. 

Secretaria da Junt a de Conciliação de Conciliação e Jul 
gamento de Macapá, 13 de outubro de 1982 . 

EUTON RAHOS 
Diretor de Secretaria 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGA~!ENTO DE MACAPA 

EDITAL DE PRAÇA, COH PRAZO l'E 20 DIAS . 

O Doutor Juiz do Trabalho, Presidente da Junta de Conci 
liação e Julgamento de Macapá 

Faz Saber a todos quantos o presente Edital virem, ou 
dele notícia tiverem que , no dia 16 de novembro de 1982, às 
12:30 horas , na sede desta Junta, à Av . Duque de Caxias,s/n9 
serão levados a público pregão de venda e arrematação , a quem 
oferecer o maior lance s/avaliação os bens penhorados na exe 

OFICIAL---------......,. 
,-----------------DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL----------------~ 

Território Federal do Amapá 
DIRETOR 

PEDRO AU~LIO PENHA TAVARES 

ORIGINAIS 
* Os textos env iados à publicação deverão ser 

datilografados e acompanhados de oficio ou 
memorando. 
O Di ário Oficial do T.F. do Amapá poderá 
ser encontrado para leitura nas Representa
ções do Governo do Amapá em Brasí l ia/DF e 
Belém/Estado do Pará. 

ATENDIMENTO 
Das 07:30 as 12:00 

Horário: 
Das 14:00 as 17:30 hóras. 

PREÇOS - PUBLICAÇÕES 
* Publ icações - cent imentros de 

col una . ... . .. ...... ... . ..... . Cr$ 280,00 

PREÇOS - ASSINATURAS 

* Macapá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 3. 550 ,00 
*Outras Cidade .... ~ ......... .. Cr$ 6. 075,00 
* As assinat~ra s sao semest rais e vencíveis 

30 de junho a 31 de dezembro. 

Preço do Exempl ar . .. ... ...... .. Cr$ 
Número atrasado ...... . .... .. ... Cr$ 
Número atrasado em outras 
cidades . ..... . ...... ..... ...... Cr$ 

RECLAMAÇÕES 

30 ,00 
60,00 

80 ,00 

* Deverão ser dirigidas por escrito ao Dire -
tor do Departamento de Imprensa Of icial do 
T.F .do Amapá, até 8 dias após a publicação. 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL ..:. Rua CAndído Mendes..:. Macapé Terrn6rlo Federal do Amapá"' Telefones 621-4040..:. Ramais 176 - 177 - 178 



Macap6, 25-1 0·82 DIA RIO OFICIAL P6g.3 

cução movida por REYNATTO RIBEIRO SERAFIN, bens esses encon
trados à Ilha de Santana e que são os seguintes: Um Grupo Ge 
radar D~essel elétrico, capacidade para 30 KVA, composto de 
motor ~n.n-1 model o D-225/3, e alternador "GE" Trifásico 220 I 
127 Volts, 60 KZ, com quatro comando de partida e parada ma
nual completo com cabos e baterias motor n9 47 .155, em per 
feito estado de conservação e func i onamento . O qual foi ava
liado em Cr$ 650 .000 , 00 (seiscentos e cinquenta mil cruzei -
ros) . 

Quem pretender arrematar di t os bens deverá comparecer 
no dia , hora e local acima mencionado , ficando c iente de que 
deverá garantir o lance com o s inal correspondente a 20%(vin 
te por cento) de seu valor . E, para que chegue ao conhecimen 
to dos inter essados, é passado o presente Edita l , que sera 
publicado no "Diário da Justiça" e afixado no l ugar de cost~ 
me, na ~e de dest&. Junta de Hacapá , 14 de outubro de 198 2. Eu , 
(Raimundo Simeão de Sousa) . Chefe da Seção de Execução , dati
lografei . E, eu, (EUTON ~!OS), Direto r de Secretaria , subs
crevo . 

FILOHENA HARIA JORGE CHAVES 
Ju íza do Trabalho Substituta , 

na Presidência da J CJ de Nacapá 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E J ULGAHENTO DE HACAPÁ 

EDITAL DE PRAÇA, COM PRAZO DE 20 DIAS. 

O Doutor Juiz do Trabalho, Presidente da Junta de Conci 
liação e Julgamento de Hacapá . 

