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ATGS DO POUER EXECUTIVO 
(P) nº 0953 de 30 de agosto de 1974 I 

O Go\•ernador do Território Federal do Amapá, no 

1 
uso das atribuições que lhe são conferidas ern Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar Cal' los de ,\ndra ie Pontes, Ofi
cial de Administração, nível 14-B, do Quac ro de Funcioná
r ios do Governo deste Territór io, lotarlo na Sec retaria de 
Aàrninistrac;ão c Flnanr;a~. atualme-nte n o exercício do cargo 
isolado de provimento em comiss '10, símbGio 7-C, de Dire
tor de Imrrensa e Radiodifusão do Amapá, para viajar da 
sede de !'uas atribuiç·ões - Mac;::pú -. atô a cidade de 
M1maus, capital do Estado do AmazonaR, a fim de trat ar 
as~untos do interesse da Administração arr apaense. 

Art. 2° - Revogadas as disposições rm contr&rio. 

Palácio do Setent r ião. em Macapá, 30 de agosto de 
1.97-l 85q da República e 31º da Cliaçào do Território Fede
ral do Amapa. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Secre tarkl de Obras Públicas 
Seção àe Estradas de Rodegem 

APROVO: 
Arthu r Azevedo Henning 

Gover nador 

PLANO DE APLICAÇAO 

Serviço: Limpeza da área urbana na Vila Maia desti
nada a abrigor as populações das áreas resPrvadas as ins
talações purtuarias. 

Prazo: 15 dias de trabalho. 

[snEcilicacão 
VALOR 

H.0 de ' 
Ordm 

I Unid. Quant. 
Unit. Total 

I-00 I PESSOAL I 
1-0 I Grotificações Vb. 

II-00 COMBUSTÍVEL I 
II-01 O!eo Diesel Litro 
H-02 Gasolina Litro 
II-031 Lubrificantes Litro 
11-04 Graxa Quilo 

15.444 
900 
400 
80 

1-
0,91 1 

-,59 
!1,00 

lG,OO 

8.422,20 

14.069,48 
1.431,00 
3.600,00 
1.200,00 

SOMA I ,_ 28.722,68 

Importa o presente Plano de Aplicação em \ inte e 
oito mil, srtecento8 e vinte e dois cruzeiros e sessenta e 
uilo cent<.\'os (28.722,68). 

!1Iac2pá 21 de agosto de 1974. 

Elaborado por: 

Amaury Guimarães Farias 
Chefe do SEPLr\N 

Engº J oaquim de Vilheno Neto 
Chefe da Seção de E. Hodagem 

Eng.0 José Airton de Almeirla 
Diretor da Divisão de Serviços Públ!cos 

Sec. Substituto 

I 
I 

I 

Prefeitura Municipal de Macapá 

Lei n2 021174-GAB-P:.lM, de 29 de agosto d e 1974. 

Di~põe sobre a abertur a de Crédito Especial 
para pagamento dos Subsídios de Vereadores da 
Câmara Municipal de Macapá, relativos ao 
exercício de 1973. 

O Prefeito Municipal de Macapá Território Federal 
do .-\mapá. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei, na forma do que dis
põe o artigo 66, do Decreto-Lei nº 4ll, de 08 de janeiro de 
1969. 

Art. I º - Fica o Poder Executivo Municipal, autor i
zado a abrir, no presente exercício, Crédito Especial no 
valor de 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros) destinados ao 
p::gamento total dos subsídios de vereadores da Câmara 
Municipal de Macapá, referente ao exercicio financeiro de 
1973. 

Art. 2º - A despesa de que trata o artigo anterior 
correr:.t por conta da tend~ncia para o excesso ele auecada<;ão. 

Art. 3Q - Os recursos financeiros destinados ao pa
gamento das despesas rderentes ao p··esente crédito, serão 
repassados bimestralmente, em 3 (três) parcelas, mediante 
solicitação, por escrito, desse Poder Legislativo e condi~;io
nado as disponlbllidade em caixa. 

§ único - Tcmar-se-á como ponto de r eferência, pa
ra o prlmeilo bimestre, o àia em que ÍOI' apro\·oda a pre
sente Lei. 

Art. 4.0 - Esta Lei entrará em viqor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio 31 de Março, em Macapá, 29 de agosto de 1974. 

