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ATOS DO PODER EX!CUTIVO 
lE) n. 0 9~6 dE' 80 de ou t ubro de 1975 

Denomina Escola de 1.0 Gra u. 

(N) 11." 025 de 30 de outubro de 1975 

Extende a várias locallàades do interior, os bene
fíclc.s mencionados no Decreto (N) nº 0467/75. 

O Governador rlo Território Federal do Amapá , usan
do das atribuições que lhe confere o artigo 18, item IJ, do 1 O GrJVernador do Território Federal do Amapá , usan
Decreto· Lei n.• 411, de OR de janeir o de l9(i9, tendo em 1 do das atribuições que lhe confere o artigo 18, item ![1 do 
visto o que consta do Processo nº 1923 175-SAF, e 1 Decr!'to-Lei n.0 41 1. de 08 de janeiro de 196il , e tendo em 

c o N s r D E R A N D o: vista o que consta do Process0 n°. 06 1 ~/75-SI!:GUP. 

- que Deusolina Salles Farias. como funcionária do 
Governo d~st<- Território e in tegrante do seu magistério, 
por longos e longos anos, muito contribuiu para o avanço , 

RESOLVE: 

Art. l u - Extender às localidades de Por to Grande, 
Maruanum, Tgarap~ do Lago, V1lll do Carmo, Itaubal do cultural do povo amapaense; 

- que pelas SU<l$ qu11l!rlades humana e pro[i~sional, 

tornou-sé personagem querid;1 por todos que a acercavam, 
c. que a transformou em curto prazo numa l!der natural e 
ineont~ste em quase todo o Território: 

- que a memória dessa grande amapaense deve ser 
permanentemente reverenciada, por todos l:lqueles que de
sejam o desenvolvimento CL~I tural do puvo amapaense; e 

' Piri rim. Ferreira Gomes, Paredão, Santa Luzia do Pacui, 
Serra do Navio, Alto do R!o Pedrei ra, Cuplxí, Matapí , Pe 
dra Branca e Sào Miguel d o Araguarl, e ainda Limão do 
Curuá, Bailique e Foz do Rio Pedreira. todas no Municlplo 
de Macapil. os benefícios dt~ que trata o Decreto (N l n2 0467. 
de 10 de junho de 1975. 

- que cumpre ao Governo desta Unidade manter o 1 

respeito por <lqueles que, no passado, contribuíram para a 
format;!iio e grandeza intelectual da sua gente, 

RESOLVE: 

Art.. 1° - Denominar «Deusolina Salles Farias» a Es- 1 

cola de ! 0 Grau a ser construí3a nesta Capi tal. na Av. Rio 1 

Grande Gl·o NortP, situada no Bairro do Pacoval. num preito 
de homenagem a sua memória. 

Art. 2° - Determinar que no ato de sua inaugura
ção seja divulgado documento em que conste a biografia 
da pe rsonalidade homlilnageada. 

Art. 39 - Revogadas as disposições em contrário. 
Palácio do St!tentrião. em Macap<i, :lO de outubro de 

1975, 86.0 da República e 33.0 da Criação do Território Fl'
deral do Amapá. 

Arthur Azived0 Henn1ng 
Governador 

Lutz Ribeiro de Almeida 
Secretário de Educação e Cultura 

(N) n.0 024 de 30 de outubro de 197!\ 

Proíbe o uso do nome de Pessoas vivas para 
fins topônimos. 

O Governador do Território Federal do A ma pá, usan
do das atribu1eões que lhe conferem o artigo 18, 1tem II 1 do 
Decreto-Lei R 0 411 , de 08 de jnnciro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo n.0 1923/75-SAF, 

RESOLVE: 
:\rt. I 2 - Proibir o uso do nome dE' pessoas vivas 

para fins topànlmos. 
Art. :lº - Para o disposto no artigg anterior, reco

menda-se o uso de nomes de pessoas já falecidas, que te
nhnm oontrlbuído para o bem E'slar do povo, na érea ama
zônica e, de preferência, no Território Federal do Amapá . 

Art. 3.0 - Quando não se trlltar de nomes próprios 
de pessoas, recomenda-se o uso de denominações que ca
racterizem aspectos regionai8. 

Art. 3.0 - Revoguias as dlspcs1ções em contrário. 
Palácio do Setentrlão, em Macapá, 31 de outubro de 

1975, !16.0 da República e 33.0 da Cria~ão do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Gcwnnador 

Domloio Cempos de Mlll8lhães 
l!een~árlo de Adm. e P'tnanças 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em cont rário. 