Paz saber a todos quantos o presente Edital virem, ou 
dele notícia t i ver em que , no dia 16 de novembro de 1982, às 
12 horas , na sede des t a Junta, à Av . Duque de Caxias , s /n9, 
ser ão l evados a Público pregão de venda e arrematação , a 
quem oferecer o maior l ances/avaliação os bens penhoradosna 
execução movida por TIAGO VALENTE CORDEI RO, cont ra C. NIRAN
DA - Cohstruçio Hetálicas e Desmatamento, bens esse encont ra 
do na Divi~ão de Polícia Federal-AP., e que é o seguinte: Um 
automóvel marca FORD CORCEL. LUXO, ano 1975, pot ência 72 HP , 
Chassis 4B4DRS38837 , duas portas , cor marrom, pl aca de al u
guel n9 KA-0479 prÓpria , não contendo bateria , al t ernador , 
chave de roda , macaco, pneu socorro e triangul o luminoso, ent 
regul ar , estado. O qual foi ava l i ado em Cr $ 300 . 000 ,00 . ( t re 
zentos mil cruzeiros) . -

Quem pr etender arrematar ditos bens deverá comparecerno 
dia , hora e local acima mencionados , ficando ciente de que 
deve rá garanti r o l ance com o sinal correspondente a 20%(vin 
te por cent o) de seu va l or . E, para que chegue ao conhecimen 
t o dos interet sados , é passado o presente Edital , que serã 
publicado no "Diário da Justiça" e afixado no lugar de costu 
me , na sede desta Junta. Hacapá 15 de outubro de 1982. Eu-;
(Jacy C. Souza) Of. Justiça Avaliador em exercício datilogra 
fei. E eu ( Euton Ramos) Di retor da Secretaria, subsc r·evo . -

FILOHENA HARIA JORGE CHAVES 
Juiz do Trabalho 

PODER J UDI CI ÁRIO 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

Terri tór io Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de :1acapá 

EDITAL DE CITAÇÃO , COH O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORNA A
BAIXO : 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, ~IH . Juiz de Direito da Vara 
Criminal da 1? Circunscrição Judic i ária - Hacapá , Capital do 
Terri tór i o Federal do Amapá, na for ma da l ei , etc ... 

Faz Saber a t odos os que o presente Edital com prazo de 
15 dias virem , ou del e t iverem conhecimento, que neste J uízo 
corre seus trânsmites um processo em que é acusado : SEBAS
TIÃO MIRANDA FILHO , vulgo HIRANDINHA, brasileiro , casado , me 
cânico , f ilho de Sebastião Miranda e de Amélia Barr os Hiran
da , r es ident e e domiciliado nesta cidade à R. General Rondon 
n9 2 . 856 como incurso no art9 168 do Código Penal Bras ilei ro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certif i
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí -
vel citá- l o pessoalmente , ci ta-o pel o presente a comparecer 
neste Juízo , no edifíci o do forum desta Comarca , sito à Ave
~ida Amazonas , nQ 26 , esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá , 
nesta cidade , no dia 04-11-82 , às 08 :00 horas, a fim de ser 

interrogado , pr omover sua defesa e ser notificado dos ulte -
rior es termos do processo , a que deverá comparecer, sob pena 
de revelia . Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital, cuja 2a . via ficará afixada no lugar de costume . Da
do e passado nesta cidade , aos vinte e sete de setembro de 
mil novecentos e oitenta e dois. Eu , JAIR JOS~ DE GOUV2A 
QUINTAS, Diretor Interino de Secretar i a , Subscreví. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Direirn 

EDITAL DE CITAÇÃO , COH O PRAZO DE 15 DIAS, NA 
ABAIXO : 

F ORNA 

O Doutor DORIVAL BARBOZA, HH. Ju i z de Dir eito da Vara 
Cr iminal da 1f Circunscrição Judiciár i a - Hacapá , Capital 
do Terri tór i o Feder al do Amapá, na forma da lei, etc ... 

