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ATeS DO PODER EXECUTIVO 
(Pl n º 103 de 11 de dezembro de 1972 ! 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan- I 
do das atrieuições que lhe são conferidas em Lei, J 

R E S O L V E : 

Art. J9 - Nomear, na forma do item IV, do artigo 
12, da Lei nº 1711 , de 28 de f}Utubro de 1952, Rubens 
Antônio Albuquerque, Ass istente de Adminis tração, nível 
14-A, do Quadro de Funcionários do Governo deste Ter
ritório, para exercer o ca rgo isolado de provimento em 
comissão, de Prefeito Municipal de Macapã . vago em vir tude 
da exoneração, a pedido de, João de O li v e ira Côrtes. 

Art. 22 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macnçá, 11 de dezembro de 1972, 
832 da República e 30º da Criaçã o do Ter ritório F. do A mapa. 

José Lisboa Freire 
Governaàor 

---~-----.._........_-.. ~~-_.. __ 
Ministério da Fazenda 

Agência da ReOE>ita Federal em l\~acapá 

EDITAL Nº 7 

Pelo presente Edi tal, fica intimado o contribuinte 
Oliveira & Cia. Ltda, firma de prestação de serviços co
merciais, estabelecida nesta cidade à Av. P :esid~nte Vargas, 
n 2 381, C.G.C. 05.970.:l83/00I. t~ comparecer à Agência da 
Receita Federal em Mncapá, para no prazo de (30) dias 
recolher o imposto de r<'nda pessoa Juríd ica, exercício de 
1971 ano-base J970, sob pena de inscrição do débito e sua 

· conseqüente cobrança executiva . 

Macap[l, 27 de dezembro de 19í2. 

Solon Couto Rl>d rigues 
Agente 

EDITAL Nº 8 

Pelo presente Edital, fica intimado o contribuinte 
Francisco Serrano & Cia. Ltda, C.G.C. 05.965.728/001. f:rma 
comercial estabelecida nesta cidac>, à Rua Cândido Mendes, 
n º 37, (centra l). a compartcer à ~géncia da Ret:eita Fede
ral em Macapá, para no prazo d r• (30) dias recolher o Im
posto sJCirculação de Mercadoria, referente ao processo 
nll 07186/71, sob pena de inscrição do débito e sua con~e
quente cobrança executiva. 

Macapá, 27 de dezembro de 1972. 

Solon Couto Rodrigues 
Agente 

EDITAL N° 9 

Pelo presente Edital , fica intimado o contribuinte 
Abraham Peres, C.G.C. 05.905 272/ 001 , firma comercial esta-

' belecida nesta cidade, na Praça Veiga Cabral, n º 1125, Bair
ro Comert:ial, a comparecer à Agência da Re ceit a Federal 
em Macapá, para no prazo de (301 dias recolher o Imposto 
s/ Circul<tção de Mercadoria, referente ao processo nº 
07 190/71, sob pena de inscrição do débito e sua conseqüen
te cobrança executiva. 

Macapá, 27 de dezembro de 1972. 

Solon Couto Rodrigues 
Agente 

2ª Zona Eleitoral da Comarca de Maca pá -
Segunda Circunscrição Capi tal do Território 

Federal do Amapá 

EDITAL DE 2' V!AS 

O Doutor José Clemenceau Pedrosa Maia -
MM. Juiz Eleitoral desta 2.a Zona de Macapá
Segunda Circunscrição Capital do Território Fe
deral do Amapá, na forma àa lei , etc . . . 

Faz saber. a todos quanto virem o presente Edital. ou 
deles conhecimento tiverem. que ao .Juiz Eleitoral desta 2~ 
Zona, forzm dirigidos requerinentos de 2ª Vias de seus Tí
tulos Eleitorais, em vi rtude de haveretll perdido involunta
r iamente pelos se guinlt:S elei tores: 

NOME DO ELEITOR I I I ' Nacionalidade E. Civil I N2 do 
I Tít . 

--- ---~- I I 
José Célio Ayres da S ilva Brasileiro Solteiro 15.606 
Maria Regina Viei ra doq Santos Brasileira I Solteira 13.927 

Nada mais. e, para constar e chegue ao conhecimento 
de todos, rol expedido o presente Edital, com o prazo de 
cinco í5) dias para ser publicado e afixado no lugar público 
de costume. Dado e pnssado nesta cidade de Macapá, aos 
vinte dias do rnijs de dezembro do ano de mil novecentos 
e setenta e dois. (1972). Eu, Nino Jesus Aranha Nunes 
Escl'ivão Eleitoral. subscrevi. 