Lourival Bemvenuto da Silva 
Prefeito Municipal de Macapá 

Clodoaldo Carvalho do Nascimento 
Dit·etor do Dept.0 de Administração 

Conselho de Educação do Território do Amapá 

Resolução n2 04/74. 

Fixa Norm<.~s para elaboração de Regimento 
para os estabelecime11los de ensino de 1 º e 211 
graus 

O Conselho de Educação do Território do 
Amapá com fundamento no Parágrafo Único do 
Artigo 2° da lei 5692 de 11 de agosto de 1971 
e o Parecer 352/72 do CFE <! na Delegação de 
Competência atribuído a este Conselho pelo 
CFE em 4 de junho de 1973. 

RESOLVE: 

Artigo 1.0 
- Todo estabelecimento de ensino do 

Ter ritório Federal do Amapá terá um Regimento que 
observando as normas da presente Resolução, regulará sua 
organfzar;:ão administrativa, didática e disciplinar. 

Artigo 2.0 - O Regimento de cada estabelecimento 
de Ensino será submetido à aprovação da Secretaria de 
Educação e Cultura e entrará em vigor a parti r do onó 
seguinte à sua aprovação 



3a. e 4a .-feiras, 3 e 4 dt: setembro ae 1974 DIARIO OFI":.:IAL 

As Repartições Públicas 
ferrltorlais devedo r emetfr 
e exped iente destinado à pu. 
blicação neste DlÁRIO OFI
CIAL diàriamente, até às · 
llNlO horas, exceto aos s-ába- 1 
•Hts quando deverãe fazê-lo 
n té às 11 :SO horas. 

EXPEDIE NTE 
TMP RENSA OFICIAL 

• • •••*• )f 
DIRETOR 

CaTlos de AndTade I-onles 

2a. pâg 

I AI! R~psrti~ões Públfr.llC 
cingir-s tte!o às assinaturas 

1 anuais renovadas até 2:J de 

I 
fevereiro de cada ano ; à;; 
inici adas, em qualquer époc.> 
pelos órgãos oompcteotes. 

1 A lim de pou ibilitar a 
remt>IIS!l. de valores acon1p11-

As recla.na~ões pertinun~ 
tes à matéria retribuída 1 os 
1\/l \10 9 de erros ou omissões, 
aeverão ser formuladas por 
essrito. à SecA o lle Redação, 
d.as 9 às 13:30 horas, ne má
ximo até 72 h o r a s apG õ a 
saída dos órgãos ofi cinis. 

• • • " * • • • · nhados de eselareci ruentos 
DIÁRIO 0FICIAL I quanto à sua al}licaçáo, soli-

lruprE'f so 11as Of.clnas da lmJ>rens~ C)fici:ll oita!l'os usem os interes~ados 
MACAPA - T. F. Al\-lAPÁ 1 prefarencialmnte rbeque rH• 

• •" • • • ,." ' vale postal. 
A S S IN A T U R A S Os suplementos ae edi-

Anual . Cr$ 25,00 I ções doB órgllos t•ficiars só 
Semestral. l2,f 0 1 Sf: foroe&eriio aos assinante~t 

'que as ilOiicJLarem no ato da Os originais dHer ãG ser 
datllog raflult s c autenticados, 
r ess111vadas, por quem de di
•aJito ~asuras e emendas. 

Trim estral 6,~5 I u&sinalura. 
Núm ero avulso. " 0,~0 O runciooilrio público fe-

BR 'sfLIA -r.. t D'~ ". • ·o·f~ ~ •1 . t d 1 't dl•rul. te t·á um del'conto d! 
« r. _ ~ .c..s e 1ano 1~1a .e encon ra o pnra e1 u- l l Ou o· I:' ar a fazer jus a êlltc .l:',;XCetuadas as p ara o ex

terior, que lier!io s e m p r c 
anuais os as~;inaturas pod ~r
se-!o tomn, em qualquer 
época, por sds m~>ses ou um 
81.10. 

ra no !Sala o :r.acwnal e Inte:_n~~IOnPI d~ Jm~n nsa. da 1 desconto, Jcverú provar esta 
COO~ER PRI:SS, no «Br .. ~>Jha lll_lE:!l~ l~o_.~J~-- .