Faz saber a t odos os que o present e EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que nes te Juízo 
cor re seus trânsmites um processo em que é acusado : ORLANDO 
PEDRO RODRIGUES, brasileiro, casado , filho de José Ferreira 
Lopes e de Palmira de Deus Rodrigues, r esidente nesta cidade 
como incurso no art9 129, § 19 , n9 I, do Código Penal Brasi
l e iro . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juí zo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possí
vel citá-lo pessoalmente, cita- o pelo pr esente a comparecer 
nes t e Juizo , no edifício do fo rum desta Comarca , sito à Ave
da Amazonas , n9 26 , esqui na com a Rua Cel . Coriolano Jucá 
nes ta cidade, no dia 04-1 2- 82 , às 08:00 horas, a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e se r notificado dos ul t e
riores termos do processo, a que dever á comparecer , sob pena 
de reve lia . Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edita l , cuja 2a . via ficará afixada no lugar de costume . Da
do e passado nesta cidade , aos oito dias do }lês de outubro 
do ano de hum mi l novecentos e oitenta e dois. Eu Jair José 
de Gouvêa· Quintas, Diretor de Sec retaria Substitu~o Subscre . ' 
Vl. 

DORIVAL BARBOZA 
Juiz de Dir eito 

~DITAL DE CITAÇÃO , COH O PRAZO DE 15 DIAS, NA 
ABAIXO : 

FO~!A 

O DOUTOR DORIVAL BARBOZA, ~IH . Juiz de Di r eito da Vara 
Criminal da 1-? Circunscri ção Judiciár ia - Hacapa, Capi ta l do 
Terr itório Federal do Amapá, na for ma da lei , etc .. . 

FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele t1ve rem conhecimento, que neste Ju ízo 
corres seus trânsmi tes , um processo em que é acusado : LUlZ 
PAULO GOI ABEIRA DA SILVA , vu lgo HUDO, brasileiro, solteiro , 
Comer ciante Ambul ante , f i lho de Jose Paulo da Silva e de Io
landa Goiabeira da Silva , residente na Av . Felinto Huller 
225, em Santana, como i ncursos no art. 129, "caput" do Códi~ 
go Penal Brasileiro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Ju ízo cert i fi
cado ~ã~ o haver encont rado nesta Comarca, não sendo possí -
ve l c1ta- lo pessoalmente , cita-o pel o presente a comparecer 
neste Juízo , no edifício do forum desta Comarca sito à Ave
nida Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua Cel . Co; i olano Jucá , 
nesta cidade , no dia 09- 11-82, às 08 :00 horas , a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e ser noti ficado dos ulter i 
ores termos do processo , a que deverá comparecer sob pena de 
r evelia . Para conheci mento de t odos é passado o presente Edi 
tal , cuja 2f vi a ficará af ixada no l ugar de costume . Dado e 
passado nesta cidade , aos vinte e nove de setembro de mi l no 
v~centos e oitenta : dois. ~u , JAIR JOS~ DE GOUV~A QU INTAS-;
Dlretor de Secretar i a Subst1tuo da Vara Criminal , Subscrevi. 

DORIVAL BARBOZA 
Ju íz de Direito 

JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 
TERRITÓRIO FEDERAL DO ANAFÁ 

1? CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - ~!ACAPÁ 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TEREZINHA VALENTE DE ~!ATOS,COM PRA 

ZO DE (20) DIAS . -

O Doutor JESUS DO NASCIMENTO , ~~1 . Juiz de Direi to da 
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Primeir a Ci•r.cunscrição Judiciária de Macapá,, Capital do Ter
ritór~o ·Eeder:a l: :do .Amapá, .na forma da leC- etc ... 

! .• 

, - . Faz·:. sabet a· .todos quantos ó ,presente Edital virem ou 
dlüe conhecimento t iver em que por. , este meio ci·ta a senhora 
TEREZiiNHA VALENTE DE MATOS, ,,brasileira, casada, atualmente 
em l ugar incerto .e -~ão sabido , ,para conte~tar , querendo, den 
tro do prazo de quinze (15) di as , sob pena de se pronuncia = 
r~m aceitos como verdadeiros os fatos ar t icul adas pelo se
nhor LUIZ FIRI>fiNO DE ~!ATOS, brasile iro,· casado, comerciante , 
resid~nte em Santana à ,Vi~a 1l'jai<\-, . Rua . 7 de Setembro,n9 405, 
com autos de SUPRIMENTO DE OUTORGA UXÓRIA, pr ocesso cível n9 
13 . 513, que se processa perante este ~uízo . O presente edi
t lll s.erá afixado no lugar __ de .co.~.tume_e _pul) l_icado na f orma da 
l ki . Seu pr azo correr á a partir da primeira publicação , co~ 
s iderar-se-á transcorr ido ass im que decorrerem os vint e (20) 
d:j,~s;, ficando ass·i~; ciTAD'o ' a : sie'nhb:ra'· TEREZINHA VALENTE DE ,., 
MATOS. O que cumpra na forma da lei. Dado e passado nes ta ci •·· 
dade de Maca pá, aos tlleze <lias .. do mês de outubro do ano de 
hum mi l novecentos e oitenta e ' dois . Eu, LUCIVALDO DOS SAN 
TOS FERREIRA, Diretor de Secretar i a, subscrevi . 

