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Ano X. Número 1.886 Maca pá, 2a.- feira, 9 de setembro de 1974 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) n.0 0961 de 31 de agosto de 1974 

O Gov.,rnador do Território Federal do Amapá, no 
uso das ntrllmições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do P rocesso 11.0 1735/í4-SAF, 

RESOLVE: 

Art. 1 ° - Exonerar a pedido, na fvrma ào artigo 75, 
item I, da Lei nº 1711, de 28 de t utt bro dt! 1952, o servidor 
Ariosto Card0so Paes, do cargo i~olado de provlnento em 
comissão, símbolo 8-C, de Chefe da Asse. oria de Relações 
Públicas do Gabinete do Governador. do Quadro de Fun
cionários do Governo deste Terr itório, a cuntar de 1.0 de 
setembro do corrente ano. 

Art. 2"' - Revogadas as dispoHiçê.cs em contrário. 

Palácio do Setentrião. em Mac3p&, 31 de agosto de 
1.974 U5º da República e 31º da Criação do Território Fede- 1 
1·a1 do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(PJ nº 0968 de 04 de setembro de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conf<?ridas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar nos termos dos at tigo:; 72 e 73, 
da Lei n.0 1711, de 28 de outubro de 195<!, o Sr. José Ubi
rajara Lopes de Souza, Secretar io de Se uranç 3 Pública 
deste Território, para exercer acumulativ~llr ente, em subs
titUição, o cargo de Governador desta Um<.ade, 10 impedi
mento do respectivo t itular Exmo. Senho1 ArthL r Azevedo 
Henning, a contar dó! 05 de setembro óo corrent ~ ano. 

Art. 2.ü - Revogadas as dispo&!ções em C( ntrádo. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 04 rle setembro de 
1974, 85.0 da República e 3l.Q da Criação do Temtório Fe
aernl do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

<P) nº 0969 de 04 rle &etembro de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em \'bta o que consta do Processo nº 1.751, 74-SAF. 

RESOLVE: 

Art. Iº - OP.s!gnar nos termos dos artigc·s 72 e 73, 
da Lei n° 171!, de 28 de outubro de 1.95!, J osé Moacir 
Banhos de Araújo, Mestre, nível 13-A, do quadro de F un
dc,nários do Governo deste Território, IotaJo na Secretarla 
de Administtê!Ção e Finanças, atualmente ex_cendo a funçã o 
g1'atificada, símbolo 4-F, de Chefe das OCicmas Gráficas da 
l111prensa Oficial, pJra exPrcer acumulati\·ar.1ente e em subs
~tituiç'ão, o c::.rgo í m comissão símbo'o 7-C, de Liretor de 
!('\~prensa e HadioíJsão do Amapá, do Quacro acima referi
do, durante o impeclimento do respectivo iltular. 

Art. 2.0 
- Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio dó Setent rião, em Macapá, 04 de setembro de 
1974, 85.0 da República e 31 º da Criação do Território Fe
dera l do Amapá. 

Arthur Azevedo Hen ning 
Governador 

Conselho de Educação do Território do Amapá 

Resso1ução N2 05/74 

Fixar normas para a criação ou reorganização 
de estabelecimentos à e ensino de 1 P e 2º Graus, 
bem como para a autorização d e seu funciona
mento ou para seu reconhecimento. 

O Conselho de Educação do Território do Amapá, 
usando das atribuições que lhe conferem o Parágrafo 39 

do artigo 16 da Lei 4.024 de 20 de dezembro de 1961 e o 
artigo tiO da Lei 5.692 de 11 de agosto de 1971 e da Delega
ção de Competência atribuída, a es te Conselho Federal de 
EdUiaação. 

RESOLVE: 

Capítulo I 
Artigo 12 - Fixar critérios pa ra a criação ou reorga

nização dos estabelecimentos de ensino de 12 e 2.2 grau 
Federai s, municipais ou particulares, capaz de assegurar a 
plena ~.ttilização dos r ecursos humanos e materiais sem 
dupllficação de meios para fins idênticos ou equivalentes e 
estabelecer as normas para autorização do f1,mcionamento e 
para reconhecimento desses estabelecimentos. 

