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~!INl STt:RlO DO LNTERIOk 
Governo do Territór io Fede ra l do Amapá 

DECRETO ( E) ~9 0002 de 12 de maio de 1988 . 

O Governador do Terr i tór i o Federa l do Amapá , usando da s 
a tr ibui ções que lhe são conferidas pelo artigo 13 , item li , 
do Dec re t o-Le i n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969, e o que 
uispÕe o Decr eto Federal n9 67. 347 de 05 de outubro de 1970 
e tendo em vista que é dever do Território colabora r com os 
)!unicípios , durante a "SITUAÇÃO DE ENERGCNCIA", na presta
ção de socorro , ass i stência , incl uindo ,p rovidências neces
sárias à r eparação dos se rvi ços vitai s e de preservação do 
mdral da população . 

RESOLVE : 

Ar t . 19 - Homol ogar a resolução n9 001/88-COTEDEC/AP , 
de 12 de maio de 1. 988 , da Comissão Terr i tor ial de Defesa 
Civ il , declarando "SITUAÇÃO DE E~lliRG~NCIA" provocada pe l a 
enchente do rio Jari , ' ~m áreas do recém criado Muni c ípio 
do Laranj at .. ao Jari (Beiradão) no trecho da margem esquer
da do referido rio, compreendido ent re a Cachoeira de San
to AntÕnio até sua foz . 

Art . 29'- Este Decreto , com pcazo de 120(cento e vinte) 
dias , entra em vigor a par t ir da data de sua publicação, 
revogadas ~s dis posições em contrário . 

PALÁCIO DO SETENTRIÃO, em Macapá-Ap , 12 de maio de 1988 , 
1009 da República e 459 ~a Cr i ação do Terr itório Federal 
do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

NINIST~RIO DO INTERIOR 
Governo do Ter ritór io Federal do Amapá 

DECP~TO (P) ~9 0697 de 11 de maio de 1988 . 

O Governador do Te rri t ório Federa l do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que l he são conferidas pelo art igo 18 , item li, 
d~ Decreto-Lei n9 41 1, ue 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
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vista o que consta do Processo nY 28760 . 00 1372/88 .. 

RESOLVE : 

Art. 19- Exonerar, a pedido , JOS~ ALCI~:DO FURTADO AB
DO~ , do cargo em Comissão de Assessor, código DAS- 102 .1 
do Gabinete do Governador-GAB l . 

Ar t . 29 - Revogam- se as disposições em contrário . 

~!acapá-Ap, em 11 de ma i o de 1988 , 1009 ~da Repúb 1 ica e 
459 da Cr i ação do Territór i o Federa l do llr.1apá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Gove rnador 

)!INIST~RIO DO INTERIOR 
Governo do Terri t ór io Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 07 17 de 20 de maio de 1988 . 

O Governador do Terri t ório Federal do Amapá , usando das 
a tribuiçoes que lhe são conferidas pelo art i go. 18 , i t em II, 
do Decreto-Lei n'? 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Ofício n'? 038/88-SEAG, 

RESOLVE: 

Ar.t. 19 - Dispensar a se r vidora TEREZINHA MARIA COELHO 
DA ROCHA, Engenheiro Agrônomo, Ref. 23 , pertencente a Ta
bela Permanente do Governo de s te Território, lotada na Se
cretaria de Agricultura- SEAG , da Chefia da Seção d-e Geolo
gi a , Códi go DAI-201 . 3. 

Art . 29 - Revogam-se as dispos i ções em contrá r io . 

Naca;>á-Ap , em 20 de ma i o de 1988 , 1009da Repúbl i ca 
459 da Criação do Território Federa l do Amapá. 

JORGE NOVA 1}1. COSTA 
Governador 

e 
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MINISTeRIO DO INTERIOR 
Governo do Território Fed~ral do Amapá 

DECRETO (P) N9 0718 de 20 de maio de 1988. 

O Govern·ador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo a rtigo 18, item li, 
do Decreto-Lei n9 411, d'e 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Ofício n9 038/88-SEAG, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Dispensar o ·servidor, OSMILTON NUNES, Agente 
de Atividades Agropecuária, Ref. 19 , pertencente a Tabe la 
Permanente do Governo do Território, lotado -na Secretaria 
de Agricultura, · da função de Assistente da Colônia Agríco
la da Pedra · Branca, código DAS-202.3. 