José Cl<"rnencea u Pedrosa Maia 
Juiz Eleitc;ral 

SecrelaTia de Segurança Pública 
APROVO: 

.José Lisboa Freire 
Governador 

P ORTARIA • '.298/72-SEGUP 
O senhor José Ubira, 'ra Lopes de Souza, Secre
tano de Segurança PL.blica, usando de suas atri
buições legais e, 

Considerando que e dever das autoridades 
sito cumprir e fazer cumprir a LeE(islação de 
!jplicando as penalidades ne la pr~\·i sta; 

de Triin
TI·ânsito, 

Considerando que o motorista Jose f Pala, entregou a 
direção do veiculo que dirigia (au tomóvel) chapa BT-8642, à 
pessoa não habilitad;,, fato ocorrido na Rua Leopoldo Ma
cht~do, à s 22:4!'> horas do dia 2U do corrente, onde fora fla
grado pelas autoridades de trânsito; 

Considerando que a falta em tela é uma das causas 
que dão motivo à ;;preensão da Carteira Né•cional de Ha
bilitação. 

RESOLVE: 
Apreender pelo prazo de 2 (dois) meses a Cartei ra 

Nacional de Habilitação n° 108.427 e Prontuário nº 108.427, 
expedida pela Inspetoria Geral de Trânsito de São Salvador 
- Bahia, pe1tencente ao Motorista Amador Josef Pana, na 
conformidade do que estabelece os artigos 89 item II. 95, 
letra v e 96 do Código Nacional de Trânsito e 199 item I, 
§ 1° do regulamento do citado diploma legal. 

Dê-se Ciência e Cumpra-se. 
Secretar ia de Segurança Pública, em Macapá (AP), 

21 de dezembro de 1972. 
José Ubiraja ra Lopes de Souza 
Secretario de Segurança Public~ 
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As RPJ:Jartiçõ t>:> Plibltoas I E X p E D I E N T "r" 1 .'\s [{t>par tiçõt>s Públ ic:a 

l'Hr r íteriaiH tleverão remeter • r I ci ngir-~e-ão às asRinattH':lS 
t • oxpedientr des t i}Jado u pu- W .. u auuais reo ovada s até 2il el e 
btieaoão neste DIARIO OFI- 1 IMPRENSA OFICIAL fevereir o oe (;ada ar.10 J i~~ 
CIAL diàriamente, até às *,. .. ._,.,.. • .,. inieiadas , e rn qualq1:1e.· 0po<)l.l 
l :NlO horas, exceto aos sába-1 DIRETOR pe h•li órgãos compt>tPntes. 
rJ<9s quaorlo dGverão fazQ -16> j A f im de possibilitar a 
st~ às 11:30 h or>~s. Carlos de Andrade J- '-·mtes r em essa de vftlo rcs acomp:~-

-~s J·eclaaJações pe rtinen- • • • • "* .., • · nhados de csclarecinwutQS 
tel': à matéria retrib uída, nos DIÁRIO OFICIAL ! qnanto é. aua aplicaçã.o, s~li-
"ll'iHl~ r.e erros ou omissões, fmprcHo nas Olileina~< da Jmprens~> <)fic ial c fta!L'OS useiJl os inter~s .-ad \ls 
nen-.rão ser fo rm u lada<> nor MACA~A - T. F. AM;\PÁ 1 prers rencialnJeutc~ ciH·qtJe f•U 
escrito. à Secão i! c ~edaÇno, .. ~ .... .. """ vale posta!. 
daR 9 àR 13:30 hor as. uo má- A S S IN A T U B. A S '1 Os ~uple mentús AR t.!di -
xiruo a t~ 72 h o r as após a Anual . Cr$ 25,00 1 <,;õ~s nos óq{:io:,~ u!iciais w 
101<fda cios órgã.os ofi<:iais. Semestral. 1,., so I s~ !orue::erfw aos assin ante~:~ 

O.'l originai8 deverão s e r « "•' que as FOl ici turf'm no 11 tu \! a 
datilogra[ad@s e autetõl. ticadoll, Trimestral 6,:.~5 l liHSinatura. 
rt~ s salvadas, por qu em de ili- Número avulso. " 0,30 o tuncionári o pú blico [c-
..• ,ltn ~!l~'<tHas e emrodal'. • .. .. • "' " "'.. ct 1 t · d o t o I' 

<<BRP.SÍLIA - Êste Diário Oficial é encontrado par,1 leitu- " fa · P.f::t u m e"l: 0 
,, \ t. 