Palilcio do Setentrião, em Macapá , 30 de out11bro de 
lll75, 862 da República e 332 da Criação do Território Fede
rol do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

Domic!o Campos de Magalhães 
Secretário de Adm. e Finanças 

(Pl n.0 0882 de 04 de novembro de lll75 

O Governador do Território Federal do Amapé, usan
do das atribul~ões que lhe são confer~das em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar Vitor J 0sé Moreira d0s Santos, 
Oficial de Adm1nistraQàO, nível 14-B, do Quadro de Fun
cionários do Governo dute Território , lotad0 no Gabinete 
do Goverl'lad or , atualmente no exercício da funoão de Che
fe do Serviço de Aeronáutica, par~ viajar da sede de suas 
atribuições - Maaapá - até a cidade de São Paulo, !'lO 

trato de assuntos do Interesse da Administração amapaense 
no período de 06 a lO de novembro elo cor ren,e. 

Art. 29 - Revogadas as disposições em contrar io. 

Palácio do Setenlriào, em Macaps, 04 de novembr o de 
1975, 86.0 da República e 33.0 da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennin& 
Governador 

!P) n .0 0883 de 04 de novembro de lQ'Jfi 

O Governador do Território FeQeral do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Art 1 º - Designar Raul Soares Pereira de SouU 1 

ocupante do ca rgo isolado de provimento em comissão, 
sím !Jolo 7-C , de Chefe do Setor de Auditoria, do Quadro 
de Funeionários cio Governo r!Pste Territó~rl&, lotado no 
Gabinete do Governador, pa ra vi;1 jar da ~er1 e de suas atri
buições - Macapá - até R PIÉ'Jr> capita l do Estado do Pará, 
no trato de assuntos do interesse da Adndnllitra9ão ama
paense. nr1 perlodo de O~ a 07 de novembro deste. 
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As Repartições Pública s 
Terri toriais devNl'.n remct~r n 
expeii~nte destinado à publi 
caçi o oeste OJAPUO OFICI AL 
diariamente até as 18:00 horas. 

EXPEDIE NTE As Repartições Pl. blicas 
cingir-sC'-ilo às assina tu r as 
".mais rcn'wadas até 23 de 
l'everC'iro do cada ano c às 
iniciadas. em qualquer época 

IMPRENSA OFTCIAL 
~~ 

DIRETOR 

I 
pelos órgãos competentes. 

As reclamações partinen
tPs it matéria rf'tribuida nos I 
ca1os de erros ou omillaõcs, 
duverão ser formulada s por 
escrita, a Seção de R~daçtio. 
das 9 às 12:00 horas. e das 
15:00 às 17:00 horas, no máxi
mo até 72 horas após a salda 
dos órgãos oficiais. 

Carlos de And1·ade Ponles 
~~ 

A fim de possibilitar a 
remessa de va.lorC's acompa-

DIÁRIO OFICIAL 
1 
nhados de eRclarecimentos 
quanto a sua aplicaçl\o, soli-Impresso nas Oficinas da l1'7'pn nRa Oficial 

MACAPA - T. F. AMAPA 
-..:::7-~ 

ASSINATURAS 
1 
citamos usPro os intNessados 
pre[erencialmenl<' cheque ou 
vale postal. 

Anual 
Semestra l. . 
Trimestral . 
Número avulso 

Cr$ 50,00 
(( 25,00 
(( 12,50 
« 1,00 

Os suplementos às edi
ções dos órgãos oficiais só 
se !orn('cerão aos assinantes 
que as solicitaJ'('m no ato da 

· assinatura. 

Os originais dC'vcrão SN I 
datilografados e autenticados. 
ressalvadas, por quem de di
r eito rasuras e emendas. ~ 

•BRASÍLIA - Este Diário Oficial é encontrado para leitu- O funcionário pt'lblico fP
dcral, terá um dcsconto de 
10° 0. Para fazer jús a este 
dPsconto, deverá provar esta 
condição no ato da a~sinatura. 

Excetuadas as par a. o ex
l<'rior. que• sNão s e m p r e 
anuais as assinaturas podcr
se-lí.o tomar. em qualquer 
época. por seis mest•s ou um 
ano. 

ra no Salão Nacional e Internacional da Imprensa da 
COOPER PRESS, no «Brasília Imperial Hotel •>. 

Para facilitar aos assinan- A~im de evitar solução 

As assinaturas vencidas 
poderão ser suspensas sem 
aviso prévio. 

tcs a verificação do prazo ele dt• continuidade uo recebi
validade de suas assinaturas, mento dos j ornais. devem 
na parte superior do enderc- os assinan tes providencia r a 
ço vão impressos os nt'lmero'll rcspecti\'a r enovação com 
do talão de registro o mês e antecedência mínima de trinta 
o ano em quC' findará. (30) dias. 