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

Macapá-Ap, em 20 dé maio de 1988, 1009 da RepÜblica e 
459 da Criação do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

HINIST-eRIO DO INTERIOR 
Governo do Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0719 de 20 de maio· de 1988 

O Governador do Território .Federal do Amapá , usando das 
atribuições que l he são co:"tferidas, .:pe l o artigo 18 , i tem II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de jane~ro de 1969 e tendo em 
~ista o que consta do Ofício n9 038/~8-SEAG, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar o servidor , OSMILTON NUNES, agente 
de Atividade Agropecuária, Re f . 19, pertencente a Tabela 
Permanente do Governo da Terri t ório, l otado na Secretar i a 
de Àgricultura-SEAG, para exercer a função de Chefe da Se
ção de Geologia, Código DAI-20 1. 3 , do Departamento de Re 
cursos Naturais-DRN/SEAG. 

Art. 29 - Revogam- se as dispos ições em contrário . 

Macapá-Ap , em 20 de maio de 198.8 . 1009 da RepÜblica li 
459 da Criação do Território Fefferal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTtRIO DO INTERIOR 
Governo do Ter ritório Federal do Amapá 

vis t a o que cons t a do Processo n9 28840 . 000878/88- SEEC, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Colocar à di spos i çãJ da Escola Técnica Fede
ra l do Amazonas , enquanto al í durar a permanênc ia <!o seu 
cônjuge naquela loca li dade, a servidora MARIA DE FÁTI~~ DA 
SILVA E SILVA, ocupante do emprego de Pr ofessor de Ensino 
de 19 e 29 graus, códi go LT- M- 601, classe "D" , -r eferênc i a 
1, da Tabe la Permanente do Governo deste Territ6rio , l ota
da na Secre taria de Educação e Cultura , devendo seus ven -
cimentos corres ponderem a 20(VINT~) hora s semanais, exluí
da a gratificação de localidade . 

Art: 29 - A servidora fi cará Lotada no Gab i nete do Go
vernador confo rme a Ordem de Serviço n9 002/86- GAB I . 

Art . 39 - Revogam-se as disposições em contrár io . 

Nacapá-Ap , em 20 de maio de 1988 , 11 009l:Ia RepÜblica e 
459 da Cr iação do Território Fede:a l do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MI NISTERIO DO INTERIOR 
Governo do Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 07 21 de 20 de maio de 1988. 

O Gove rna .lo r do Ter ritór io Federa l do Amapá , usando das 
at ribuiçÕes que l he são _conferidas pelo art igo 18 , i tem II, 
do Decreto-Lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que cons t a do Processo n9 28790 . 003034/88-SEAD , 

RESOLVE: 

Art . 19 -- Remover VENEIDE CHERFEN DE SOUZA , ocupan te 
do emprego de Bibliotecário , c6digo LT- NS- 506, classe "Es
pec i a 1", r e ferência NS- 24 , da Tabela Pe rmanente do Governo 
des t e Territór i o, lotada na Secretària de Educação e Cul -
tura- SEEC, para a Secretar i a de Planejamento e Coordena 
ção- SEPLAN. . 

Art . 29 - Revogam-se as dispos i çÕes em contrário . 

~1ac apá-Ap, em 20 de maio de 1988, 1009 da Repúb 1 ica e 
459 ,~a Criação do Territór io Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

HINISTERIO DO INTERIOR 
·Governo do Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0722 de ~O de ma1o de 1988 . 

O 'Governador do Ter ri tóri o Federal do Amapá , usando das 
O Governador do Territóri,o Federal do Amapá , us ando das at ribuições que lhe são conferidas pe l o art i go (8 , item li, 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 , i t em II, do Decreto-Lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de _1969 e tendo em vista· o que consta do Prqcesso n9 28840 . 00 1509/88- SEEC , 

----------------------------------~~------------------------------~ 

DECRETO (P) N9 0720 de 20 de ~aio de 1988. 
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RESOLVE : 

C0nceder apose nt ador ia , de acordo com os artigos 101, 
i Ler.~ Ill e 165 , item XX , da Const i t uição Fede ral co Bra~·l, 
coo a rc<iaçiio dada pela Emenda Cons t itucional n9 18 , de 30/ 
Ob /8 1 , a fR,\XCENETH SOüZ.\ BENTES , ma t r Í cul a n9 2. 259 . 199 , 
no car go de Pr of es s or de En si ~ o de 1 ~ e 29 Graus, C6d i go 
'l-60 1, classe "D.", ref erênci a 1, do Qu.1d r o Pe rmanenLc do 
Gove rno deste Te r r it6rio , d0vendu pe rceber provenLos cor -
rcs?ondenles d;:~ cla~se " Z" , reícrcncia 1, de aco rdo com o 
arti~o 18~, item I , da Lei n~ 1. 711 , de 28 de outubro de 
1952 , cot:l cnensiio pe rmiLida pela Lei n~' 6 . 701/79, ol>ser
vado o § 20 do arLigo 102 , da re tromcncionada ConsLiLui 
çao . 