Art. 2º - Os estê!beleclmentos de Ensino cujo fun
cionamento já foi autorizado pela antiga Inspetoria Seccional 
rlo Pará deverão solicitar ao Conselho de Educação deste 
Território o lieu reconhecimento e os que funcionam sem 
nenhuma autorização ou que vierem a ser criados a partir 
de 1974., deverão requerer a sua autorização provisória. 

Art. 32 - Os atos escolares praticados em estabele
cimentos de ensino antes de publicada a autorização de 
seu funcionamento não terão validade legal. 

§ Único - Ficam r esp0n11áveis pelos danos causados 
à vida escolar do aluno eu pelo não cumprimento deste artigo, 
a entidade mantenedora e o Diretor do Estabelecimer1tc. 

Art. 4º - A Secretaria de Educação e Cultura do 
TP.rritórlo do Amapá impedirá o funcionamento da escola 
que não tiver a sua autorização ou reconhecimento. 

Art. 5.0 - Cada grau do ensino do estabelecimento 
receberá autorização ou reconhecimento. 

§ Único - Em se tratando de 2.0 Grau a autorização 
e r econhecimento serão dadas para cada habilitação. 

Capítulo li 

Da Criação de Novos E11tabeleclmentos 

Art. 6.0 - A criação de novos estabelecimentos de 
Ensino dependerá da aprovação prévia do Conselho de 
Educação. 

Art. 7.0 
- No pedido de autorização para criação de 

novos Estabelecimentos oficiais constará: 

a) Plano a ser executado 
b) Local em que será instalado o novo estabelecimento 
c) Capaaidade de matricula por turma. 
d) Grau~ de ensino a serem mantidos. 
e) Habilitações profissionais a serem oferecidas. 
f) No caso de e nsino de l.0 Grau a forma pela qual 

se desenvolvet•á implantação dai 8 séries. 

Art. 8º - Para os estabelecimentos particulares 
além da documentação exigida no artigo 72 se rá neces
sária a 11presentação das seguintes documentação. 

a) Comprovante da existência da entidada mantenedo
ra representada pela Certidão de Registro de seu estatuto. 
eu contrato social em cartório competente. 
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As Rcpartiçõrs Públicas 1 
f errltoris is devedo rem€t" I 
o expediente destinado à nu. 
blicaçüo neste DIÁRIO OFI
CIAL diàriamente, até às I 
13·30 horas, exceto aos sába-
1108 quando deverão fazê-lo 
a.té às 11:80 horas. 

____ .....,._ .... ,·----~-----

EXPEDIE NTE I 
As Repe.rtiQÕCR PüblictUl 

cingir-sa-io às as!'inatura ~ 
anJais renovadas até 23 dtt 

IMP RENSA OFICIAL 
•*•••• .... 
DIRETOR 

Ca1·los de Andrade l-onles 
., ... .. *~ 

DIÁRJO OFICIAL 
lmpru so 1 as (l!,IJinas da lmP.ren~~> 

MACAPA - T . F. AMAPA 
Oficia l 

l
leYereiro de cada ano ~ it:1 
iuiciadas, em qualquer époc1:1 
pelnt> órgãos competdntes. 

1 A tim de possibilitar a 
renH'8S!l de valore,_; acompa-

1 
nhados de cselareciiHento!i 
quanto à. 13ua apliea~ão, soli
citan'OS usem O~> interes.-:auoa 

I prc[areucialmnte l'hcquc Ol' 

As Ncla.naçõea pei!tiacn
t eA à matérla retr ibuida nos 
{IIJ.çoa lie erros ou emissões, 
tHwcrli o SE' t' formuladas por 
a~s&rilo: i.l. 8eç8 o lle Red ação, 
das 9 as 13:3n noras. no má
xim o até 72 h o r a s apús a 
sa lda dos órg!ios oficiais. 

vale postal. 
A S S I N A T U R A S ' Os ~uplemento s àll ~di-

C r$ 25 ,0') I r;õrs do& órgãos oiiciats só Anual 
Seme~ lral. 
Trimestra l 
Núm ero avulso. 