1'.xcetuadas as para o ex- , _ _ ~ . . . • . j JOO 0. f'&ra f azl:' r jus a este 
~9 rior, QIIP ~ e rfw s e m p r c ra no Salao 1i acHm.al e Intern?~lOnal d~ Im;:J. P •• sa, da I de~c onw , deve r à provar esta 

~·- ~ . t d COOl-'ER PRESS , n o • BraN!IIn Imperral Bote !•. . . . , " . l ,. . ,,· ! "·\ anu..,I.:> aS nsHna uras po er-1 -- . : .--- -- - -,-- - - - - --~ - .. - ·- - - _ 1 <;<.rJa,ç,.o IH> a t'l ua a~ .. m a ur . 
~e- iio tomar. 1~m qt:al(luer Para t:wr!dar aos astlma n - ~ A f un de e\'lta r· soluçao 1 . _ 
épocu, pM >'e is nll'SCl- ou um I tes n v cnitea(,!áo d o prazo de de <'Olltll1111rladr oc rccebr- O CJ; sto IH' cada ~·xcmpl:u 
11 r.o. I validade de suns llSSi rJ Htnras, , monto do'l jcrn nis . d c ve m : atra~ild n do-s orgw 1o< tür -

116. p:ute superior rlo enderê - O!' al'sirP:tnks p r oviill:lncia r a einb ~erft. n:• n·nua avulsa. 
As assinattJras vencidas ç o Yiio impressrs o número rcsph.: tiva retwvaç t•) com Hc~u ~ei da de Cr$ ll,O l s~ ch' 

no'Jerão ser suspPn~a s seu. ! ti o taifto tlt• regis t t' rJ, o mé~ e anteccdheia mínima de t rin- mNnnn ano, tl 1\e Cr$ 0.0~ 
aviso prévi o. o ano II!Ji que findará. ttl (30) <l in.~. por <:H H, dtJeorrHiu. 

Divisão Escol.aT e Cultura l 
ASSESSORIA DE P LA NEJAMENT O 

A PROVO: 

José Lisboa Freire 
Gvvernador do TF A 

·Convênio n ° 010/ '12-DEC/ A? 

Empenho n ° 5/72-DF/SAF 

CONV:ENIO PAHA O PHOJETO ESCOLA/C LUBE 

T er mo d e Convênio entre a Divisão Escolar e 
Cult ural - DEC/ AP e o Trem D t>sportivo Clu
be - Município de Macapá: - TF A. 

A Divisão Escola r e Cultural, doravante denominada 
DEC/AP, representada por se u T itular Geraldo Lei te de 
M or a is, por de legação de Portaria Governamental nº 671 G !\ l3, 
e o Trem Desportivo Clube - Município de Mac<:~pá- TFA, 
dornvante denominado Clube, r E:presentado por seu P resi
dente. Osmar Nery Marinho. por delegação do Conselh o 
Deliberativo, ce lebram o presente Convênio q ue, se r e;::erá 
pelas Cláus ula s seguintes: 

Cláusula p r imE'ira - A DF.C/AP, att·avés da SecrE'ta
ri a de Administ.racão Financeira SAF/Diretoria àe F i
nanças d o G overn o do Territór!'J Federa l do Ama pá, repas

desoesa de que t ra •:1 o presPnte C onvênio, ub rigando-~e o 
C lube n prestar co1 tas rige>rosarnente de sua aplira~íio. no 
pnzo estabelf'cido n ~l Cronograma de T rabalho mencionado 
na CJáu:;ula Primeira e na fonna regularmente estl.lbeleci
dos; fi cando JJO r esLe instrumento a S AF do Go vE:rno do 
Território Federa l àc Amapá, com a responsabilidad e de 
orie ntar , emiti r nJr<:: t<lR e r eceber a prestaçãD d e conws na 
form<t que a Lei estabelecer, salvo decisiio da autor id ade 
com petente . 