'lacapá-Ap , eo 20 de maio de 1988 , 100\' da Re pÚb l ica e 
~50 da Criaçiio do TerriL6rio Federal do Ama?á . 

.\ORCE ::o\',\ IH COSTA 
Go\·c rn~tdLl r 

~lXIST~RIO DO lKTERIOR 
Governo do Terri LÓrio Fedcr :Jl do Am:1pá 

DECRETO (P) X0 0723 de 20 de maio de 1938 . 

O Gove rnado r do Terr itór i o Federal do Amapá, usando das 
at ri buições que lhe são conferidas r elo artigo 18 , item li , 
do ,)ec reto- Lci n9 :4 11, de 08 de jane iro de 1969 c Lendo em 
vista o que consla do Pr oc . n9 28R40 . 00 1502/88- SEEC, 

RESOLVE : 

Concede r aposentado r ia , de aco rdo com os art igos 176 , 
iLcr.~ I l c 178 , i tem I, al í nea "a ", da Le i n9 1. 711, de 28 
de outubr o de 1952 , com a redaçio dada pela Lei n9 6. 48 1 , 
de 05 de dczenb r o de 1979 , a :O!ÁXU!O BALIEIRO PEREIRA , ma -
Lricu la n0 2. 258 . 149 , o cargo de Art í fice de Estrutura de 
Obras c :tcLa l uq; ia , cód i go ART- 100 1, classe "Espec i a l", re 
fe rênc i a <r-t-30 , do Quadro Permanente do Governo de s t e Tc r:
riLÓrio , devendo em seus proventos mensa i s serem acresci -
dos da vantaRern finance i ra de 20Z de acordo com o a r tigo 
184, item 11, da r etr omenci onada Le i n9 1. 711/52 , obse rva
do o § :!.9 do art i go 102 , da Constitui ção Fed,ral. 

~acap~-Ap , em 20 de ma i o de 1988 , 1009 da República 
459 da Cr iação do Territór io Federal do Amapá . 

JORGE ~OVA DA COSTA 
Governador 

~lN lST~RlO DO I NTERIOR 
Governo do Te r ri t ório Fede ral do Amapá 

DECRETO (P) X9 0724 de 20 de maio de 1988 . 

c 

O Govc rnado r do Te r r i t ó r io Feder a 1 do Amapá , usando das 
aLribuiçÕes que l he são conf e r ida s pelo ar t i go 18 , item 11 , 
do Dccrclo- l.ci n\ ':4 11 , de 08 de j a nc iro de 1969 c t endo err 
vista o Proc . n9 28770 .00 1046/88- SEPS , 

RESOLVE : 

ArL. 19 - Coloca r a disposição da J us t iça Eleitoral 
pelo prazo de nove r.1escs , a se r vidora DEUSARINA BRITO DE 
SOUZA, ocupante do emp r ego de T~cn ico de Contabil idade 
código LT- :t-817 , classe " Espec i a l", referênc i a 1\~l- 32 , da 
Tabela Permanente do Governo deste Terr i tório , lotada na 
Secretaria ae Promoção Sociai - SEPS , sem pre juí zo de seus 
vencimentos mensa i s c demais vantage ns do referido emprego 

Art . 29 - A se r vi dora ficará lotada no Gabi nete do Go
vernador, conforme Ordem de Serv i ço n9 002/86-GABI . 

Art. 39 - Revo$am-se as dispos i çÕes em contrário . 

'laca.,á- Ap, em 20 de ma i o de 1988, 1009 da República e 
459 ,1:1 Criação do Territ6rio Federa l do Amapá . 

J ORGE XOVA DA COSTA 
Governador 

:O!l:'l lST~RIO DO 1:'\TERIOR 
Governo do Territ6rio Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0725 de 20 de maio de 1988 . 

O Governador doTe rrit6r io Federal do Amapá , usando da s 

atribui çÕes que lhe siio conferidas pc l. o artigo 18 , iLem H, 
do Decr e to- Le i n9 4 11 , de 08 de j aneiro ci- 1 )[;9 c Lendo em 
vis t a o que consta do Ofic i o n<? O l lb/~;8- ,;llS, 

RESOLVE : 

Ar t . 19 - Dispensar JOíi.O COUVE A DE P.-\t:LA, da Funçiío de 
Conf i ança de Chef e da Seção de ~anuLen çiío c Re paro , c6d i ;o 
DAl- 201 . 3/DOP/SOSP, a part ir de 10 de ab r il de 1988 . 

Art . 29 - Rc\'opm-sc as disr>osiçÕes em cont r <Í r io . 

~acap~-Ap , em 20 de maio de 1988 , 1009 da Rcp ~bl i ca e 
459 d<l Cri nçiío do Territ6rio Federa l do Amaoá . 