12,50 s~ ro·necl3riiu aos assinante!! 
oue us solicitart'lll no ato da 

6,~5 tÍ~>sinatura. 
Os orig inais deverão ser 

datilografad~s c auteoticacos, 
raastt lvadas, por quem de di
'Qtto ~asuras e emendas. 

« O,:iO O runcionúrio público f<•-
.~ •." • "'• • ,. . . drral Lefti. um d( ~-oconto cl ~ 

~BRP S1LIA - E.ste D1ar10 Of!~ial .e enccntrado pnr_: lto1tu- 10o o· 't'll fU faze r j• 8 a êsto .c.xcetuadas as para o ex
terlar, que serl\Cl s e m p r e 
anuais as assinaturas poc .>r
se-ao tomn, em qualq ·:er 
época, pot' seis mr.ses ou um 
ano. 

ta no 5a1ão 
7

NacJtnal e Intemacwnal d~ 
1 

Imp.n. sa. da I dt~crnto, <,t•vcra pro. \'a r eat:l 
COOP. H Pnl SS, nu xBrastlia Impen~. I!.ot~ _ _ CI·Ddh;ão 0 0 a lu da a~.sinalur;; 

Para facilitar ao t assinar- j A fim de t' itar E>t luçllo 1 
tes a verifica~·llo do prazo de de continuidade nc Jecel>i-. O rusto de cada exernpl&r 
vali dade de ~ues &e6inaturna, ml'rto dos jor! ais, ri e v em atra~ 1do doi! ór~à<,t> flfi
ua pa rte ~;uprrin r dv cuder€- os a!'tiinantcs provi•.•'nc·iar a 'I cialb set'd, na '<' 'lda a\·ul&o 
ço ;:[!o imprt'ISI)3 o nún tt' i'O rehph.:tiva rcnovaçiu com arrf~l'ciút de l ' rS O,(i l se d.t 
do talão 611! registre o n.b; <.! aatHédência mminH de trm - ~ t nesmo ano, e uc Cr$ : .l•ll 

Ao assinatu ras vt>ucidas 
poderfi o ser suspen~as sem 
aviso prévio. o ano em qu e l'irwH L ta (30) di1111. por a no decorrido. 

bJ Folha conida da pessoa físico ou do DirPtor da 
entidade montenedora. 

c) Indicação do Diretor do Estabelecimento 0u ele 
seu responsável acompanhada de documento comprobatório 
da sua qua lificação. 

d) Folha corrida e atestado de resic!(,ncia de c::Jcla 
uma das pessoas indicadas na alínea s nterior, f;rmados 
pela autoridade policial competente. 

e ) Comprovação da idoneidade econômica f inanceira 
da entidade ma ntenedora: 

- Escritura ou contrato de alvguél de um 
que ofereça condições de funcionam ento para uma 

prédio 
C::! COla. 

Art. 9.0 - O Conselho de Educação do Território se 
pronunciará favorável ou contrariarr.ento a concessão da 
autorização, reconhecimente> ou criaç:io de novo Estabe le
cimento bseando-se nos e lementos constantes dos processos. 

Capítulo lii 

Da Autorização para o Funcionamento 

Art. IOP - Para o pedido d e autorização de fun
clonam ertto o Estabelecimer,to apresenta.rá a Sccrrtaria de 
Educação e Cultura o requ .. rimento indicando o nt me ro e 
data cla aprovação prévia dada pelo Conselho de ii:ducação 
bem como a de sua publicação no órgão o::icial do Ter
ritório e será instituldo com seguinte: 

a) Comprovação da gara ntia de funcionamento do 
estabelecimento representada pelos seguintes documentos: 

I. P rova de Direito ao uso do prédio quer seja escri
tura quer sc.>ja contrato e atestado da Sec ret aria de Educa
ção e Cultura das condições de funcionamento do prédio. 