,. JESUS DO NASCIMENTO 
Jui~ de' Dire'úó ' 

~ ~ 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTI ÇA DO TRABALHO DA 8~ REGIÃO . 
JUNTA DE CONCILIAÇÃO E 'JULGAMENTO DE 'MACAPÁ 

EDITAL DE PRAÇA, COM PRAZO~E 20 DIAS. 
O Doutor Juiz do Trabalho ;: Presidente d·a Junta de Con<;i_ ' 

liação e Jul!g'amento de Macapá f . 
l ' 

Faz saber a todos quantos o ·presente Edital virem, ou 
dele not ícia tiverem que , no dia 18 de novembr o de 1982 , as 
12 horas, na sede desta Junta, à Av . Duque de Caxias, serão 
l evados a pÚblico pregão de venda· e arrematação, a quem ofere 
cer o ma i or l ance s/ avaliação bs'•bens penhorados na execu = 
ção movida pÓr João Ramos de Ol-i veira·, contra José Humberto 
Michiles, bens esse encontrados· no Depósito da Justiça e que 
são os seguintes : Um a r már io de aço marca confiança, com 
duas portas , qua tro prat el eiras , cor cinza, em perfeito esta 
do, o qua l foi avaliado em Cr$ 38 .000 ,00; Uma mesa de açÕ 
marca confiança, cor cinza com quatro gavetas , em per feito 
estado , a qua l foi avalida em Cr$ 27.000 , 00 ; Um arquivo qe 
aço , marca conf i ança, •cor c inza _quatro gavetas , em per~ 
feito estado , o qual foi avaliado em Cr $ 32 .000 ,00; Uma ca : 
deira girof l ex, com os pés gi ratór i os, revestida de napa, em 
perfeito estado , a qual foi avaliada em Cr$ 6.000,"00; Oito 
cadeiras girof l ex , com pés de tubo de ferro niquilado , reves 
tidas de napa , em perfeito es tado, as qua i s foram avaliadas 
em Cr$ 24.000,00; Uma balança ·marc~ filizola, de 200 Kg , n9 
1680010 , em perfei to estado , aco~panhada de cinco pesos a 
qual foi avaliada em Cr$ 26.000;00 ; Uma cadeira de madeira , 
com assento e encosto de fibra , com pés giratório, em per fei 
to estado a qual foi avaliada em Cr$ 8 .000,00; Dois sofás ~ 
com ·pés de tubo de ferro niquilado revestido de napa pre t a , 
todos em perfei to estado, avaliados em Cr$ 10 .000 , 00 ; Duas 
mesinhas de madeira, com pés de tubo de ferro niqui l ados, t o 
das polidas, em perfeito estado, avaliados em Cr$ 4.000,00 ; 
Duas mesinhas de madeira com pés de tubo de ferro, com gave
t a , em perfeito estado, avaliadas em Cr$ 4.500,00 ; Uma mesa 
de madeira com pés de tubo de ferro, niquil ado com três gave 
t as , todas polidas, em perfeito estado, avaliada em Cr$ .• .. --: 
18.000, 00; Duas mesas de madeira , com pés de tubo de ferro , 
com duas Ravetas , todas polidas , em perfeito est'ado, a qual 
foi avaliada em Cr$ 3.000,00; Uma mesa de vidro liso de for
ma re t angular, com 2,00 me tros de comprimento por 1,10 me-· 
tros de l argur a , com 20 metros de espessur a, com pés de fer
ro niquilado em forma de "S", em perfeito e!ltado , a qual fo i 
aval i ada em 1Cr$ 125.000 ,00 e uma mesinha de vidro liso de 10 
nun de expe·ssura, com três partes, sendo a parte superior de 
80 em de cumprimento, por 50 de largura, em perfeito estado , 
a qual foi avaliada em Cr$ 22·.000 .'00 . 