Clúusula quinta - O Clube obriga-se. uma V{'Z 

concluiclor; os tr::Jba.i os refe rente .!l obra. a franq ue:;. r a DEC/ 
AP o uso gratuito J c s u as inst•lações de~porti vas e v e:;
t iários. para execu, §o de programas ele Educação Física e 
realização de r.:omp1·\ ições despúrt iv;,s estudantis, pelo pra7o 
de quatro (4) anos du rante os d ias úteis de setnana, po
dendo resE'rvar os •Jeriodos noturnos par a uso exciusivo 
dos sócios, sempre ç ue j ulga r conveniente . 

eláusu la sexta - O Clube obril;a-se. a m<:<nter suas 
instalações desportrvas em perfeitr-~ condi~·iio de utilização 
dur:mt e todo o prazo de v igência do Com·ênio. 

C láusu la sétima - .4. DEC/ AP, at r;wés da S eção de 
Educaçiio Física E~ p•nt.e s e Recreação - SEFEl1, obri,;a-se 
a planeja1· o uso d us instalações do C lube. obedecendo ri
gorosanente o cl ispo~t• l no Del'reto n° ti9.4 50, de 1° de no
vembro de 1971. eu ja programa<;iill, para utilização da s 
in~t::Jl:J~·f'es dc~porti\ as. seni cientificada no inicio de cada 
ano leti\'O, à Pres idênc ia do Clube. 

sará ao Clube, auxílio financeir o n a importância de Cr $ . . . Clàuf'ul<t oitnv;; _ A D EC/ AP, se r esponsabil!zará 
~0 . 00(},00 (vinte mil c r•JZ<•iro.s l. para aplicaçiio n a cons- I pela aloc<Jç;io d\! r ec ur sos destinados à execução elas utivi
truçiio, amp liação efou r ecuper ação das ins ta lações despor- ' dades r•HeÍ·idas na \. lftusu la sétima, b,·m como pelos d:;nos 
tivas. conforme cronograrr.a de t rabalho an exo e in separ?vel caus:1dos às i ns t;d?~·, es desportivas, durante a vigência do 
deste Convênio, de limitado pe los re<'ursos globais na ordem Convênio. re~u l tan l da ut ilização aas mencionadas ins tala-
acima m encionada, onde fica1·ão esta be:ecidas as etapas para ções despor t ivas. 
e xec ução do pla no d a obra, partindo do movimento de 
terra até sua conc lusão. 

Cláusula Segunda - Os r ecursos concedidos pelo 
presente Convênio, serüo aplicodos rigorosamente de acor
do COI:-1 o P r ojejo. Orçam ento. C'rono,sram<~ de Trabalho e 
clernufs especificac;0es aprovHdas pe la DEC/ A?, coro supor
te no Convênio Ger a l firrn~do ent re o Gover no 1c Terri
tório atravÉ's da D EC/ AP, o Clut.Je e o MEC/DeparLlmenlo 
de Ed u ·~a,·iio F ís ica e Desporto~•. or igetT• do Processo n° 
Utlú!120i7 !-DED. 

Cláu~ula Terceim - O encargo f:na nceiro da DEC/ 
AP . de que trata a C láusu la Prim eira, n o valor de Cr$ .. . 
20.000.00 (Vinte m il cr uzeiros). correrá por conta do 
Progr ama - 09.09.1032, e leme nto de despesa 4.3.7.1 ; -
Entidades Federa is , r ecursos da Lotena Esportiva Federa l, 
nos termos d o Decreto n º 63.703, de 03/ 06/ 1971 c Processo 
n ° ooo82o/71 - DED. 

C láusu la Quarta - Os rec ur sos concedidos pelo 
Ministério da Educação e C ultura através ào Departamento 
de Educação Física e Desportos, p a ra o P rograma -
o9.o9.1o32, mencionados na Cláusula anterior , só poderão 
ser movimentados para o f im exclusivo da liqu idação da 

Cláusn la nona - A CEC/AP. com o aprov<' da au
to ridade c t•mpttPntt· de legara poderes a Seção de Ed11cadio 
Fí~ka Esp0rtes e Re ·n ·ação - SEF.SH <' a S t'cr<:ta ri<l de 
Obras Pú i:Jliclls -- Sü i->. para v<- r:fic<,<,ãn Lio cumprimen~o 
das obr igaçôec; dPCO rentes do pre~ente C .;nvé nir,, com as 
se6u i nt~s aüibuit;ües: 

"\ - A ::;<' ~ ii o dê Educaçã o E'ísil:7.l , I:sportes e He
creução - SEFEH: 

Proceder h'il b<- lbo de fisC' ;J! i z:1~·.jn, no tocant e a 
utilização das depenrtências de~portivas, quanto a sua con· 
dição para a p ratic::: de educação f ís ica ,.. de suortos, inde
pendente da verifJC::Jt:ão técnica da ed ific«o;:i o, que competirá 
a SOP; 