JORGE :\OVA D,\ COSTA 
Covernador 

:tl:\ I ST!ÔRIO DO 1 ~TERlOR 

Governo do Tc r ri tirio Fede ral do Amapá 

DECRETO (P) S0 0726 de 20 de ma io de 1988 . 

O Governador doTcrr i tór i.o Feder al do Annpá , usando das 
atribuições que lhe são confe r idas pel o arti go 18 , icem li, 
do Decre t o-Le i n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969 c tendo en 
vi s t a o que cons t a do Ofício n9 0 11 6/88-SOSP, 

KESOLVE : 

Art . 19 -Designar , a t ítulo precár i o , DA.'H EL DA SILV,\ 
SOlYlA , ocupante do emp rego de Agente Administrativo , c6d i
go LT-SA- 70 1, classe "A", re ferência NH- 19 , da Tabela Pe r
manen te do Governo de s te Terri t ó r io, para exe rce r a Função 
de Conf i ança de Chefe da Se o;ão de :!anutenção e Reparos , có 
digo DAI- 201 . 3/DOP/SOSP . 

Art. 29 - Revogam- se as di sposiçÕes em conLrá r io . 

~!acapá-I!P ; em 20 J e ma i o de 1988 . 1009 da Re púb l ica c 
459 da Cr iação do Territ6r io Feder a l do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MI - GOVERNO 00 TERRITOOIO FEOEP.AL 00 A'i>1APÁ 

SECRETARIA DE AGRICULTURA 

TERMO ADITIVO 

PRH.1EIRO ( 1 º) TER'.:O ADITI\iü AO CONTRATO 1\:Q 033/B?-SEAG 

QUE ENTRE SI CELEBRAI,! O GOVERNO CO TERRITÓRIO FEDERAL CO 

A'!APÁ !ô A CQ',<PA\l-liA DE DESEWOLVI'.:Er~TO 00 AMAPÁ , COt.' A I\l

TERVENit\JCIA. ffi SECRETt\RIA DE -\GRICULTURA , PARA OS I INS \JE 

LE DECLARt\OOS . 

C Governo do Ter ri tório F !;!dera 1 do Arrupá, neste a to r~ 
presentado pelo seu 3over.,ador , Senhor JORG:õ NOVAffi ::;031:.. , 

oaqui e'll dian :e oenoninado si~plesr-P.n :e GCVER~.C e a :;ompa

nhi a de Desenvolvimento do l\11ap~ , inseri :.a no :ad.;~st:-o 3e

ral de Contribuin tes do Minist ério da Fazenda sob o número 

04 . 176 .952/0001- 57 , representada pelo seu Giretor-Preside0 
te, Sen.,or !\ELSD\ FERNIV1JOO FARIAS. 6.~ASILIE;\6E ; doravante 

designada CDDEASA , co~ a incerveniência da Secretaria de 
Agricul tura , representada pe l o seu Titular , Senhor RUI RE

GI S CARDOSO CAVALCANTE , doravante designada simplesmente 

SEAG , resolvem de co~um acordo firma r o presente Termo Adi 

tivo consoante as cláusu l as e condiçÕes seguintes : 

D..ÁUSULA PRI'.'EIRA: Pelo presente Termo Aditivo· fica al 

t erada a cláusula segunda do Contra to Original , a qual pa~ 

sa a ter a seguinte redação: 

''CLÁUSUI.J\ SEGUNDA - DO OBJETIVO : O presente contrato 
tem como objetivo o subsÍdio de 100)~ (Cem por Cento) de 

hora/trator no preparo de áreas mecanizadas aos produtores 

jo Território Federal do Amapá", assentados no PÓlo Horti 

granjeiro , e a partir da data de assinatur a deste ato . 

CLÁUSULA SEGUNQA - A p ublicação do presente Termo Adi~ 
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tivo no Diário Oficial do TerritÓrio deverá ser feita no 
prazo de 20 (vinte) dias , contados da data de sua assinat;;: 
ra . 

CLÁLBULA TERCEIRA - Ficam mantidas as demais cláusulas 
e condições do Contrato Original não atingidas por este a d! 
tivo. 

E, por estarem de comum acordo firmam o presen te , Termo 
Aditivo em 05 (cinco) •;ias de igual teor e forma , para um 
só efeito , na presença de 02 (duas) testemunhas . 

Macapá(AP), 10 de maio de 1.988 . 