2. Cópia Oficial do ato que cria o Esta bel <!clmento 
quando for m:mt!do p elo I\Iunicípio ou por entidade parti
cular. 

b) Planta de localização do prédio no terreno. 
c) Pla nta baixa dos diversos pisos do prédio. 
d) Pt·ova de 1nsalubridade loca l. 
c) Relação dos Diret0res, docentes e especialistas em 

Educação habilitados na forma da Lei com os respectivos 
registros. 

f ) Compromisso do pagamento condigno do pessoal 
docente e administrativo. 

g) Levantamento de mobiliá rio e equipamento, bem 
como a relaQão dos livros da biblioteca. 

h) Cópia em três vias do Regimento a ser adotado, 
e laborada de acordo com as norm fls baixadas pelo CETA . 

Art. 11.0 - A autorização para funcionamento de 
cursos para a formação de professores para o Curso de 1.0 

Grau dependerá da comprovação da existência d~ um curso 
de 1.0 Grau. 

Art. 12º - A verificação prévia para autorização do 
funcionamento de Estabelecimento de emino de 1.0 e 2." 
Gr:J us é at ribuição da SEC. 

Art. I::J .n - C'onC'Iuícla n verificação prévia e proct>s~o 
ser Fl remetido ao C !!:TA para o seu parecer de COllformid< 
de com o qual a S<>cretarin dP Educação e Cul tura bai:-..ará 
ato Cl· n c:ed~nte a O•ltorização. 

Art. 14.0 - A a:.Jtorização para o funcionamento tem 
validade por 2 anos. 

Capítul'l IV 

Do Reconhecjmento 

Att. 15º - P tê 10 dias antes da expil ação do praz:> 
de &vt .•rização rlo f o. ncior.mnento o Dir.>t: ·r elo E:;tabeleci
mento enviará ao ~ecret:: rlo de Educação e Cultura um 
rPquerimf•nto de pe :tido de reconhccimeuto acompanhado da 
seguinte documenta,·.io: 

a) Folha corr da do Diretor c do Secretá rio dos Esta
belecimentos oficiab bem como d o& profe~sores em exer cício. 

b) Fotocópia ; 'llPnticada do certificado de registro ou 
autor ização para d1 ·igir, secretariar ou leciQnar. 

c) Atestado d; VIda e Residência fornecida pela auto
ridade policial das ):•ssoas referidas na Alínea B. 

§ Único - F cam dispensados da apresentação dos 
documentos meneie 1ados os que já o t iverem apresentad o 
n:l oportunidade da autorização para o funcionamento. 

Art. 16º - C< ~)eJ á ao órgão incumbido da inspenção 
instruir o processo l •! r~conhecimenio após verificar: 

a) ~!anutençã·J de mínimo das condições previstas 
para autorização. 

b) Escrituraç:o e>colar e arqui\'O que assegurem a 
verir:cação da iden :la':le deo cad<t aluno e de cad a profes
sor e da regularida ;e e outencid.,d ·~ do processo escolar de 
forma a ::Jpresentar I'O mínimo o seguinte: 

l. Ficha Individual de cada :.!uno. 
2. Posta indi\ i dual do a luno. 
3. Pasta indi\'idual do Prof~ssor. 
4. Existência dos segui ntes liv ros: 

- Regis tros de matrícula e dos resultados finais; 
Atas de Resultados Finais, Atns de examts e de processo 
espt.ciais de Avalia ·ão, Ata de )ncinen-t;ão dos ducumentos 
Termos e investidu11.1 dos Dit·ctores e Secroetários, Tet'mos. 
de visitas de Inspetores; Expedição e n·gistro de diplomas. 

5. Exist0ncia dos seguintes i mprc~.sos. 

Histórico escolar 

Certificado de conclusão de série 

Conjunto dE:! disciplinas Oll grau e~colar 

Diploma ou certificado correspundenle às habili ta
ções profissionais d-.! todo o ensino de 2.0 grnu ou de pa r
te desta. 