O custo de cada exemplar 
atrasado dos órgãos oficiais 
será, na ' enda avulso acres
cida de Cr$ 1,00 se do mesmo 
ano, e de Cr$ 2.00 por ano 
decorrido. 

Art. 2.0 - Revo~:adas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, Q4 de novem bro de 
1g111. 86.0 da República e 33.0 da Criaç2o do TerrftQrio Fe
deral do Amapá. 

Arthur Ar.evedo Henning 
Governador 

(P) n.0 0884 de 04 de novembro de 1975 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do àu atribuições que lhe são con feridas em Lei , e tendo 
am vis ta o que consta do Oficio n º 33/75-CIA, 

RJ:SOLVE: 

Art. 1P - Prorroaar na forma do parãgrato único, 
do artigo 220, da Lei n2 171 1, f! e 28 de outubro de I 952, os 
trabalhos da Comissão de Inquérito Administrativo inst!
tulda através do Decreto (P) n.• 0735 , de 29 da agosto de 
197!1, por mais trinta (30) dias. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

P alácio do Se11entrião , em Maeapá, 04 de n ovembro àe 
197!1, 8€1.0 da República e 33' da Cr iação do 'ferri\ório Fe
dera l do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n g 0885 de 05 de novembro de 1975 

O Governador do Tenltório Federal do Amapá, usan
do dBI a tri buições que lhe são con feridNii em Lei, 

RES OLVE: 

Art. 1.0 - Desltnar nos termos dos artigo• 72 e 73, 
da Lei ng 1711 , de 28 de O\Atubro cte 1952, Leandro Alves 
Palva P'llho, ocupante do car~o e m comissAo, slmbolo 5-C, 
de Dir eter da Divlslo de Finanças, do Quadro de P'uncio
ftários do Gover na dea\e Território, para exercer acumula
l tvamente, em subsiltulçh , o car iO de Secretflrto de Ad
llllnlatrat ão e Finanças, do Quad!'o acim a referido, durante 
o lmpedlmen\e do respectivo tl\ular . 

Art. J! - Revo1edas as d!Rposiqões em contrário. 

Palácio do Set entriAo, em Macapá, OIS de novembro de 
18711 , 81' da República e 311 da Crlaçlio do Terrltérlo Fede
ral do Amapá. 

Arthuw Azevedo Hennlng 
Governador 

(P ) n º 0881 da O~ 4• novembro de 11711 

O Governador do Turitério Federal do Amapá, usan-

do das ~tribuições que lhe são conferidas em Lei , 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar Domlcio Campos de Magalhães, 
SecrPtário de Administração e Finanças do Governo des te 
Território, pa ra viajar da 5ede de suas atribuições -
Macapá - até Belém, c;:apilal do Estado do Paré, no trato 
de assuntos do interesse da Administra~ão dest a Unidade. 
no período de 05 a 07 de novembro do corrente ano. 

Art. 2.0 
- Revogadas aá dlsposi\)Ões em co~:~trárlo. 

Pa1,cio do Setentrião, em Maoapá, 04 de novembro de 
1915, 86.0 da República e 33.0 da Criação do Território Fe
dera l :io Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

SeTviço Público Federal 
PROCESSO NQ 03011/75 

CONVENIO N2 117/75-SUDAM 

Convênio firmado entre a Superintendência do De
senvolvimento da Amazônia e o Governo do Território Fe
deral do Amapá, para execução do Projeto de Implemen-

• tação do Plano de Desenvolvimento Urbano de Macapá -
T. F. do Amapá, constante do Programa de Pólos Ag.ro. 
pecuários e Agrominerais da Amazônia. 

A Superintendência do Desenvolvimento da Amazô
nia, doravante d enomlnadw simplesmente SUDAM, n~ste 
ato representada pelo seu Superintendente, Dr. Hugo de 
Almeida, e o Governo do Território Federal do Amapá, 
daqui por diante designado TerritórJo, neste ato represen
tada pelo seu Governado r, <..:apitão-de-Mar-e-G'\.lerra Arthur 
Azevedo Henning, resolveram firmar o preaente Convênio, 
mediante as cláu!ulas e condições seguintes: Cláusula Pri
meira: Do Ojettvo: O presente Convênio tem por objetivo 
a lmplementaçio d o Plano de Desenvolvimento Urbane de 
Macapá - T. F. Amapá, de acordo com o anexo Plano de 
Aplicação e as especificações contidas na F icha Técnica de 
que \rata o Processo SUDAM nll 03011/ 76. 5ubaláusula Pri
meira: Os trabalhos referidos no «caput» desta cláusula , 
desenvolver-se-Ao em ãrea selecionada cie conform!Qade com 
o dispostG no art . 22 do Qecre~o n° 74.607, de 25.09.74, área 
essa Integrante do Pólo Amapá. Subcláusula Segunda: O 
Território será o órgão executor dss trabalhos objetivados 
nest e Convênio, eontande, para tanto, com re€uraos pra
venientes do Programa POLAMAZON.IA, que lhe serão 
repassados pela SUDAM. Cláusula Segunda das Obrigações: 
Por forta deste Convinlo assumilm as partes as 11egulntes 
obriaacõu: 