JORGE NOVA OA COSTA 
GOVERNO 

NELSON oERNANOO FARIAS BRASILIE~6E 
COOE!ISA 

RUI REGIS CARDOSO CAVALCANTE 
SEAG 

TESTEIJ.UNHAS : IlegÍveis 

ESTUDO SOCIAL DE CONS&LHO DE DESENVOLVU!ENTO COHUNITÁRIO 

CAP!TULO I 

Da Denominação, sede e Duração 

Art . 19 - O Conselao de Desenvolvimento Comunitário de 
Sagrado Coração de Haria, entidade >!e, personalidade jurídi:_ 
ca de direito privado, sem fins lucra t ivos, com sede e foro. 
no Hunicípio de }!acapá - Território Federal do Amapá (AP) , 
com prazo de duração i~determinado, é o órgão representa:..!:. 
'!o dos setores organizados da comunidade· Sagrado Coraçao 
de Haria . 

CAP!TULO II 

Das Finalid.ades 

Art . 29 - São finalidades do Conselho de Desenvolvimen 
to Comunitário de Sagrad~ Coração de Haria . 

I - Integrar e dinamizar as ações da comunidade , ap r i
morando- a como agente do seu próprio desenvolvimento , em 
estre ita colàboração com Órgãos do poder público e ins titui:_ 
ções privadas ; 

li - Promover os vínculos de solidariedade e coopera -
ção entre as diversas entidades comunitárias, criando u~ 

efetivo e permanente espírito de mútua e r ecíproca colabo
ração entre as mesmas; 

III - Opinar sobre a políti ca ~ as diretrizes dos go
v~rnos Municipal , Estadual e Federal, no que se refere aos 
l egítimos diretores sociais, à promoção econõmica ao dese~ 
volvimento da população vinculada à comun idade Sagrado Co
ração de Mari.? ; 

IV - Participar na definição de metas e propriedades a 
serem executadas pe l a administração mun i cipal ; 

V - Apoiar t odas as iniciat-ivas <JI IP. tenham por objeti 
vo o desenvolvimento sócio-econõmico da comunidade Sagrado 
Coração de Maria'; 

VI - Integrar e divulgar atrav~s do teatro e escolas 
comunitárias as suas est~rias cotidi anas de àrtes educacio 
nais e culturais . 

CAP1TULO III 

Da Composição do-Conselho Pl eno 

Art . 39 - O Conselho Pl eno do Conselho de Des'envolvi -
menta Comunitár io de Sagrado Cor ação de Maria, compõe-se- à 
de: 

a) Todas as organizações populares que vise o desenvol 
vimento de Sagr-ado Coração de Milria ; 

b) Sindicatos e o~ganizações representativas das diver 
sas categorias profissionais; 

c ) Clube de Se rviços; 

d) I nsti t uiçÕes religiosas , educacionais, cultura is fi 
l antrópi s e de assistência soci al ; 

e) Só poderá inscrever--se no CDC somentes as pessoas 
habilitan tes de Sagrado Coração de Haria depois de dois 
anos ; 

CAP!TULO IV 

Do órgão Di=etivo 

Art.' 49 - O Conselho de De senvolvimento Comunitário de 
Sagrado Coração de Haria organiza- se-à em conse l ho Pleno . 

PARÁGRAFO PRI~!EIRO - Entende- se por Conselho Pleno , o 
ór gão constituído por t odos os conselheiros. (comunid~de) , a 
que se referem os i nci sos do "caput" do ar ttgo antcrtor ; 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O Conselho Pleno acontece rá no Úl
timo Domingo de cada mês , onde se debatará o problema em 
pauta escolhendo ao mesmo tempo um representante temporã -
rio do Conselho até que seja resolv i do problema ; 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Conselho Pleno se reunirá para 
executar os trabalhos comunitários todas as segunda- fe iras 
(dia comum comunitá rio) . Nos Domingos acontec~rá a mesa da 
amizade onde toda a família se integra a traves de uma mesa 
todos s~ alimentam do que compõe a mesa em sua ornamenta -
çao ; 

PARÁGRAFO QUARTO - Só será dispensado do trabalho de 
segunda-feira os que tiverem doente ou negóc ios indispens~ 
vel no dia r eferido . Neste caso a 'pessoa apresentará suas 
esplicações ao Conselho no Último Domingo do mês . 

CAP!TULO V 

Das disposiçÕes Gerais 

Art . 59 - O Conselho P.leno é o órgão máximo da sociedade , 
de libera rá por maioria simp les dos consel heiros presen tPs às 
reuniões ordinárias e extraordinárias . 

PARÁGRAFO PRI}ffiiRO - As reuniões do Conselho Pleno so
mente poderão ser realizadas com a presença de metade mais 
um dos conselheiros . 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O Conselho Pleno , tem seu painel 
informativo "l . C. D. C" onde s erá programado o sistema de co 
municação XBX, SX com t odas as programações semanais da co:: 
munidade Sagrado Coração ·de Haria . 

Art . 69 - Os componentes do Consel ho de Desenvolvimen
to de Sagrado Coração de HaPia, zelará pelo bem estar de 
sua comunidade , para que dentro do limite físico da comuni:_ 
dade o ·Órgão máximo seja o C.D.C (Consel ho de Desenvolvi 
menta Comunitário de Sagrado Coração de Haria). 