G. Registro de Ponto de professo1e s e de núme ro de 
dias letivos. 
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7. Registro regular de frequência de aula e da maté· 
rh lecionada. 

c) Fixação e cobrança de anuidade escolares para as 
escolas pêlrticulares: 

d) Existência de escri turação contábil regula r. 
e) Observância de Regiment~>. 

- Regularidade de funcionamento das atividades es
ctolares. 

ArL. 17q - C'oncluído o relatório de verificação para 
o reco:1hecimento, o processo, será encami 1hado ao Conse
lho de Educação do Terntório para o seu par ecer. 

§ Único - O Secretário de Educação e Cultura, ba
seando-se no Parec!>r do Conselho expedirá o ato de con
cessão do reconhecimento. 

Art. 18.0 - A escola de 1.0 Grau para a implantação 
das 8 séries segundo o Artigo 75 da Lei n." 51>92, apre
sentará à Secretaria de Educação e Cultura a mesma do
cumentação exigida para autoriza~iio e reconhecinento. 

Art. i9.0 - A Secretaria de Educação e Cultura 
abrirá inquérito para apuração de irregulariJades verificadas 
no funcionamento de qualquer Estabeleciml·nto ele Ensino 
autorizado ou reconhecido. 

Art. 20º - Concluído o inquérito a Secretaria de 
Educação enviará o rt?sultado ao • ..:or>selho de Eclucação a 
este proporá as medidas necessári3s aos ó1 Jão co.npetentes. 

§ Único - O Secretário de Educaçiio e Cultura po
derá aplicar diretamente as penul•dades caiJíveis como: 

- Cassação da autorizacEo ou de reconhecimento. 

- Ajustamento ou substituição do responsável pela 
irregularidade. 

Capitulo V 

Das Disposições Gerais e Transitorlals 

Art. 21Y - Ao órgão de inspeção da Secretaria de 
Educacão compete zelar para que os Estabelecimentos de 
Ensino mantenham no mínimo, os padrões do funciona
mento previstos nesta Resolução. 

Art. 22. 0 
- O arquivo escolar do Estabelecime nto é 

de propriedade do Governo do Território. 

§ Único - Encerrando· se as atividades do Esta bel e- • 
cimento a Secretana de Educação e Cultura recolherá o 
respectivo arquivo com toda a documentação escJlar. 

Art. 23.0 - Os casos omissos serão resolvidos pelo 
Conselho de Educação. 

Art. 24º - Esta Resoluçlio entrará em vigor a partir 
da data de sua publicação. 

Art. 25º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala de Reuniões do Conselho de Educação do T. do 
Amapá. 

Macapá, 18 de maio de 1974. 

Aprovado: 

Ass: Annie Vianna da Costa - P residente 

Convê11do 
Convênio que entre s i fazem o Governo do 
Território Federal do Amapá e o «Madison 
Instituto of Languages» para aprimoramento na 
l1ngua inglesa, a titu lo de suprimento, de 100 
alunos de 1 º 22 Graus, da rEde de ensino. 

O Governo do Território Federal do Amapá, repre
st>ntado pelo seu Governador Comandante Artrur Aze
VPclo Henning, de um lado, de ouiro lado o ~Ml1dison Ins
titute of Languages» representado pelo seu Diret•Jr Profes
sor Bllio Salgado Martin~. celebram este Convênio mediante 
a doação das cláusulas seguintes. 

Cláusula Primeira: - As partes convenentes elegem 
como objetivo deste Convênio o aprimoramento na Língua 
lnglêsa, a atítulo de suprimento, li.le 10 alunos de I º e 22 
Graus, da rede de ensino de Macapá. 

Cláusula Segunda: - O Governo do Território Federa l 
do Amapá compromete-se a transferir ao «Madison In&iitu-
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te o f Language& a .importâncias de Cr- I 0.000,00 (dez mil 
c ruzeiros) m ensais, como custo per-ca pta mensal d e Cr$-
100,00 (cem cruzeiros), visando apoiar financeiramente o re
ferido curso durante o 2º semestre de 1974, com vistas a 
estimula r o seu desenvolvimento como entidade da iniciativa 
privada a liada ao Sistema de Ensino do Território. 