1 

condit,:uo nu ato da as13inattu·a 
Para facflilar ao!> assioan- 1 A filli de evitar solução 

tes a verificação do prazo de de continuidade nc recebi- O custo de cada t>xemplor 
validade de suas &Esinaturas, 1 mento dos jor.Pais, !I e v e m atrasado rios órgãc!! ofi
na parte Euperior do cnderê- ~ os afsi na ntes pro,·i lenciar a· cialb serd, na ' 'emla 8\'Uiao 
ço vão impresos o núm ero rer.pt-etiva renovaç.'i.o con1 l acre::ocida de l'rS U,li l s~ da 
do tal ão do registro o més e antec('dancia OIÍiliru~.t de Lrin-, mesmo ano, e ue CrS ?,U:> 

A• a ssinaturas v encidas 
ooderão ser suspensas sem 
aviso prévio. o ano em que finda r 1. ta (30) d!11~. por uno dacorrido. 

§ 1." - Enquanto a Secretaria de Educaç&o não apro
var o Regimento, o estabelecimento será regido pelo mesmo 
em caráter provisório. 

§ 2.0 - Qualquer modificação no Rcgirr.ento desde 
que n ão colida com as normas baixadas por esta Resolução 
será submetida à aprovação da Secretaria de Educação e 
Cultura e entrará om vigor no ano seguinte :i sua apro
vação. 

Artigo 3.0 - As escolas Munidpais e particulares 
egtarão sujeitas à s mesmas normas do sistema de ensino 
deste Territódo. 

Artigo 4.0 - O Regimento deverá identificar o es
tabelecimento de ensino discriminando a entidade man
tenedora, sua denominação e sede, o ato administrativo 
que autorizou seu funcionamento ou lhe ooncedeu r e
conhecimento. 

Artigo 5.0 - As normas Regimentais serão de 
cumprimento obrigatório nos termos d<J Lei e o estabele
cime nto de ensino que deixar de obsen·ar o disposto nesta 
Resolução, será advertido e, na hipótese de não atendimento 
suspensa a sua autorização ou cassado o seu reconheci
mento. 

Artigo 6.0 - O estabelecimento de ensino de\·erá dar 
conhecim ento ao aluno ou a seus pais e responsáveis, se 
menor, do conteúdo do R egi me nto escolar bem como das 
modificações nele introduzidas. 

Artigo 7.0 - O estabelecimento de ensino ao elabo
rar seu Regimento bem como o Órgão competente ao apro
vá-lo deverão obser\'a r as ~eguintes normas: 

1. O Regimento será distribuído em Títulos, Capítu
los e Secções. 

2. Os Títulos, Cápít ulos e Secções obedecerão a se
quêncla sugerida pelo Part:cen 352j 72 do CFE aprovado no 
dia 4 de abril de 1972 e outros Itens que o Conselho de 
Educação deste Ter ritório ache por bem incluir. como segue 
nos Artigos subsequentes: 

INTRODUÇÃO 

Artigo 82 - No Regimento deverá constar: 
a) Indentiflcação do estabelecimento. 
b) Denominação, sede e endereço. 
cl Instituição legal, ato de criação, ato de autorização 

ou de reconhecimento. 
dl Entidade mantenedora. natureza jurídica e r egistro 

em cartório. 

Titulo I 

Das Finalidades 

Artigo 9~ - Deverá constar no Regimento: 
a) Conceituação das finalidades do estabelecimento, 

sua caracterização c sua mosofia de educacão baseadas: 

I. Nos fins da Educação Nacional (Lei n2 -!024 de 
20.1 2.61). 

2. N:•s objeti·, os gerais e específicos da escola (Art. l.0 

da Lei 5692 de li '13/71). 

~. Na obrigat•>riedadc do Ensino de 1.0 e 2.u Graus 
ministrac.a na Líng1.•a i\acional. 

Titulo II 

Da Admini~tração Escolar 

Artigo !0.0 
- O Regimento deverá cii~por em Capítu

l0s subdivididos E:n1 seções os órgãos e ser\'iços que com· 
põem sua adminisn ::IC; i;o como: 

1. Di retoria. 
2. Vice-Diretoria. 
3. Secretaria 
4. Tesouraria e Contabilidade. 
5. Orienhção Educacional. 
6. Supen·isã 1 

7. Conselho le Professores. 
!J. Ztladoria. 
9. Instituiçõt s escolares: 
a. Centro Ci.-ico. 
b. Associaçã 1 de Pais e Mestres. 
c. Caixa e:>C• lar. 
d . Ccoperati\'a Escolar e outras. 