- Comunica r a D EC/ AP, em laudo desc riti vo, as ir
regula ridades encontrada s. 

b ) - A Secnta ri a de Obras Públit':•s - SOP: 
- Proceder t ra ba:ho de f i~· caliza~·iio no tocante a 

execução técnica da obra, cujas falhas fu l.\.l ras e não com u
:-~icadas . serão de sua responsabil id <><~>e; 

- Comunicar a DEC/AP, em laudo descritiv o. as 
irregula ridades e ncon t radas. 
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Cláusula décima - No caso da dissolução do Clube 
a que se refere este Convênio, a;: Instalações e benfeitorias 
cvnstruídas ou adquiridas com os: r ecursos nele espe-.:lflca
dos. só pod~trão ser a lienados o•t cedid os com a pré\ 1a e 
expressa autorização desta DECí AP, a pó!' comunicaçiio a 
auto r idade competf!nte, e aquie·cér.cia dn Mmi!tério da 
Educação e Cultura - MEC , atn\·és do )epartamento de 
Educação Física e Desportos - DED. sedi<Jdo em Brasília 
- DF. 

Cláusula décima prim•·ira O pr~sente Convênio, 
subordina r-sr-á ao fôro da Comarca de Macapá, capita l do 
Território Federa l do Amapá. 

E . por esta rem d e acordo c 1m os te rmos do presente 
Convên io, o Diretor da Divisãa E3colar e Cultu ral, Geraldo 
Leite de Morais, Osmar Nery Marinho Presidente do 
Trem Desporti vo Clube, o Assessor do Planejamento da 
DJ<::Cj AP, João Lourenço da Silva, o Ch··fe da Seção de 
Educação Física. Esportes e Recreação. Jo~e Fipueíredv de 
Sou:t.a, e o Sec retário de Obra:; Públicas. J :nq .. im de Vi
l h e na ~etto, o firmam em 5 (c h co) vias de igual teor e 
!orma. perante 2 (duas) testemunl.as que também o assinam. 

Macapá-AP, dezembro de 1972. 

Geraldo Leite de M•1rais 
D irPtor da DE C.//', P 

Joiio Lour,nço da Silva 
Assessor de Plar!ejamento 

Osmar Nery :VJ;: !'inho 
Presidente do Clube 

J osé Figueiredo de Souza 
Che!e da SEFE•-\ 

Joaquim de Vilh ·na 'Netto 
SecretáriO <la SOP 

Testemunhas: 

Mary-Nancy Juc:'l Leite 

Raimundo NNtat o do N:~scimrnto 

--.. ------------~IIU!IU.-------~ .. \.---
Divisão Escolar e Cultural 

ASSESSORIA DE PLANEJA!VJD.;TO 

APROVO: 

Jcsé Lisboa Freire 
Governaaor do TF A 

Convênio n.0 011 172-DEC/ AP 

Empenho n° l /72.-DF/SAF 

CONV~NIO PARA O PROJ ETO ESCOLA/CLUBE 

Termo de Con vênio e:1tre a Di\ i são Escolar e 
Cultural - DEC/ AP .: o Esporte Clube Maca pá 
- Município de Macapá-TFr\. 

.\ Divisão Escolar e Cultural, doravante de nominada 
DEC/ AP, represent3da pot· seu Tit•1lar Gualdo Leite rle 
Morais . por delegação de Portaria Govername11tal n.0 ô7 G.<ü), 
e o Esporte Clube Macapá - lVunicípio de M<~capá-TF' \, 
doravante denominado Clube, represent ado~ por seu Presi
dente, José Policarpo de Miranda, por de!Pr~açi.o rjo Conse
lho Delibera ti vo. celebrcm1 o presente Com•enio que, se re
iJ'• rá pt:las Cláusulas seguint es: 

Cláuwla Primeira - A DEC/ AP, atrw~·s da Sect·eta
ria de Administração Financeira - ~Al•'/Lilretoria de r i
nanço;s do Governo do Terri tó r io Fecl,..r<>l do Amap:í, rep ~s
sar<> ao Clube, auxílio finance iro •ta importàncic:; de Cc5;, .. 
65.000,00 (sessen ta e cinco mil cr uzeir os), para apl!caç5o na 
construção, a mpliação e/ ou recuperação das inst.ala<;-ões d~,;s
portivas, cúnforme cronograma de trabalho anex•J e inse
parável deste Convênio, delimitado pt lc:s recursos globais 
na o rdem acima mencionada, onde ficar&o t!stabelecidas 
as etapas para execução do plano da obra, partindo do mo
dmento de terra a té a sua conclusão. 