Quem pretender arrematar ditos bens deverá comparecer no 
dia, hor a e l ocal acima mencionados , ficando ciente de que 
deverá garantir o lance com o s i na l correspondente a 204(v in 
te por cento) de seu valor . E, par a que chegue ao conhecimen 
to dos i nteressados, é passado o presente Edital , que serã 
publicado no "Diário da Justi ça" e afixado-no lugar de costu 
me, na sede des ta Junta. Macapá, 18 de outubro de 1982. Eu ~ 
(Jacy C.Souza). Of. . .:Jus t i ça Avaliador em exercício, datil o -
grafei. E eu , EUTON RAMOS, Chefe de Secretaria,subscr evo 

FILOMENA HARIA J ORGE CHAVES 
Ju íza do Trabalho Subs t i tu
t a na Pr esidência da .JCJ / HCP 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE· MAÇAPÁ 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTAQO DA ELEIÇÃO 

·Faço saber aos que este Edital virem ou dele t~marem co 
nheciment o , que o resultado da eleição realizida nes t e SindT 
cato "em data de 06 de out ubro de 1982 foi o segu_inte.: 

DIRETORIA: 

Efetivos : Manoe l de Nazareth A~meida Pantoj a_ 'H·' 1 
, L ,_P~dro R11;mos, de SÇJuza 

•. 1 , 1\ Hilár;io_,-Loureiro Picanço 
J, .• ~J J (. .) • ll.J , • I • , 

Supl entes :Edilson Baia .da .Costa 
,., ,Nazira · M~ria . ~a Sil va .Maciel. 

João. ,Ger son Horaes Cardoso 

CONSELHO FISC~L : 

Efetivos: Benedi to Gomes de Almeida 
Rai mundo da .Concei ção Souza 1 , 

Francisco d~ Siqueira Flexa 

Suplentes :João Gomes da Si lva 
Júl ia Mendes dos Santos 
Manoel Soares dos Re i s 

Delegado Representante: 

Efeti vo : Pedro Ramos de Souza 
Supl ente: JÚlia Hendes dos Santos 

,. 
Os Componentes dos a l udidos ·.órgãos ~e r ao i111possados no 

dia 09 .de Novembro de 1982. 

. Macapá, 21 de Outubro de 1982 
'I 'i 

MANOEL DE NAZARETH ALMEIDA PANTOJA 
President e da Diret oria Provisória 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ E O INSTITUTO DO DE 
SENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SOCIAL DO PARÁ, OBJETIVANDO A REA= 
LIZAÇÃO DE ESTUDOS BÁSICOS DE RECURSOS NATURAI S E ~lliiO &~I-
ENTE DA COLÔNIA AGRÍCOLA DE CRUZEIRO- AMAPÁ. . 

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de hum mil 
novecentos e oitent~ e doi s (1982), nesta c idade de Macapá, 
no Palácio do Setentrião, de um l ado o Governo do Terr itó
r io Federal do ·Amapá, inscrit o no CGC/MF sob o n9 00394577 I 
0001-25 , daqui em di ante denominado simpl esmente GOVERNO, r e 
presentado neste ato pelo Excelentíssimo Senhor Governador 
ANNIBAL BARCELLOS e o Instituto do Desenvolvimento Econômico 
Social do Pará, doravante denominado IDESP , Autarquia da Ad= 
ministração Ind ireta, vincul ada ao Sistema Estadual de Plane 
j ament o, com autonomia contáb il , financeira, t écnica e admi= 
nistrativa, com sede e foro em Bel ém, Capital do Estado do 
Pará, inscrito no CGC/MF sob n9 050557 10/000 1-32, representa 
do neste ato por seu Dir etor Geral ROBERTO DA COSTA FERREI= 
RA, resol vem de comum acordo firmar o presente Contrato con
soant e as Cláusulas que seguem. 

CLÁUSULA PRHlliiRA - FUNDAI-lliNTO LEGAL: O presente Contra 
to foi el aborado com base no que dispõe o Art. 18 , ítem III 
e XVII do Decreto-Lei n9 411 de 08 de janeiro de 1969 . 

CLÁUSULA SEGUNDA- OBJETIVO: O presente Cont r ato tempor 
objet i vo a prestação de serviços pelo Instituto do Desenvol
vimento Econômico-Social do Pará- IDESP, r e l acionados a Estu
dos Básicos de Recursos Naturais e Heio Ambiente da Co l ônia 
Agrícola de Cruzei ro no Terr itório Federal do Amapá. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CO~~OSIÇÃO: O trabalho em apreço 
consta do seguinte: 

tilizada ;_ 
I - Descrição da Metodo l ogia a ser u-

nal; 
II - Descr ição da área a Nível Regi o-

III - Levantamentos dos Recursos Natu
rai s da Colônia abrangendo: 

3. 1- Recur sos Hídricos (Int rodução , Objetivos , He t odo-
l ogia e Técnicas). 