Parágrafo único - De\ erão ser especificados as 
atribuições e responsabilidades dos elemer.tos que desem
penham funçÕt!S nos órgãos Admini:strativos do Es tabeleci-
mento. · 

Título lii 

Da Comunidade Escolar 

Artigo ll0 
- O Regimento definirá os direitos e de· 

\'eres de todos os componen~es de tré. balho educ:~cional. 

por cargo ou funçà ), obse r\'LlOdJ as re~pecli\'as atribuiçõc:3 
administraLi\'as, técnicas, docentes e disct! ntes bem como. a 
suo autoridade c rcsponsabiliaade. 

Artigo 12.0 - As penalidades deverão se1· p.·cvistas e 
indicndas a autorid::1de competente para aplict-las ass1m 
como os recursos cJbiveis. 

Título IV 

Da Estrutura e Funcionamento 

Artigo 13.0 
- Subdividir-se-á em Capítulos relati\'OS a 

Organização Didática e ao Regime K~~olar. 

Artigo 14º - A Organização Didática abrangera ma
téria relativa a cursos, currículos e programas. 

Artigo !59 - No regimento em relação ao aspecto 
curricular, deverão ser consideradas: 

I. Os Termos do Parecer 853 71 CFE e da ResolU(,:ão 
n.• oa 71-CFE. 
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2. O disposto no Parecer 45/ 72-CFE e na Resolução ' 
n .0 02/72-CFE. 

3. As normas estabelecidas pelos Pareceres 339í 72 e 
871/72 da Câmara de 1.0 e 2.0 Graus do CFE. 

4. A Organização do Currículo Pleno, escalando-o 
pel3S séries ou ordenando-o na duração dos estudos. se o 
regime for seriado. 

Artigo 16.0 
- O regime escolar incluirà: 

a. Calendário Escolar e número de período letivos; 

b. Carga Horária Semanal e Total; 

c. lV-atrícula; 

d. Transferência (observando Art. da Lei 4.024). 

e. Avaliação do rendimento escolar sc.b os aspecto.; 
da frequência e aproveitamento de estudos segundo o que 
estabelecem os Parágrafos do Artigo 14.0 ela Lei 5692; 

f. Período e a sistemática adotada para o.; estudos 
de recuperação; 

g. Adaptação de curso adotando critérios estabele
cidos pelo Art. 12º dà Lei 5692. 

Das Disposições Gerais 

Artigo 17º - Os sistemas de ensino e as pessoas 
jurídicas de direito privado poderão in~tituir, desde que 
observadas as normas constantes deste Regimt-nto, para 
alguns ou todos estabelecimentos por eles mantidos um 
Regimento Comum que assegue a unidade básica e!ltrutural 
e funci onal da rede de ensin0 e preserve a necessaria 
íiexibiliàade dídatica. 

Artigo 18.0 - Os casos omissos nesta 
serão r j:!solvidos pelo Conselho de Educação 
ri tório. 

Resolução 
deste Ter-

Artigo 19.0 Esta Resolução entrará em vigor na data 
de s ua publicação. 

Arligo 20.0 
- Revogam-se as disposições em con

trário. 

Sala de Reuniões do Conselho de Educação do Ter
ritório do Amapá. 

Aprovado em 16 de maio de 1974. 

Ass: Annie Vianna da C'ost:l - Presidente 

Chamado de Empregado 

Joel Fen:eira de Jesus vem por roejo do pre
sente notificar Plínio Brasil para reiniciar suas 
atividades no prazo de 20 dias, caso contrário, sua. 
atitude será co'1siderada como ato de renúncia ao 
c~rgo. 

Convênio 
Termo de Convênio que entre sl celebram o 
Governo do Território Federal do Amapá e a 
Prefeitura Municipal de Calçoene, para aplicação 
da dotação de seis mU cruzeiros (Cr$ 6.000,00}, 
med!ante as cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira - Partes Convencionadas. 