C!Ãusula Terceira: - As Importâncias mensais serão 
li beradas até o dia 10 de cada mês, após análise de r elató
r io que a referLda entidade deverá apresentar à Secretaria 
de Ejucação e Cultura no Inicio de cada mês. 

Cláusula Qu:Jr ta: - O «Madison of Languages com
promete-se a manter o curso em condições satisfatórias de 
eficiência no aperfeiçoamento de 100 alunos a serem sele
cionados pela Secretaria de Educação e Cultura. 

Cláusula Quinta: - Caberá à Secretaria de Educação 
e Cultura a ava liação da eficiência do curso na forma e na 
época que achar conveniente, e no caso em que fique com
provada a Inva lidade deverá propor ao Governo a denúncia 
do Convênio. 

Cláusula Sexta: - As despesas para a execução do 
presente termo de Convênio no valor global de Cr$ 50.000,00 
( cinquenta mil cruzeiros), correrão por conta de recursos do 
Fundo de Participac:ão dos Estados, Diitrito Federal e Ter
ritórios, exe1·cíoio de 1974, Programa AP , 0901.205, cateiOría 
econômica 3.1.3.2. - Outros Serviços di Terceiros, confor
me Nota de Empenho nl! 3.385, emitida pela Secretaria de 
Administração e Finanças. 

Cláusula Sétima: - Este Convênio ter á vigência até 
até 31 de dezemb.ro de 1974, quando a entidade executora 
deverá prestar contas dos recursos recebidos. 

Cláusula Oitava: - Est~ Convênio entrará em vigor 
na data de sua publicação no órgão oficial do Governo. 

Cláusula Nona: - E por estarem de iJleno acordo 
com as Cláusulas e condições estabelecidas neste termo, 
a s partes convenentes ass inam o presente Convênio em 5 
(cinco) vias de igual teor e para um só efeito diante das 
testemunhas abaixo. 

Macapá-AP, de agosto de 1974. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador do TFA 

Leonardo Gomes d e Carvalho Leite Neto 
Secretário de Educaçãa e Cultura 

:f:nlo Salgado Martins 
Diretor do Curso 

Testemunhas 

1. - Ileglvel 
2. - Ilegível 

Convênio 
Termo de Convênio que entre si celebram o 
Governo do Território Federal do Amapá e a 
Prefeitura Municipal de Amapá, para aplicagão 
da dotação de dez mil cruzeiros (Cr$ 10.000,00), 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira - Partes Convencionadas 

O Governo do Território Federa l do Amapá, neste ato 
representado através do seu Governador Arthur Azevedo 
Henning, daqui por diante denominado G.T.F.A. e a Prefei
tura Municipal de Amapá, representada ne~te ato por seu 
Prefeito, Senhor Leonel Nascimento, daqui por diante de
nominado P.M.A., resolvem e reciprocamente se obrigam a 
cumprir as aláusulas abaixo estipuladas: 

Cláusula Segunda - Local e Data 

Lavrado e assinado nesta cidade, em uma das salas 
onde funciona o Gabinete do Governador, aos vinte e seis 
dias do mês de agosto de 1.974. 

Cláusula Terceira - Objetivo do Convênio 

O G.T.F.A. delega ce>mpetêncta a P.M.A., para apli
cação de recursos aestinados a promoção áos festejos co
memorativos ao 31.0 Aniversário de Criação do Território 
Fedual do A ma pá, a r ealizar-se em I 3 de setembro de 
1974, na cidade de Amapá. 

Cláusula Quarta - Fundamento legal do Convênio 

O presente Cor.vênio foi elaborado com fundamento 
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----------------~--------------------------~ ..... ~---------------------------------------------------
no parágrafo 59 de Art. 10 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de 
fev ereiro de 1.967. 

Cláusula Quinta - Execução 

Ca berá à P .M.A. a exe cução material e financeira do 
presente Convênio. 