Hidrol ogia superfici a l 
Hidrologia subterrânea 
Es t udos hidroguímicos 
Uso atual e potencial dos r ecur sos hídricos 
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Concl usões e Reco~endaçÕes 
Bibliograf i a 

3.2 - Recursos de solo: 

Introdução 
Metodologia 
Solos 
Apt i dão Agrícola 
Conclusões e Recoo1endaçÕes 
Bibliografia 
Mapas, quadros e gráficos 

3.3 - Recursos Vegetais: 

Introdução 
Hetodol ogia 
FormaçÕes 
Potencia l do recurso 
Uso da Terra (desmatamento) 
Conclusões e recomendações 
Bi bliografia 
Mapas, quadros e gráficos 

3.4 - Recursos de Geologia: 

Introdução 
Metodologia 
Aspectos geol ógi cos 
I nteração Sol o-subsolo 
Conclusões e recomendações 
Bib 1 iograf i a 

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÃO DAS PARTES: 

I - DO GOVERNO : 

a) Renumerar o IDESP pela prestação de 
serviços em Cr$ 2. 800 .000,00 (dois mil hÕes e oitocentos mi l 
cruzeiros) valor irreajustável , para o desenvolvimento dos 
trabalhos mencionados na Cláusula ant er i or; 

b) Dar o apo i o logístico através da 
SEAG, r elativo a t rabalhadores braçais e transpor tes no Ter
r i tório Federal do Amapá , a partir da cidade de ~1acapá. 

li - DO IDESP : 

a) Executar diretamente os serviços , 
objeto do presente Contrato; 

b) Co locar a disposição do GTFA todos 
os dados obtidos e materi ais ut ilizados por ocasião da reali 
zação dos t r abalhos em tel a; 

c) Possibilitar o acompanharnento,atra 
vês de técnicos da SEAG Amapá, objetivando a transferênciade 
conhecimentos relativos ao presente estudo; 

d) Apresentar corno produ t o final , em 
cinco (OS) vias ao GTFA, Relatório Técnico, contendo os da
dos obtidos , interpretações e conclusões, mapas a níve l re
gional em escala de 1:100.000, a ssim como mapas temáticas em 
semi- de talhes de solo, vegetação , geologia , gernorfologia , re 
cursos hídricos e aptidão agr í cola em escal a de 1:50 .000 . -

CLftUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS: Os recur
sos se r ão liberados em duas parcelas , sendo que a primeira 
parcela no valor de Cr$ 2.300 . 000,00 (dois milhÕes e trezen
tos mil cruzeiros) no a t o da assinatura do presente e a se
gunda no valor de Cr$ 500 .000 , 00 (quinhentos mil cruzeiros) , 
por ocas i ão da entrega do Relatório Final , de acordo como 
Ítem II, alínea "d" da Cl áusula anterior . 

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO: A r esponsàbilidade técni 
ca pela execução dos serviços constantes deste Contrato, se
rao do IDESP . 

CLÁUSULA S~TIMA - DOS RECURSOS: Para execução dos servi 
ços mencionados no presente Contrato, fica alocado a impor
t ância de Cr$ 2. 800.000,00 (dois milhÕes e oitocentos mil 
cruze iros), oriundos de verbas do Projeto : Levantamento a NÍ 
vel Exploratório de Solos, font e de r ecursos : F.P. E, confor= 
me NOTA DE E~~ENHO N9 5984 , da t ada de 28/09/82. 

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO : Es t e Contra
to poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo ou resc i ndido 
mediante acordo ou no interesse da Administ r ação do Territó
rio. 

CLÁUSULA NONA- VIG~NCIA:O prsente Instrumento entrarâ em 
vi go r após sua publicação no Diário Oficial do Território e 
se es t enderá até 31 . 12 .82. 

CLÁUSULA D~CI~~ - FORO: Para dirimir quaisquer duvidas , 
or iundas do pr esente Inst rumento , de comum acordo, as partes 

contr atantes e l egem o foro da Comarca de ~fucapá, Cap ital do 
Terr itório Federal do Amapá . 