O Governo do Território Federal do Amapá, neste 
ato representado através do seu Governador Arthur Aze
vedo Henning, daqui por diante denominado G.T.F.A. e a 
P refeitura Municipal de Calçoene, representada neste ato 
por seu Prefeito, Senhor Aracy Monteiro Costa, daqui por 
diante denominado P.M.C., r esolvem e reciprocamente se 
obrigam a c.umprir as cls usulas abaixo e.;tipuladas: 

Cláusula Segunda - Local e Data. 

DIARIO OFICIAL 

no que a e refere a torneclmen to de alimentação, hospeda
gem, e transporte na área, no período de 30 Elias, durante 
a atuação da Ope ração Nacional PRO XV, nos meses de 
janeiro e fevereiro de 1975. 

·Cláusula Quarta - Fundamento Legal do Convênio 

O presente Convtnio foi elaborado com fundamento 
no parágraio 5.0 do Art. 10 do Decreto-Lei n! 200 de 
25 de fevereiro de 1967. 

Cláusula Quintw - Execução 

Caberá à P.M.C. a execução finaBceira do presente 
Convênio. 

Clàusula Sexta - Dotação 

As despesas deeorrentes ao cumprimento do pro
grama de trâbalho do Projeto Rondon, na área, coqtará 
com recursos da ordem de seis mil cruzeiros (Cr$ I!.OaO,OO) 
recurso esse oriundo do Fundo de Participação dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territórios e elemento de des
pesa 4.1.2.0 Serviço em Regime de Programação 
Especial. 

Cláusula Sétima - Despesa 

Todas as despesas, efetuadas para execução do pro
grama, correrão por conta dos recursos distribuídos ,neste 
Convênio conforme Nota de Empenho n2 3.026/74. 

Cláusula Oitava - Fiscalizat'àO 

O G.T,F.A. fillcalizará a execução · financeira do pre
sente Conyênto, e, a qualquer tempo, pod~rá detat:mlnar 
inspeção técnica, independente de fiscalização. 

Cláusula Nona - Requisição de Numerários e En
trega de Recursos 

As requisições de numerários feitas pela P.M.C. 
serão encaminhadas diretamente a Secretaria de Adminis
tração e Finanças de acordo com as disponibilidades finan
ceiras dessa Secretaria. 

Cláusula Décima - Prestação de C~ntas 

A P.M.C. prestará contas dos recursos r ecebidos à 
Secretaria de Administração e Finanças. do Governo do 
Território Federal do Amapá, mediante apr esentação de 
documentos comprobatórios das despesas e fetuadas no 
prazo máximo de trinta (30) dias, após a execução dos 
serviços. 

Cláusula Décima-P'rlmeira - Vigência. 

O present~ Convênio passará a ter validade ltigal após 
sua publicação no Diário Oficial do Governo do ~erritório 
Federal do Amapá. 

Cláusula Décima-Segunda - O não cumprimento das 
cláusulas definidas neste instrumento implicari'l automatica
mente em sua d~núncia e consequente rescisão, por qual
quer das partes convenentes. 

E, por assim estarem de acordo, justo e convencio
nado assinam o presente Convênio em seis (61 vias de 
igual teor e forma, os titulares do G.T.F.A. e P.M.C., com 
as testemunhas abaixo relacionadas para que produza seu~ 
legais efeitos de direito. 

;\'lacap2, 12 de agosto de 1 ~74. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Arac:y Monteiro Costa 
'Pref. Municipal de Catçoene 

Testemunhal': Joaé Daniel de Alencar 

Ilegível 

Lavrado e assinado nesta cidade, em uma das salas 
onde funciona o Gabinete do Governador. aos doze Elias. do_ 
mês de agosto de 1974. · ·Preço do exemplar: 

Cláusula Terceira - Objeto do Convênio. 

O G.T.F.A. delega competência a P .M.C., para apli-
cação de recursos destinados à prestação de apolo à equipe 
!em n.0 de 6) do Projeto Rondon, Orgão autônomo da Ad
ministração Direta, juri~dicionado ao Ministério do Interior , Cr$ 0,50 - . 

.... _ __ . 
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Ministério da Agricultura 
r n~lilulo i\ acionai de Colon iZ:!~'iiU c nl'innna Aarâria - U\f'll \ 

Coordenadoria Regional do Norte - CR-01 

Comissão de Discriminação de terras devolu
tas no Estado do Pará e Território Federal 

do Amapá CDTD/PA-AP. 