Cláusula Sexta - Dotação 

As despesas decorrent e s ao Gumprimento do progra
m a comemorativo, referente ao 31.0 Anivenar'o dii! Criação 
do Territó rio, na cidade de Amapá , contar~\ com rPcurso da 
ordem de dez mil cruzeircs (Cr$ 10.000.00) recl ~~o esse 
or iundo de Rendas Diversas - Progr ama: Adm.r.istração 
- AP-01 01.201 , elemento de despesa 4.1.2 O - .Serviço em 
Regime de Program aqão Especial, Empenho n.0 3.3::6j74. 

Clásula Sétima - Pres tação de Contas 

A. P.M.A. prestará conta s dos recur~os r ecebidos à 
Secretaria de Administração e Finanças do Gon•rno do 
Território Federal do Amapá, mediante apre~entaç :o de do
cumentos comprobatórios das despesas efctt.adas, alé o dia 
30 de setembro de 1974. 

Clá usula Oitava - Vigên!lia. 

O present e Convênio passará a t er validade legal 
após sua publicação no Di&rio Oficial do Governo do Tei·
ritórlo Federal do Amapá. 

Clá usula Nona - A não prestac:ão de cont· s dentro 
do prazo estabelecido na cláusula sétima do nresE 1 • -' Con
vênio, implicará, au tomaticamente, em Tomadà ce Contas. 

E, por assim es tarem de acor do, jmto c convencio
nado assinam o presente Conv ênio em se:s 16) vias ne igual 
teor e forma, os titulares do G.T.F.A. e P.M.A.. com as 
testemunhas abaixo relacionadas para que; produza seus 
le gais efeitos de direito. 

Macapá, 26 de agosto de 1974. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Leonel Nascimento 
Pref. Muméipal de Am3pá 

Testemunhas: Maria da s Graças Homobono Balieiro 
Franciseo de Assis Correa de Oliveira 

Comarca de Macapá - J uízo de Direi~o 

POl'\TARIA NQ 19/74 

O Dr. José Clemenceau Pedro~a Maia, Juiz de M<>no
r es da Comarca de Macapá- Território Feder" I do Amapá, 
usa ndo da s atribuições que são conferidas por Lei, etc. 

RESOLVE: 

Designar o Padre Jorge Basile, Asses~or Especial do 
setor de rela ções públicas da Comarca de 1\~ncao;j, para de
senvolver serviços de a ssistência social ao menor. 

Autoriza o mesmo a manter cont<:tos com órgãos fe
derais, estaduais e municipais para dotar este Jvizacio de 
Menores d e condições para at ender a probl~mf.tica do me
nor desamparado. 

Macapá , 05 de setembro de 1974. 

José CJe mencea u P edrosa Maia 
Juiz d e Menores 

Comarca de Macapá - Juízo de Direito 
P ORTAR IA N.O 20/74 

O Dr. José Clemenceau P edrosa 1\laia, Ju lz de Meno
res da Comarca d e Macapá - Território Fed"?r"ll do Amapá, 
usando das atribuições que são conferidlls por lei, E-tc. 

RESOLVE: 
Designar o 22 Tenente P M Jorge Borges Cnlado, As

sessor Especial do setor de relações públicas d,t Com Jrca 
de Macapá, para desenvolv er serviços de Assistência Social 
ao menor. 

Autoriza o mesmo a ma nter contatos com Ór"ãos fe
de rais , estaduais e municipais para dc.tar es>.e Juiz~~do de 
Menores de condições para atender a problemútica do me
nor desamparado. 

Macapá, 05 dP. setembro de 1974. 
J osé Clemenceau Pedrosa Maia 

Ju iz de Menores 

Chamado de 'Empregndo 

J oel Ferr.eira de J esus vem por meio do prE>
sente notificar Plínio Brasil rara reiniciar suas 
atividad-es no prazo de 20 dias, caso contrá rio, sua 
atitude será co'Jsiderada como ato de renúncia ao 
cargo. 