E, por estarem justos e combin~dos , as par tes contrata~ 
tes ratificam o presente Contrato , firmando-o em c i nco (OS ) 
vias de i gual teor e forma na prese~ça das testemunhas abai
xo ass i nada s . 

Macapá (AP) , 14 de outubro de 1982. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

ROBERTO DA COSTA FERREIRA 
Diretor Geral 

TESTEMUNHAS : Ilegíveis 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONI ZAÇÃO E REFOR}~ AGRÁRIA - INCRA 

COORDENADORIA REGIONAL NORTE CR- 01 

PROJETO FUNDIÁRIO DO AMAPÁ 

A V I S O 

A pres i dente da Comissão Permanente de Licitação de Ter 
ras do Proj eto Fundiár io do Amapá - CPLT/ PF-AP, avisa aos in 
teressados que se encontra af ixado na sede do mencionado PrÕ 
) eto à Rua Gener al Rondon n9 577 , Bai rro Jul i ão Ramos, o EdT 
tal de Concorrência INCRA/CR- 01/CPLT/PF-AP/N9 006/82, refe = 
rente à licitação de 62 (sessenta e dois) l otes rurais, ocu
pados com benfeitori as edificadas de boa-fé , s i tuados nas 
Gl ebas ~la t apí (Curiau Vila Nova), Município de Macapá; Haza
gão , Hunicípio de Mazagão; Tucunaré, Município de Amapá. 

Informamos ainda , que a Comissão es t ará a disposição no 
endereço aci ma mencionado, para prestar qua l quer escl areci -
mento que se f i zer necessári o. 

HERCIA ~~RIA SALES DE ANDRADE 
Pres idente da CPLT / PF - AP 

Portaria DF / N9 344 f 80 

MINIST~RIO DO EXeRCITO 
COHANDO HILITAR DA AHAZÕNIA 
Cm!ANDO DA 8'il REGIÃO HILITAR 
CIA ESP FRON - CFAP /39 BEF 

A V I S O - N9 0 1/82 

1. O presidente da Comi ssão de L~citação da ComP-anhia 
Especial de Fronte i ra CFAP/39 BEF , órgão do Hinistér io do E
xército, comunica que fará realizar a Licitação n9 01/82 cu 
jo edita l assim se resume: ' 

2. Alienação de 61 (sessenta e uma) cabeças de gado bu
balino , a saber: 02 (dois) t ouros; 17 (dezessete) vacas pre
nhes; 07 (sete) vacas; 15 (qu i nze) novilhas; 13 ( t reze) novi 
lhos; 01 (uma) novilha prenhe; 03 ( t rês) mamotes e 03 (três) 
mamatas. 

3. O edital, as especificações e os esclarecimentos ne
cessários , poderão ser obtidos, das OZ : OO às 17:00 horas ,nos 
seguintes endereços : 

3. 1. Na 4'il Seção da Companhia Especial de Fronteira-el e 
ve lândia do Norte/Ap . 

3. 2. Na 4'il Seção do CFAP/39 BEF (Comando de Frontei ra do 
Amapá-Terceiro Batalhão Especial de Fronteira - Macapá/Ap). 

4 . Fica por es t e aviso, estabelecida a data limi te de 
28 Out 82, para entrega das propostas na 4{1 Seção da Compa
nhi~ Especial de Fronteira , às 15:00 horas, quando se proces 
sara a abertur a das mesmas, na presença dos interessados . -

Quartel em Clevelândia do Norte - Ap , 23 de setembro de 1982. 

FRANCISCO NEREU FEITOSA BRITO - 19 Ten I nf 
Pres i dente da Comissão de Al ienação 
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ALIMENTAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR 

N' detmptt~O~ 
porhc:•ponle:S 

N' de: 
lrcbolhoóot e:s 
Oltnd16os 

I 867 " 881 

1010111 1 910J90 

DIÁRIO OFICIAL 

76 DE OUTUBRO 

7446 9941) 

187S9 834 377 

"O Governo quer tonto atender às reivindicações do dia de hoje como assegurar melhores oportunidades poro os jovens, que 
representam grande parcelo de nosso população e poro quem construímos o Brasil do futuro. 
Esta feição social, que, estou certo, vai ser o marca histórica da minha administração, traduz-se em numerosos programas de 
âmbito nacional." 

Presidente João Figueiredo 
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