Portaria n.0 1.288, de 31 de maio de 1.972. 

EDITAL COM PRAZO DE 90 (NOVENT A) DIAS 

A áJ>E:a cont:da nos limites descritos é d e apro
ximada m ente 27'i .250 (duzentos e sttenta e sete 
mil, duzentos e cinquenta) h~ctares, tomando·SP. 
como r eferência o Mapa do Território Federal do 
Amapá, na escala de 1:1.000.000, pub' icado pelo 
IBGE em 1 fhi5. 

Macapá, AP., 13 de agosto de 1974. 

Va;üldo Xavier Cor reia 
Membro Técnico da CDTD/PA-AP 

E:ngº-Agr º - CREA 4591-D - 2ª Região 

Juizo Eleitoral :lo Território Federal do Amapá 
E dital de Inà cação dos nomes p9ra compor 

a Ju üa Eleitoral do T.F.A. 

O Doutor J océ Cl em enceau Pedrosa Maia, Juiz Elei
toral do Território ~~:·dera! do Amapil, no uso de suas atl'i
buiçõ~s legai~. etc. 

Faz Saber a t ..,elos os que o presente Edita l virem 0 11 

dele conhecimento i\· e rem que fot am indicados pt ra com
por a Jt r t:1 .l:.,leitoJ 1! c<:stinada a a :Jurar as éleir;ões de 15 
de novembro ào cc ren~e ano, as seguirotes pessoas:-

! - Leverrih ~r /' lencar de Oliveira, Gerente do Ban
co Real S.A. 

2 - DeroS~} Arnúj o da Si lva, Chde de Ser viço do 
Setor de Ope:rnçõe~ jo Banco elo Brasil S.A. 

O Instituto Nacion2l de Colonizc:ção e Heforma 
Agrária - INCRA, pela Comis~iio de Discrimina
ção de Terras Devolutas, criada p.::la Portaria n .0 ... 

1.288, de 31 de m aio de 1972, com fundarrento no 
DecrPt o-L t: i n.0 1.164, ci.e 1º abiil de 1971 e de 
acordo com os artigos 11 e 97 a 102, da Lei n.0 ... 

4.504 d(• :10 de novembro de 19ü4, e ::.rtigos 3 . a 
H da L ei r:º 4.947 de 05 de abril de 1!16ô e a r tigos 
19 a 31, do Decrdo-Le' nº 97ü0 de 05 de s~tem
bro de 1946, con voca t Klos 0s ;)!·op rittários, f 1 ~i
ras, arrcndatArios, ocura r1tL~ , po~sein s e qu·1ntos 
se jnlguc:m com dirfito a qu: lquer porção de lE·r
ras situ<~aas dent ro do p~rin.etro da área a ser
discrimhada ncs Muni( :pios de l\:8rf p::í e Amr pá, 
em con•equência do D ereto-Lei nº 1.16-~ . d~ JQ d·..' 
nbril de 1971, caracteri:•nda no :\len:< risl Descriti
vo abaixo, a apresentar m seu3 titul s , esc:·ituras 
ou quaisquer outras prov&s em Lrrti o adn iUJas, 
que fundumente m a alega<,:ão de p1 opriedade, foro , 
arrendamento, ocupaçã< ou posE e sobre a rderida 
área, a partir das 9:00 horas do dia lO de se tem .. 
b ro de 1974. 

3 - ht.bens - u<'iroz, Gerente do B:mco Brasileiro de 
, Dercontos S. A. (Bf· ADESCO). 

A apresentação dos citados documentos deverá 
ser feita no Escritório d o Pro.; E·to Fu!ldiátio do 
Amapá , sito à Avenida Ermstino Borges n2 161, 
i\lunicípio d e Macapá, 1'ecritório Fede ra l do Amapá . 

Macapó, AP., 13 de agosto de 1974 . 

De lmiro dos Santos 
Chefe d3 Procuradoria Regiona l do Norte 

Presidente da CDTD/PA-AP 

M emo'rial DJsrTii lvo 
M;:morinl D escritivo d::1s linhas que d efin e m o 

perímetro da área a ser d escriminuda nos Muni
c!pios de Macapá e Amapá, T t>rritó!Ío Federal do 
Amapá . em comequên(ia do Decreto-Lei nº 1.164, 
d e 01 de abril de 1971. 