I - .DA SUDAM 

a ) LiDerar neste exercicio a importlaela de er$ .. . , 
3.ooo.IIO.oo (três milhões de cruzeiros) para 1 Fl'ojete d• 
lmplemen\açfio do Plane de ~esenvolvlmtnto Urbano rle Ma-
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capá, b conta de rP::urso~ do POL t\MAZÜ~IA-FDPI, 
transferido p!>IO :\Iinl~tór:o do int eric r na foi·ma do crono
grama de de sem bolso co'lsl;mte> rla Fichn Tccnica mencio
nada no •ca!Jul» d" C áusnln Prim~lra: 

b) Encetar as necess <.~rlas prO\'idêrdas para 'JllC nM 
exercícios subofi'quantcs se)nn• n'L'C:Jdr,~ rtorurRo~ do POLA
MAZO!'JIA. com idêntica f "'illrl' •1e, •rwrl ia,t.e t"rmos 
denmninado aditi\'os: 

c) Anali~ar o pr()jeto lt'cni r 1, E>mitincto parecer QUE' 
deverá ~·'r encamin!H,dn all (;npo :!:<pet'Ial de Cor.rdf'n3!;'ÜO 
c Aromp:mhamento do Progmma de Pólo· \gropecuário~ e 
A~romir.t>mi' dn :\m'ZÓ'Iin (POL:\.VIAZU~l!\.), dorav::mte 
denominado Grupo E~pcc'al. 

dl Fiscalizar e emitir pnreet>res RobrE' o andamento 
d>i~ obras em exectl~·i.i•J. en..:<~umi .han'in-l'S a apt·eclaçiio rlo 
Crupo FspPci<ü; 

e) .'!.n,·tlisar os relató1lfJ~ li ÍIIW!'troi~ do acompanh ... -
tn"nto <>l'3bondos p~::lo T.>rritór!o e t:ncarnlnhm· p;:~rect>res 
concluSÍ\'l'S ao Grupo F.s')eci:'ll 1om rtC' mend<•l'Úes sobre 
aR liberações de recur~c.s; 

f) Sugerir ao Grupo EspPCi31 C'10('•>lamPntn ou menifi
('Htõe;; no Projet11 T<'l'niro. ~ .. mprt> que ,iuJ,~ar ronvenicnte. 

li - Oo Território; 

a) Apresentar à SllDAM o rro]eta Técico d~finitivo. 
rlentro de :w dias a pntlr dn d 1ta cte ;Jpnwaçiio do r:onvê
niu peio co:.;DEL: 

b) i\l)rl'~entar 1rirn~strnlmPnt<' a .SlJDAM, relatórios 
f!~ico-financelros almi\·oc 'I txrcuçiio da,.: obra~: 

c) Fornecer e f:H.>il'l<'~r todos oc elemento9 ne>cess:írios 
para que> a SUDAM pos!la acompanhar o andamento dr.s 
Fl'f\ lços em todas as t>tapas; 

ril Ar:'ltRr tod:~s n~ clt~lermin:;l'ÕP" e orient;:~~·ÕP~ ema
n1da~ d:1 equipe co11stituí·j:~ e~pec:iilltnentt> flt"'la SUOAl\1, com 
vist11• ú anàli<e e :-t•;O'nnanhamentCJ fí<ico e financ"iro do 
dl.'sen ol\'imer.to dos trabalho~ program .. dos pdo POLA
MAZO.NfA: 

e) Executar as atividades pre\'istas neste com;ênlo; 

f) Cumprir. sem prejuíto do aqui pactuado, as intru
<'líes rr t:>rias a aerl'm baixadas pelo Grupo E~pl!'eial, 

g) Manter pl~ca no loc8l dn~ obra~. à vista do públi
co. com dizore~ aluqivcs 3 coi~bor<•<;iio financeira recebtda 
do POLA:'I1AZÕNl,\, CGRfvrme mr.delo a ser !0rnecido pe
la SUDAM. 