Cláusula Segunda - Os recursos concedidos pelo 
presente Convênio. serão aplicados r igorosamente de ar.ordo 
com o Projeto, Orçamento, C ronograma de Trabalho e de
mais especificações aprovadas pela DEC/ AP, com supor te 
no Couvênio Gera l f irmado entre o Governo ao Território 
atr avés da DEC/AP, o Clube e o l\'TECjDepart amento de 
Educação Física e Des portos, origem do Processo n° OOG820/ 
71- DED. 

Cláusula tercei ra - O encargo financeiro da DEC/ AP• 
de que trata a cláusula p:-imeira, no valor de Cr$ 65.000,00 
( s t•ssenta e cinco mil cruzeiros), correrá por conta do Pro
grama - 09.09.1032. elemento de dc~pesa 4.3.7.1. - Entida
des Federais, recursos d11 Loteria J!:~portiva Feder al, nas 
termos do Decret> n° 68,703, de 03/ 06/19íl e Proee::~t1 n~ 
000820/71-DED. 

Cláusula a uarta - Os recursos concedidos pelo Mi
n istério da Eduéação e Cultma através do Departamento di! 
Educação Física e Desportos para o Pl·ograma - 09.09.1032, 
mencionados na cláusuld ante rior, ~ó poderão ser mov ím~n
t ados para o fim rxclusivo da liquidação da despesa d e que 
trata o presente Convênio . obrigan::Jo-st o Clube a p restar 
contas r igorosamente de sua aplicação, no J!lrazo estabelec i
do no Cronograma de Tr<~balho mencion!ldo na ClAusula 
Prlmeira e na iorma regularmente estabelecidos, ficando por 
este instrumento a SA F do Govrrno do Território Federal 
do Amapá com a responsabilidade de or ienta r, emitir ner
mas e receber a prestaç5o de contas na forma que a Lei 
estabelecer, salvo decisão da autorid:Jde competente. 

Cláusula Quinta - O Clube obriga-se, uma vez con
cluídos os trab<dhos rt>ferentes a obra. a franquear à DEC/ AP 
o uso gratuito de ~uas instali!ções desportivas e vestiários, 
para exe€ução de programas dP Educnção Fi3íca e realização 
de CO!npetíções desportivas C$tudantis, pelo prazo de quatro (4) 
anos, durante os dias uteis de semana, podendo reservar os 
períodos noturnos para uso exclusi\ o dos sócios, sempre 
que julgar conveniente. 

Cláusula se>xta -- O Clube obriga-se a manter suas 
instalações desportivas em perf~,:ita condição de utilização 
durante todo o prazfl de víg\tncia do Convênio. 

Cláusula sétima - A DEC/ A P, a tra·;és ela Seção de 
Educacão F íalca, !::~portes e H,t;creaçiio-SE~'ER. obriga-se a 
planejar o u>o das instalac;ães do Clube. obedecendo r !goro
samecte o d isposto no L1ecreto n.0 69.450, oe 1.0 de novem
bro de lllil. cujn pr0gr~1mnçào, para utilização das instal3-
ções despor~ivas , ser<i clemific<tda no início de cada ano le
tivo. a Presidência do Clube. 

Cláusula oit::lva - A DEC/ AP, se responsabilizará 
pela alocaçfio de recursos destinados à execução das ativi
dades referidas na Clausula sétima, bem como pelos o.anos 
cataados ::.s instalações desportivas, du rante a vigénda do 
Convên!o. r esultante da uUlizaçi:o das nt"ncionndas instala
ções desporti\ éJS. 

Clausula ncma - A DEC/ AP, co1n o aprovo da auto
r idade compet~nte delet,~ara poderes a Seção de Educação 
Fí:oicé: h:<>pOt·te~ e Recreação- S~Fr:R e a Secretar ia de Obr as 
Públicas - SOP, para v erificação do cumprimento das obri
gar;õe!l decorre:tte~ do presente Convêní~, com as seguint es 
atribuições: 

a) - ,\. Seção de Educação Física . Esportes e Re
creação - SEFETI: 

- Proceder trabalho de fi sca lização, no tocante a 
utilização dl'is depenJências deRpo rtivas. quanto a sua con
d ição para a pr<itl~a de educação f1sica e de:;portos inde
pendente da verificação técnica da edificação. que competi
rá a SOP; 