. Part indo do marco inici:;l da R od ovia BR 21 O ' 
(perimetral Norte), segLe-se em linha reta, ra di
reçêo Norte, atravessando o Hio Araguari , p a r 
aproximadamente 16 Km; da í, in(]ete pHa Sudoes
te, por uma linha paralela à Rodo\ia BR-210, até 
encontrGr o Rio Cupixizinho; dt sse ponto, t on1fl a 
cliréçf:o Noroeste, ainda per uma linha paralela :i 
RodO\'Í"! BR-210. até encontrar o meridiano de 
51º W Gr; segue-se por e'-'se m ricliano n a direção 
Sul, atravessando a Estrada de Ferro do Ama pá , o 
Hio Amapnri , a Rodovin BR~2 1 0 e o Rio Cupixi , até 
o Rio Vila Nov·1 ou Amauerapucu (limites entre os 
munidp os d'= l\.TacF-pá e l\'Iazag5o); deste, segue pela 
sua margtm esqu~rda até a local'd de denominada 
Gaivota; desta localidade, s~gue na direção l\ordes
te. até a foz do Igarap ~ do Lirr.ão no Rio Matapi; 
sobe o Igarapé do Limão até a alLura do m11rco ini
cial da Rodov ia BR-210, ponto de pa rtida do p re
sente Memorial 

4 - Wil~on ,,ugmto 1\.lendes, Assessor de D!\'ulgaçãJ 
da ICO.i\'Il S.i1. 

5 - Paulo P •reira T orres , Comerciante. 
6 - Al11 izio 1 'au~ to de Araújo, Assessor de Crédito 

Geral do Banco da 1\maztJnia S.A. 

Podendo qual]uer Partido no prno de t rês (3) dias• 
de confnm:dnc.e ctt~1 o disposto no Art. :!6, § 2.0 , do C6-
d'qo EleitCJral, em r eti<. ào fundament::cht, impugar as indt
c ... ções. 

E pnra q ue chegue ao conhecimento dos interessados 
e ningui-m ~legue i~notãncia , m andou expedir o present ~ 
'Edital q.te ser;i a!i:ndo no quad ro próprio, no Edifício d 1 

JL!stiça Eieitnr:l l, pub!icacla no Diar;o Oficial e divulgaao 
pela Rádio Difuwra de Macapá. 

Dr~do e paBsa :lo nesta cidade de Maca pá, Capital d o 
Territóno 1'\dcr~ll c:o Amapá, aos dois dias do mês de se
tembro de mil nov1 çentos e setenta e quatro Eu. Nino JE
s us Aranha !\"une~. ];!:;cri\·ão Eleitoral, datilogra fe i e subscrevi. 

José •.::lernencenu P edrosa I\!aia 
Juiz Eleitore do Território Federal do Amapá 

Estatutüs do Clube Atlético Amapacnse 
rundadn no dia 12 de julho de 1974 

Sede Pn.\'i. ória: Uua Professor Tostes 256~ 

Bairro dv Burl: izal -- Macapi - T. F. do Amapá 

(Continuação do número anterio r) 

A rt. 29° - Compete ao Tesoun.iru: 

a) --Efetuar ):agamentos e recebimentos de rotin~1; 
b) - Organiz 1r e manter atuuliz~ido o invc.:ntáriu 

pa t rimonia l do CluLe; 
c) - Apreset'tL~r para apreciação da Diretori::t em 

reun ião o rro\ imer.to financei ro do Clube; 
d l - Promov .:r cobranças das 1 .ensali::lades e outra~ 

contribuL,:õus dt:vid<.s pelo Clube; 

Art. 3lW - Compete a o Secret i.;·ü : 

a) - Secretariar as r euniÕes dr, Dire toria e mante r 
em p erfeita ordem as r espectivas atas; 

b) - Organiz~w e atualizar os atquivos e fichários do 
Clube; 

c) - IncumUr·se do expediente e das corr espon
dência s do Clube. 

d) - Dar publicidade dos assuntos de interesse gera l 
junto aos órgi1os de di\'ulgação, 1mprema falada e escrito, 
resolvidos ou diocutidos em reunião d <J Diretoria. 

(Continua no próximo núm ero) 


	