Cláusula Ter.:eira: na Liberaçii1• f' A p 1 i c e ç Ii o 
dos 1: <'CUrSO!?. A liberaçao d n p r 1m e I r a parcela 
~erá efetuflda após a aprovação deste Instrumento 
p!>IO Con~elho Del beratiu• da SCDAM as demaIs 
terão 5Uns libE>raoões procedida~ ela apro\'a~·ãn dada pelo 
Grupo E3peci~l ao pare-cer emitido pela SUDAM recomen· 
clnndl• o corre~pondE"nte procedi•nt>nln, li! após an;íli~e dos 
relató rios trimes1r~i~ de acompamt-nto~ elaborados pelo 
T~:nitório. Subcl:iusula Prlmeirr.: Os reoursos previstos 
lll'~te wnv~nio strào repassados AO Terdtór io ~ela SUDAM, 
na foi ma d<•s crono-:ramu de d<·$embolso ooo5lantes da 
Firha Técnica referida na l'luusula Primeira. Subcláu::ula 
Seg11nda: A aplicaçiio dos corre~poodt'ntcs rl'cursos SHá 
ef:tuada pelo Tenitório dentro dos objetivos constantes da 
Ficha TÉ'cnic:t f' do ProJeto. Cláu~ula C.:·J<•rta: Do Dl'pósito 
dos Recurso~: Os r~;curso,; que por fr.n·(•a deste convenio 
der o Território a rf'ceber, enqurnto n'u forem aplicados 
:ons fins a que se destinam. Ret;";o df'po·•Jtados rm agência 
do BA~A. em cor-ta r~pecl:1l a ser mcvimen~nda ptlo Ter
ritório obri!{ando-se este 11 envi'Jr :i S UOAM extrato dessa 
conta e fazt:'r constar nt·5 diveno~ dooumento~ de suas 
pre!t<H;i}e~ d ·• cor. tas o norr.t- dn ~&rado, os núme1·c s, \'a
lares ,. aH d;;tYR d3~ emi~sõns doo chequf's C(Jnl que [orP.m 
pagas as obrigaçõt>s. Cláusula Quinta: ])a Prc~t3ção de 
Conta•: O Território preflarà rcntas à SUDAl\'l, 60 (sPs
senta) dia~ após o térmi[IO de cnrla exerctrio financeiro, dos 
a·ecutsJs recE-bidos por força dest~ ajustf'. Subclt.usula Unkn: 
A SUDAM somente dará como aceita ll prestEd'io de con
tas desses recurso~. npós E'mi~s:ic do Laudt> Tfcnico favo
ravel, por p;~rtc da eq1.1ipt> constiiuida eRpecôalmente pnra 
acompanhar o de~envolvimrnto dos corre~pondentes trAba
lho@. Cl'lm•ll!l St>xt>'~ Dn Vinculação do PeRsoal: O pess(lal 
que o Territflrio. a qualquer titulo utilill.Sr na exc .. cução do 
Projet') ob]et iv1:1do neste co1wt'!nk, ser-lht>-a dlrt>t amE-nte 
vinculldo t> subúrdlnéldG, niio tt>ndo cem a SUOAM rt>la
vi o jurídica c!e qualqt•er nat•1reza. Clauhula Sétima: Dos bens: 
Os bens rnóvel 11 anqutrldo~ pelo Território com recursob do 
POLAMAZON! A rl!'pa~radr·~ pela SUDAM, poderão, s cri-

t~rlo elo Superintendente d;, SUDA:\1, continuar até o fim 
1t suas vidas úteis na posse do órgão executor, de vendo 
o me~mo, por ocüsião das presta;õu de contas , a presentar 
relação detalhada dos r eferidog bens. Subcláus ula Única: Ter
'11inado o penodn rlE' Sitas \'ida~ úteis, pod er ão ser os bens 
móvets klienudu> l-·"'10 Territóri o. na fo rma da Lel. deven-
do o produto SPr rt>colhido aos cofres d a SUDA M, 
fJlle p , •H;" n•·.1l,.. ,e n 1rá destinação a ser pre-
vista o-rn inst1 H:õ.-s baiX<Hias pelo Grupo Espeoial. 
Cláusula oitav1: Da Modiflt::Jc;ão e da Rescisão: Est e Con
n>oio yodera mediantP assentimento dos con\'ene ntes, ser 
rnodlfirnio atra1 é-s de te rmo aditi\·o ou re scindido de pleno 
direito, por ioadilllplemento de qualquer de ~ua s c láusula s 
ou com'· çÕE'5. ou pelo supt>rvt>niéncia de norma legal q u e o 
torne material ou L.>rrr.:Jimente impratic;;vel. Subcláusu la 
Cnica: -· No caso de resei~·ão, ficara o Território obrl~:ado 
n cornrro\'91' até 60 (sessenta) dias, a contar da data da 
r •scisiio. a devicta aplic':!ção de todos os recur sos qu e hou
ver r!'c· ~ido dn SUDAM por fo rça deste convênio. Cláu-
51ila Nona: - O prf!st>nte con,·ênio será ~ubmetido à apro
\'a.;à•• d·. Com'1lho D~libt>r~tivo "la SUDAM, a partir d e 
quando v!gr,;"lr:·: até ~1.1:!.79. C láusula Décima: - Do Foro: 
Fka eiC'ilo o Foro da cidade de Belém, capita l do E stado do 
Para, <.:<>m t;XC!usi'io d(; qualquer outro. para dir imir as dú
\'Jda:; p..~:·va:Jtura su~uitada~ nn execuc;ão de~te convênio. 