Art . 79- A moviment ação da conta bancária do Conselho 
será Úita conjuntamente pór todos os conselheiros obedece~ 
do a mesma fórmula do Ar t . 49 , Parágrafo Segundo anterior
mente citado neste estatuto . 

Art. 89 - Extinto o Conselho, o seu patrimônio reverte 
ra na própria comunidade . 

~rt . 99 - Os casos omissos ser ão r csolvidoo pelo canse 
lho de Desenvolvimento Comunitár io de Sagrad'o Coração de 
Maria. 

Art . 10 - Todós os membros do Conse lho de Desenvolvi -
menta de Sagrado Coração de Haria deverá respeitar os pr i~ 
cípios do Parque Florestal Rabi . 

PARÁGRAFO PRU!EIRO - Será proibido cortar ou des truir 
qualquer á rvore que pertence ao Parque . 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não tomará .qua lquer inicia tiva uni 
tariamente e sim através do Conse l ho. 

Art. 11 - Os e l ement os constituirão nos membros cons
trutivos dos diversos proje tos comunitár ios e d~sfrutar dos 
mesmos . 

Art . 12 - O representante do Conselho de Desenvolvime~ 
to Comunitário de Sagrado Coração de Har:ia, em juizo ou 
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fora dele, é o orientador Tempo~ãrio do Conselho Pleno ou 
C. D. C: 

JOÃO ASSIS DOS ANJOS LEITE 
Orientador Tempor ár io do C.D . C. 

DIRETORA : Conselho Pl eno do Conse lho de Desenvolvimento de 
Sagrado Coraçio de Maria . 

Orientador do C.D . C: 

Conselho Pl eno: 

PATRIMONIO : Escolar Comuni tá r ia 

Horta 

Pomar 

Psicultur a 

Parque Fl orestal Rab i 

Bal neário "Angulo da Vi da" 

DENOMINAÇÃO ANTERIORES : Sagr ada Cor açi o de Maria, 14 de De 
zembro de 1987 . 

Orientador do Conse l ho de Dezemvo l vimento de Sagr ado 
Coração de Maria : João Ass is dos Anjos Leite 

DE : 

JUSTIÇA DOS TERRITÚRIOS 
Território Federal do Amapá 

1? CIRCUNSCRI Ç;\0 - MACAPA 

EDIT,\1, CO~! O PRAZO DE TRINTA ( 30) DIAS , PARA CI.TAÇÃO 

O DOUTOR EULf:LIO MUNlZ , 'N. JUI Z DE DIREITO DA PRU!EI
r.A CIRCUNSCRIÇÃO JUDICI ÁRIA DO TERRITÚRIO FEDERAL DO ANAPÁ, 
:;A FORHA DA LEI , ETC ... 

Faz saber aos que o presente Edita l virem ou dele co
nhecimento tiverem , que por este Ju ízo e Cartório , sito à 
Av. Fab, s/nQ, tem andamento urna ação de Execução Fi scal , 
Processo Cível nQ 2.09S , em que é exequente : INSTITUTO JU
R[D ICO DE TERRAS RURAIS INTER , na pessoa de seu r epresen -
tante legal , e ~onstando dos autos que o (a) réu (ré); en
contra-se e~ lugar incerto e não sabido , expediu-se o pre
sente Edi t al , com o prazo de trinta (30) dias . Deferida a 
citação por edital , pelo despacho do di a OS de abril de 
1988 , f ica pelo presente , CI TADO (A) : JOSt OLIVAR CARVALHO 
DOS REIS , para que no prazo de c i nco (OS) dias , depois de 
findo o prazo acima fixado, pagar a quant i a de Cz$ ...... . 
\6.082 , 29(dczesseis mil, oitenta c do i s cruzados e vinte e 
nove cen t:tvos) , acrescida das demais cominaçÕes lesa is, ou 
nomear bens a penhora , sob pena de ser esta efetuada na 
forna da Lei, cujo prazo começa rá a correr a partir da pu
blicação deste . E, pa ra que chegue ao conhecimento dos in
teressados, mandei expedir o presente Ed i tal que se rá afi 
xado no luga r de c os tu me e publicado na forma da Lei , O 
que cumpra na forr~a da Lei. Dado e passado nesta cidade de 
:lacapá , aos dezenove dias do mês de ab r il do ano de hum mil 
c novecentos e oitenta e oito . Eu , Oni r ia ~ery Pereira , 
.\uxiliar Judiciário , datilografei. Eu, Lucivaldo dos San -
tos Ferreira , Diretor de Secre tar ia da Var~ Cível, subs 
cr evo c assino por de~crminação do Heritíssimo Juiz de Di
reito desta.Circunscriçio Judiciária , através da rortaria 
n9 OOS/88 . 