Edital de Notificação dos 21 Jurados sorteados 

O Doutor Rcbens Baptista de Olive:ra - MM . .Juiz 
Temporório com Jt risdição plena da Ccmarca de Marcpa, 
capital do Territóri.J Federal do A ma pá, na forma da Lei, 
etc ... 

Faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou 
dele t iverem conhcclmE>nto que, nos termos do a1 t. 433 do 
Código de Processu PE.nal. da lista dos 150 Ju~·aJos desta 
Comarca, os vinte e um l21) abaixo relacionados, foram 
sorteados para servirem nas próximas sessões do Tribunal 
do Júri. a t er início no dia 23 de setembro de l 974, às oito 
(8) horas. 

Carlos Nilson d::l Costa 
Mád o Quirino da ~;ilva 
Tomaz Salles de A a újo 
José .TúJio Sampaio 
lVIoyses Zagury 
Francisco Lino da Si lva 
Almir Santos 
Geraldo Leite de !\~orais 
Ot.on Miranda de L' .. lencar 
Pedro Breno Trti~e 
Diniz HPnrique Bo~elho 
Rubtm Brito Aronr vith 
Luiz R ibeiro de AI neida 
Raimundo Nonato dos Santos 
Raimundo RodriglH·s d<.~ Costa 
Raimundo Braga Chucre 
Haroldo Pinto Pereira 
Teodolino das Merc&s Flexa Miranda 
Getúlio Mo ta do E~ pirito Santo 
'l adeu Alcânt1ra d: Cruz 
Walter Batista Ncry 

Professor 
Professor 

Comerciante 
Comerciante 
('omercian' c 
Conta bilis1 a 
Engenheilo 
Func. Pub. 

Farrnaréutit o 
Profe!-~<:r 
Profe~sor 

Farmacêutico 
Advogado 
Professor 

l\1(•dico 
B3;1Cér'O 

Comerciante 
Professor 
Bancário 
JJent!sta 

Func. Pub. 

Todos resider.t es nest e Município, Comarca e Tenitó-
rio . 

Notifica pois, a todos os jurados supra relacionados 
par a compareceren· à sala destinnda as r euniões do Tribu
na l do Júri desta ( om:n·ca, no edifício do Fórum. no dia e 
hora marcados e n••s dias seguintes, enquanto durará as 
sessões, sob pena ele multn se intimados, não comparer.em. 
E, para que chegur- ao conhecimento de todos, mandou ex
pemr o presente E .. ital. que será afixado no lugar de cos
tume e publicação ·1a forma da lei. Dado e p<:ssado nesta 
cidade de Macapá, 'los vinte (201 dias do mês de ugosto do 
ano de hum mil nc·vecentos e setenta e quatro. Eu, Nino 
Jesus Aranha Nunes, Escrivão em exercício. subscrevi. 

Rul.ens Baptista de Oliveira 
J uiz Tc.11poràrio c/ Jurisdição plena 

Es tatutos do Clube Atlélico Amapaense 
Fundado no dia 12 de julho de 1 !l74 

Sede PnvLôda: Rua Professor Tostes 2564 

Bairro do Burilizal - Macapá - T. F. do Amapá 

(Continuação do 11úmero anterior) 

§ 7º - A apuração das eleições se1á fe'ta imE:diatll
mente após o encerramento da votr.ção e na ~resença d~.s 
participantes da ASbt!mbl(;ia Geral. 

§ 8º - ApóR a apuracão, o Presidente da Assembléia 
Geral oficializará o rewltado veriíicad u e m&rcatá a dsta 
de posse da novn Diretor ia. 

§ 9° - Em caso de empate na apuraçE.o, Eerá enca
bcçada p elo sócio 1~1ain antigo. 

§ lOQ - P erman€cendo o empate, vencerá a chapa 
encabeçada pelo sódo rnals idoso. 

§ 1!.0 - Os membros da Diretoria em exerclcio po
derão ser r eeleitos indefinidamente. 

(Continua no próximo núm~ro) 


	