Belém, 21 d!' agosto de 1975 

Hugo df' Almt>ida 
Superint.endeJ"'te da SUDAM 

Arthur A7e\·edo Hennmg 
Go1:em:1t:lor do I erritor io FeJeral do A ma pá 

Testemunha•· IIPgiveis 

An~>xo ao Conv(•nio firmado entre a Superintendência 
d') DE>qpnyolvirn!'nto da Amazôn ia !SUDAM) e o Governe 
rlo Ten 1tório Federfll dG Amapá. pnra aplicação di.> Cr $ ... 
3.0110 000.00 r t r~~ ll'ilhões àE' cruzeiros), exercício d!' 1975, 
r,•-::unos proucnlente do programa de Pólos Agropecuários 
c Agrommer;~is da Amazônia (POLAMAZONIA), des tina
dos a imple!11entação do Plano de Desenvolvim ento Urbano 
de :Vi;H'Rpá, rerritóriu Feckral do Amapá, con!orme fich a 
técnica anexa ao Processo n° 030 li /75. 

PLANO DE APLICAÇAO 

Im]1l1 nta~iio d!' parte do ~istl"ma viário. 
Pavimenta!;'ão dt> \'ias ptlnc ipais. 

- Pavimentdc;ão ôe vias coletora~. 
TOTAL 

~·erviço IJú/Jli('O Frrle ral 

Proce,;so n.O 030 11/75 

Convênio n." 118/75-SUDAM 

Cr$ a.ooo.ooo.ou 
C r$ 3.000.000,00 

Convénio firmado entre a Superintendên cia do 
D"senvolvimento da Amazônia "' o Gove rno do 
Territóri'o Ft-deral do Amapá, pa1a ex ecução do 
proj.,to de implantação do Plano de DeEe n volvi
mento UrbP no de Porto GrAnde - T.F. Am apá, 
romtanti!' do prrgrama de Pólos Agrop(·~uá rios e 
Agrominertns da Amazónia (POLA!VIAZÕNIA). 

A Sup<>Iintendência do Desenvolvim ento da 
.:. .. :nazõnia. dora\'Ante denominada si mp! e~;mente 

SUDAM, nestP ato 1 epresentada pelo seu Su pe rin
tenden:~. Dr. Hugo de Almeida, e o Gove rno do 
Território Ftderal do Amapá, daqui por dia nte 
designado Terntório, n,:>ste ato representado pelo 
!)CU Governado!, Capitão-de-Mar-e- Gu~ 1 1 n Arthur 
1\ze\'Pdo Henning, re~ol\·eram firmar o presente 
convênio. mediante as c lámules e cond1ções se
guinte;,: 

C' láusuls Primei! a: Do Objetivo 

O prE's"nte convêni<• tem por obJetivo a im
plantação do Plano de DP~ nvo!vimento Ur ban o 
de Porta Grande - Terri'ó 1 Tt'ederrl do Am apá , 
de acordo com o anexo f I<· d•· t\phi<ção e a s 
espedfl·a~ii· ~ contid:o~o- , ' l 1cl ,. T,· ni<.•a de que 
t ·<t:tL '">Ioc~:s~oSUDi\\1 n." 0J(Jl1'75. 
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Subcláusula Primeira: 

Os tra balhus referidos no «caput» desta cláu 
sula , desenvolver-se-ão em área selecionada de 
c:onilcrmidade com o disposto no ant. 2@ do 
Decreto n. 0 74.607 , de ~ 5.09.74, área essa integrante 
do P ólo Amapá. 

Subcla usula Segunda: 
O Territóno, será o órgão executor dos traba

lhos objetivados neste convênio, contando, para 
tanto, co m recursos provenientes do Programa 
POLAMAZONIA, que lhe serão repassados pela 
SUDAM, be m como com re cursos do próprio 
TerJ.litório. 