LUCIVALDO DOS SANTOS FERREIRA 
Diretor de Secretaria da Vara CÍve l 

CI\RTÚRIO OLIVEIRA 

PROCLAMAS DE CASAME\JTO 

O Oficial de Registro Civil de Vila Maia , Santana-AP , 

Co:rarca ' de \~acapá , Ter-r-itÓrio Feder-al do 1\mapá , RepÚblica 

~ ederativa do Brasil , f az saber que pre tendem casar-se: 

01 - RAIMU\JOO MIRANDA GOi·JES E ROSANGELA 0.!\ C03TA DE CAS 

mo 

Ele é filho de Avelino Gomes e de Cl ara Miranda Gomes 

Ela é fLlha de Frandsco Pereira de Castro e de Santi

nc da Costa de Cas tro 

02 - BENEDITO SENA PANTOJA E DOMICIA~ PENA CARDOSO 

Ele é filho de Sebastião Pantoja e de Raimunda·Sena 

Ela. é filha de Aristilde Moraes Cardoso e de Francisca 
1-'ena . tardoso 

03 - JO~O FERREIRA DOS SANTOS E REGINA PEREIRA 

Ele é fi l ho de Leonor Ferreira dos Santos 

El a é fi l ha de Enedina Pereira 

04- FORTUNATO SARGES OClS SANTOS - E CARMITA DA CONCEI

Ç~D LIMA 

Ele é filho de Dionísio Sarges dos Santos 

Ela e filha de Va ldemar Lima e da Maria de Nazaré 

Conceição Lima 

05 - JOANICID SANTANA PEREIRA E MARIA NEUZA MAGNO 

Ele é fi l ho de Maria Madalena Santos 

El a é f i lha de Dal z i ra Magno dos Reis 

da 

DE - MANOEL DAS GRAÇAS SANTANA E RAIMUNOA MOREIRA U M/< 

Ele é filho de Maria Madalena Santana 

Ela é filha de Maria Cila Moreira e de Carlos Lima dos 

Santos 

07 - AIAANOIO SOUZA DA SILVA E DALILA DA SILVA SENA 

Ele é filho de Francisco Felipe da Silva e de Maria. Lui 

za de Souza Silva 

Ela é fi l ha de Lindolfo de Nascimento Sena e de Maria 

Oneide da Si l va Sena 

08 - FRANCISCO DE MORAIS LAOISLAU E RAIMUNDA PER~IR~ 

DÕS SANTOS 

Ele é fi l ho de Vital ina de Moraes Ladislau 

Ela é filha de Rufino Ferreira Rodrigues e de Maria Md. 

racy Ferreira dos Santos 

09 - VALDDMIRO FURTADO LEITE CKt\VES E TEREZA ARAGI\0 

Ele é filho de João Leite Chaves e de Hi.lda Furtado Lei 

te Chaves 

Ela é filha de Maria Francisca Aragão 

Quem souber de qualquer impedimento legal que os iniba 

de casar- se um com o outró acuse-os na forma da Lei . 

Santana-AP , 18 de maio de 1 .988 

J ESUINA CHAGAS OLIVEIRA 

Oficia l de Registro Civil 

CARTÓRIO JUCÁ 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do cartÓrio civil desta cidade de W.acapá- TFA

RepÚblica Feder ativa do Brasil, faz saber que pretendem se 

caSi:!r : DHLANOO TAVARES COELHO com SONIA MAF:IA DE ARAUJO PES 

SQA. . 

El e é f i l ho de Izêbel Coelho de Lima . 

Ela é filha de Rodrigo Pessoa e de Mauri cia fiamos de 
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Araujo . 

JOÃO BI\LIEIRO DE SOUZA com MARIA MADALENA PEREIRA. 

Ele é filho de Policarpo Balieiro de Souza e de Alice 
Carvalho de Souza. 

Ela é filha de Miguel Pereir c> e de Estefania Rereira . 

RAIMUNDO LINO DA PAIXAO com ADELINA ROSA MACIEL 

Ele é filho de Grégorio Lino da Paixão e de Pascoa Lino 
da Paixão . 

!=la .é filha de Laura Rosa Maciel. 

RAIMUNDO EXPEDITO TAVARES com Mª DA COSTA NUNES 

Ele é filho de Justina Tavares. 

Ela é 'filha de Vivaldo Macedo Nunes e de Darci Moraes 
Õ3. Costa, 

JOS~ FRANCISCO DIAS MOTA com EUCLEIA CASTELO EERNANDES 

Ele é filho de Raimundo Pena Mata e de Renee Gonçalves 
Dias. 