- ComunicJr a DEC, AP. t>m laudo descriti\·o, as Ir
regular idade!> ~::ocontradas. 

b) - A Secretaria d~ Obras Pú01icas - SOP: 

- Proceder t.rRbJlho de fiscalização no toca nte a exe
cuçiio técn!ca da obra. cujns !alh;ts futuras e não comunica
das, serão de sua responsabilidade: 

- Corr.unicur a DEC/AP, ~>m laudo descritivo. as ir
regularidades encontrada~, 

Cláusula décima - No caso da dissolução do cle~be a 
que se refere este Convr}nic•, ns instalac;õe~ e benfeitorias 
c.mstituídas ou adquiridas com os recursos nele especifica
dos, só poOf!rfto ser llllenados ou cedidos com a prévia e 
expressa autorização desta DF:C/ AP. após comunicação a 
autoridade cumpett!ntt:, e aquiescência do Ministério da 
Educação e Cultura - MEC, através do Departamento de 
Educação Física e Desportos - DED, sediado em Brasília 
- DF. 

Cláusula décima primeira - O p resente Convênio, 
subordinar- se-á ao fôro da Coma rca de Maca pá, capita l do 
Território Federal do Amap[l. 

E, por esta rem de acorJo com os termos do presente 
Convênio, o Diretor da Divislio Escolar e Cultural, Geraldo 
Leite de Morais, José Policarpo de Mirallda Presideme do 
Esporte C lube Ma~apá. o Assessor do Plonajnmento da 
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DEC/ AP, João Lourenço da Silva, o Chefe da Seção de 
Educação I<'ísica. Esportes e Recreação, José Figueiredo d~ 
Souza, e o Secretár io de Obras P úblicas Joaquim de Vilhena 
Netto, o firmam em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, 
perante 2 (duas) testemunhas que também o assinam. 

Macapá-AP, de dezembro de 1972. 

Geraldo Leite de Morais 
Diretor da DKC/ AP 

João Lourenço da Silva 
A~~essor de Planejamento 

José Policar po de Miranda 
P residente do Clube 

José Figueiredo de Souza 
Chefe da SEFER 

Joaquim de Vilhena Netto 
Secretário da SOP 

Testemunhas : 

l. Mary-Nancy J ucá Leite 

<!. Raimundo Nonatu do Nascimento 

Comissão de Inqu érito Administrat'ivo 
(Dec. 128/72-GAB.) 

PORTARIA 01/72-CIA. 

O Presidente da Comissão de Inquérito Admini :;trati
vo designado pelo Decreto nº 128/72-GAB. de 19 de dezem
bro de 1.972, do Exmo. Senhor Governador do Território 
Federal do Amapá. 

Resolve, na forma do parágrafo 2° do Art. 219 do Es
tatuto dos Funcioná rios P úblicos El!vis da Unifo, designar 
Orivaldo Raimundo Pereira Escre\·ente Datilógrafo Nível 
7-A do Quadr o de Funcionários deste Território, p;~ ra de
sempenhar as funções de Secr etário da mesrna Comissão. 

Macapá, 27 de desembro de 1.972 

José Otávio Maia 
Presidente 

Comissão de Inquérito Administrativo 
Decreto (P) N º 134 de 26 de dezembro de 1972 

PORTARIA N° 01/73-CIA 

O P residente da Comissão de Inquérito Administrati
vo designada pelo Decreto ( P) n ° IH de 26 de dezemb1 o de 
1972, do Exce!entíssimo Senhor José Lisboa Freire, Gover
nador do Te rritório Federal do Amapá, 

RESOLVE: 

Na forma do § 22 do a rtigo 219 do Estatuto dos Fun
cionários Públicos Civis da União, designar o servidor 
Esmaelino Pimentel Cardoso, Tipógrafo, nível 11 , l0tado na 
Divisão Escolar e Cultural, para desempenhar as funções 
de Secretário da mesma Comissão. 

Macapá, 2 de janeiro de 1973 

Florisano de Oliveirn Nobre 
Presidente da Comissão 

8sporte Clube 111acapá 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 

O Presidente do Esporte Club~ Macapá, de acordo 
com os artigos 131º e !34º dos Estatutos em vigor. vem, 
através do presente Edital, convocar todos os associados 
f'm pleno gozo de seus dir eitos, para a reunião de Assem
bléia Geral Ordinária, a ter lugar na sede social do Clube, 
no dia 7 de janei ro de 1973 às dez; dez e td:1ta; e onze ho
ras, respectivamente, em primeira, segunda, e terceira con
vocação. 