ClAusula Segunda : - Das Obrigações: 

Por força deste convênio assumf m es partes 
as seguidtes obrigações: 

I- Da SUDAM 
a ) liberar neste exercício a importância de 

Cr$ 1.000.000,00 (hum milhão de c ruzeiros) para o 
Projeto de Implantação do plano de Desenvolvi
mento Urbano de porto Grande - Território Fe
deral do Amapá, à conta de recursos do POLA
MAZON IA-FDPI, t ransferidos pelo Ministério do 
Intlerior, na fol'ma do cronogr.ama de desembolso 
censtante da Ficha Técnica mencionada no «caput» 
da Cláus':lla Primetra; 

b) encerrar as necessárias providências para que 
nos exercícios subseq.uentes sejam alocados recur
sos do POLAMAZ0NIA, com idênNca finalidade, 
mediante termos aditivos; 

c) analisall o projeto técnico, emitindo parece r 
que deverá se11 encaminhado ao Grupo Especial de 
C0erd~nação e Acom panhamento do Programa de 
Pólos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia 
(BOLAMAZONIA), doravante denominado Grupo 
Especial; 

d ) fiscalizar e emi tir pareceres sobre o a nda
mento das obras em execuQão, encaminhando-os 
à spreciaçãG do G rupo Especial: 

e) analizar os relatórios trimestrais de acompa
nhame nto, elaborados pelo Território e e ncaminhar 
parece res conclusivos ao Grupo Especial com r eco
mendações sobre as liberações de recursos; 

f) sugerir ao Grupo Especial cancelamento ou 
modificações no Projeto T écnico, sempre que jul
gar conv·eniente: 

Do Território; 

a) concoFrer, neste exercício com a im]Jortân
cia de CI1$ 4.102.000,00 (quatro milhões, cento e 
dois mil cruzeiros) para fazer fa ce à execução do 
Projeto objetivaoo neste Convênia; 

b) alocar, n os exeocícios ~ubsequentes , recursos 
financeiros com a mesma finalidade, celeb rando-se 
para tanto Term os Aditi vos; 

c) apresentar à SUDAM o Projeto Técnico de
finitivo , de ntro de 30 (trinta) d ias a partir da data 
de aprovação do oonvênio pelo C ONDEL; 

d) apresen!ar trimestlralmente à SUD AM, rela
tório f ísico-finan ceiro alusivos à execução das obr as; 

e) fornecer e facilitar todos os elementos neces
sári os para qu e a SUDAM possa acompanhar o 
andamento dos serviços em todas as etapas; 

f) acata r toda s as deberminações e orieatações 
emanadas dl'l equipe constituída especialmente pela 
SUDA M, com vistas a análislils e acompanha
mento físico e finanoeico do desenvoluimento dos 
t rabalhos p rogramados p eJo POLAMAZONIA; 
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g) executar as atividades previstas neste con
vênio; 

h) cumprir, sem prejuízo do que aqui pactuado, 
as instruções próprias a serem baixadas pelo Gr-u
po N Especial, 

i) rrtante.r placa no local das obras, à vista do 
público, com dizeres alusivos à colabaração finan
ceira recebida do POLAMAZONIA, conforme mo
de-lo a ser fornecidú pela SUDAM. 

Cláusula Terceina: Da Liberação e ~:~plicação 
dos Recursos: 

A liberação da prime ira parcela será efetuada 
após a aprovação deste instrument o pelo Conselho 
Deliberativo da SUDAM; as demais terão suas libe
ra ções precedidas da aprovação dada pelo Grupo 
Especial ao parecer emittdo pe la SUDAM recomen
dando o corresponclent~ procedimento, e após aná
lise dos relatórios trimestrais de acompanhamento 
elaborados pelo Território. 

S) ubcláusula Primeira: Os recur-sos previstos 
n este convênio serão repassados ao Território pela 
SUDAM, na forma dos cronogramas de desembolso 
constantes da Ficha Técnica referida na Cláusula 
Pr.imeira. 

Subcláusula Segunda: 

A aplioação dos recurse\s será eft- tu ada pelo 
Território dentro dos objetivos constantes da Ficha 
Técnica e do Projeto. 

Cláusula Quarta: - Do Depósito dos Recur·sos 

Os recursos do POLAMAZONIA que por força 
deste convênio vier o Território a receber, enquan
to x:1ão forem aplicados aos fins a que se dr:>stinam. 
serão depositados em agência do BASA, em conta 
especial, a se movi mentada pelo Território, obri
gand o-se este a en viar à SUDAM extrato des-sa 
conta e faz er constar nos diversos documentos de 
suas prestações de contas, o nome do sacado, os 
números, valores e as datas das emissões dos che
ques com que forem pagas as obrigações. 