Ela é filha de Francisco Fernandes e de Raimunda Gaste 
lo .Fernandes. 

HILDEMAR ALVES DA SI LVA com VANUZA ROQUE 0A SILVA. 

Ele é filho de Miguel Alves da Silva e de Alaide Ana da 
Silva . 

Ela é fi l ha de Francisco Moreira da Silva e de Maria do 
Socorro Roque da Silva , 

Quem souber de qua lquer impedime~to legal que os ini ba 
de casar um com o outro , acuse- os na forma da Lei, 

Macapá-15 de abri l de 1968 

DIRCE SENA DE ALMEIDA 
Tabeliã 

· CARTÓRIO JUCÁ 

C. G. C. (M .F) 04 . 181. 327/0001-68 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do cartório civil desta cidade de Macapá- TFA
RepÚblica Federativa do Brasil , faz saber que pretendem se 
casar: JOEL JOS~ DA SILVA <SOUZA com MARIA REGINA DE OUVE_! 
RA MARQUES. 

Ele é fi l ho ae Jose Maria Al ves de Souzã e de Adma Ma
ria da Silva Souza. 

El a é filha de Maximino Marques dos Santos e Valdete 
de Oliveira Marques, 

Quem souber de qualquer impedimen to l egal ·que os i niba 
de casar um com o outro , acuse-os na forma da Lei . 

Macapá - 06 de maio de 1988 

DIRCE SENA DE ALMEIDA 
Tabeliã 

ASE.OCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EYCEPCIONAIS 
APAE I N:ACAPÁ 

ASSD.IBL~IA GERAL ORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Convocamos os Associados da Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE/Macapá , para se fazerem presentes 
à Assembléia Geral Ordinária que será reali zac'a no dia 28 
de maio de 1988 às 17:00 horas na sede do esporte Clube M~ 
capá em primeira convocação e às 17 :30 horas em segunda e 
ultima convocação , a fim de apreci arem e deliberarem sobre 
a seguin te Ordem do Dia : 

a) A.elatÓrio Anual da Diretoria sobre as atividades Fi 
nanceiras da Associação ; 

b) Eleição e posse dos membros da Diretoria e dos Con
selhos Del iberativos e Fiscal parê o biênio ce 1988/ 90; 

c) O que ocorrer . 

Ma capá , 20 de maio de l. 988 . 

GERALDO RAMOS JÚNIOR 
Presidente da APAE/Maéapá 

PARTIDO DO ~!OVIHENTO DEHOCRÁTICO BRASILEIRO 

O Presidente do Diretório Regional do P~IDB/AP , de acor 
do com suas at r ibu i ções legais , convoca os membros deste 
Diretório ?ara partic i par de uma reun ião em conjun t o com o 
Di retório Hunicipal de Macapá , no 'próximo dia 30 .05 . 83 as 
20 :00 horas no plenário da Câmara ~lunicipal de ~1acapá 
ocasião em que serão analizados os nomes dos ASPIRN~TES a 
canêlicjatura de Prefeito Nun icipal de ~lacapá nas ET.EIÇ•)ES 
de Novembro próximo, e o que ocorrer . 

Nacapá , 23 de ma~o de 1988 . 

AB!)ALJ..Al-1 "'OUAT 
Presidente do Diretório Regional do P~IDB/AP . 

AGROPECUÁRIA LAGO NJVO S/A 
C(]C/MF nQ 05 966 505/0001 - 55 

ASSEMBL~IAS GERAIS ORDINÁRI AS E EXTRAORDINÁRIAS 

EOI TAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convidados os Senhores Acionistas a se reun~rem 
em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária a se rea
lizarem , cumul ativamente, em sua séde social, no oistrito 
de Vi l a Nova, Fazenda Lago Novo , municÍpio de Macapá , Ter
ritÓri~ Federal do Amapá , as lO horas do dia lº de junho 
de 1988 , afi~ de discutirem e del:berarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia : 

Ordinária : 

a) leiturp , discussão e votação do RelatÓrio da Direto 
ria , Balanço Patrimonial, e demais Demonstrações Financei= 
ras referentes dos exercíci'os encerradas em 31 de ~zembro 
dos a~os de 1985, 1986 e 1987; 

b) aprovação das Expressões ~~netárias do Capital So
ci al , dos respectivos perÍodos ; 

Extraordinária : 

a) aprovaçao do aumento do~Cãpital Social ; 

b) alteração do Estatuto Social 

c) e l eição dos membros do Conselho de Administração e 
da Diretoria ; 

d) ou"tros assuntos de interesse social 

Macapá , 22 de maio d~ 1988 , 

JOS~ ALCINDO FURTADC AE'DON 
Presi dente do ()\ 


	