O principa l assunto da reunião será o da eleição do 
Conselho Deliberativo para o biênio 1973/74. 

Macapá, 29 de dezembro de 1972 

José Policarpo Miranda 
P residente do Esporte Clube Macapá 

A JIII A PÁ C LUBE 
ESTATUTOS 

(Continuação do número anterior) 

Sessão VIII 

Dos Deveres dos Sócios 

Art. 80 - Constituem obrigações dos sócios: 

a) - contribu ir pa ra que o Am apá Clube realize a 
sua finalid ade de prc.mvver a educação física. moral. cultura! 
e ~ívica dentro de seu quadentro de seu quadro social; 

b) - portar-SI' com respPito e correção, sempre que 
estiver e:n causa a sua condição de associado; 

c) di rigir-se em termos r espeitosos aos membros do 
Conselho Diretor, Diretores e Sub-Diretores e portar-se con
venientemente no recinto da sede e dependências do Ama
pá Clube: 

d) - evitar. dentro do clube qualquer manifestaçt:o 
de caráte r político, r elig.oso, racial e de nacionalidades; 

e) - cumprir os estat utos, Regulamentos, Regimentos 
e deliberaçã o dos PodPrts competentes: 

f) - adquirir ca rtão de associado para comprovação 
de sua qualidade de >·ócio; 

g) - comunic3 r à Secretaria do Clube, por escri~o. as 
alterações de endert:'';O, profissão, estado civil e out'ra s que 
afetem as declarações exigidas para admissão e perma nên
cia no quadro social; 

h) - s.atisfazPr, adiantlmente. o programa das contri
buições Estatutárias pela forma por que se obrigou, dentro 
dos primeiros dez L O) dias do mês, trimestre ou semestre 
ou arw, e quita r-se, dentro de trinta (30) dias. do débito de 
qualquer natu rez::~; 

n - Indenizar o Amapá Clube de qualquer prejuízo 
material que lhe venha causar; 

j) - cumprir c respeitar as dec isões emanadas dos 
Poderes do Am.1pa Clube: 

I) - ficará impedido de exercer cargos de direçao 
ou competir por outro clube o sócio que pertença aos Con
selhos Deliberativo ou Diretor do Amapá; 

m> - somente por!erá competir por outw clube, se o 
Conselho Diretor permitir. excepcionalmente, o sócio que 
pertença a qualquer classe dos quéldros de sócio do Ama
pá Clube. 

Art. 81 º - Nenhum associado de qualquer das cate
gorias do clube devE·rá negar a apresentação do ca rtão de 
identidade do clube qu~ondo fô r solicitado por qualquer 
membro do Conse lho Diretor, e na falta do documento, o 
recibo do mês. quando: 

a) - quizer te r ingresso na sede e dE.'pendências do 
Amapá Club_c n:!s r euniões por ele promovidas; 

b) - solici tado por membro dos Consel hos, Di retores 
Sub-Diretores, Sócio l e Funcionários do Amapá Clube, nos 
exercícios de fun ções regulamentares ou atribuídas. 

Art. 82° - /'. requerimento do interf'ssado e se forem 
julgados procedentes os mot ivos expostos;-.n Conselho Di
retor, em caráter excepciona l. poderá E'Ximi r o sócio de 
responsabilidade decorrente de aplicação da s disposi ções 
Es~3tuária s, ou tr;~nsigir com ele em rela,;iio a cornp1omis
sos contraídos dos cc> m o Amapá Clllbe. 

Art. 83° - O cartão de identidade de sócio constará 
do nome, re trato, número dê! motncula, classe e categoria. 

Art. 84° - Serão fornecidos cartõe~ de idf'nt!d<'lde. 
para ingresso nns dependência~ do clube a todas as pessoas 
da família do sócio. 

Art. 85º - Ficam os sócios responsáveis pelo compor
tamento das pessoas de sua famílla dentro do Clube. 

Art. 86° - Nenhum sócio de qualquer classe ou pes
soa da fam ília do sócio, poderá ceder seu cartão de identi
àade a pessoas es tranhas para ingresso no Amapá Clube 
ou em suas promoções, sob pena de sE':r o mesmo apreen
dido e somente entregue sessenta ( 60) ·dias após, acompa
nhado de dício de advertência. 

(Contir.ua no próximo número) 


	