Cláusula Quinta: - Das Prestações de Contas 

O Território prestará contas à SUDAM, 60 (ses
senta) d ias após o término de cada exercício finan
ceiro, dos recursos do POLAMAZONIA recebidos 
em decorrência deste ajuste. 

Subcláusula Única: - A SUDAM somente dará 
como aceito a prestação de contas desses recursos. 
após emissão do Laudo Técnico favorável, por par
te da equipe constituída espectialmente para acom
panhar o desem.olvimento dos corn~spondentes tra
balhos . 

Cláusula Sexta: - Da Vinculação do Pessoal 

O wssoal que o Território, a qualquer título 
utili zar na execução do Projeto objetivad<' neste 
convênio, ser-lhe·á diretamente vinculado e subor
dinado, não tendo com a SUDAM relação jurídica 
de qualquer natureza. 

Cláusula Sé1lima: - Dos Bens 

Os bens móveis adqu'iridos pelo Território com 
recursos do POL/ MAZONIA repassados pela 
SUDAM, por.erão, u critério do Superintendente da 
SUDAM, con tinuar até o fim de suas vidas úteis 
na posse do órgão execut or, devendo o mesmo, 
por 0casião das prestações de contas, apresentar 
relação detalhada dos referi dos bens, 
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Subcláusula Única: - Terminado o período de 
suas vidas úteis, poderão ser os bens móveis alie
nados pelo Território, na forma da Le), devendo o 
produto ser recolhido aos cofres da SUDAM, que 
posteriormente lhe dará destinação a ser previste 
em instruções baixsdas pPlo Grupo Espt>cial. 

Cláusula Oitava: - Da Modiftcação e da Res
cisão: 

Este convênio poderá, mediant '· assentimento 
dos convenentes, ser modificado através de termo 
aditivo ou rescindido de pleno direito, por inadim
plemento de qualquer de suas clflusulas ou condi
ções, ou pela superveniência de normal legal quE- o 
t-orne material ou formalmente impraticável. 

Subcláusula Única: -

No caso de rescisão, ficará o TE-rritório obriga
jo a comprova r até 60 (sessenta) dia~. a contar da 
data da rescisão. a devida aplicação de todos os 
recursos que houver recebido da SUDAM por for
ça deste convênto. 

Cláusula Nona: - Da Vigência: 

O presente convf-.nio será submetido à apr o
vação do 2onselho Deliberativo da SUDAM, a par
tir de quando vigorará até 31.12.79. 

Cláusula Décima: - Do Foro: 

Fica eleito o Fore dn Cidade de Belém. Capital 
do Estado Pará, com exc lusão de qualquer outro, ' 
para dirimir as dúvidas porve'1tura suscitadas na ; 
execução deste convênio. 

Belém, 21 de agoEto de 1975. 

Hugo de Almeida 
Superintendente da SUDA!VI 

Arthur Azevedo Henning 
Governador do Território Federal do Amapá 

Testemunhas: llegíveis 

Anexo ~o Convênio firmado ~ntre a Superin
tendência do Desenvolvimento da Amazônia 
(Sl-DAM) e o Governo do Território Federal do 
Amapá . para aplicação de Cr$ l 000.000,00 (hum 
milhão de cruzeirof), exercício de 1975, recursos 
provenientes do programa de Pólos Agropecuários 
e A~rominerais da Amazônia (POLA:viAZONIA), des
tinados à implantação d@ Plano de Desenvolvi
mento U1 bano de Por:to Grande, Ter~ritório Federal 
do Amapá, conforme Ficha Técnica Anexa ao 
Process0 nº 03011/ 75. 

PLANO DE APLICAÇÃO 

Expansão do sü;tema viário principal. 
Sistema viário da zo na industrial. 
Infr~.-estrutura básica. 

- Equipamentos urbanos e eventuais. Cr$1.000.000,00 

Cr$ 1.000.000.00 I TOTAL 

! 

I 
I 

Preço do exemplar: I 
Cr$ 1,00 I 

Comissão Permanente de Licitação de Obras 
e Serviços 

EDITAL 

Tomada de Preço nº 11 /75-CPLOS 

AVISO 

O Presidente da Comissão Permanente de Li
citação de Obras e Serviços, designada pelo Decre
to (P) nº 0721 / 75, do Excelentíssimo Senhor Gover
nador do Território Federal do Amapá, torna pú
blico, para conhecimentos de quantos possam se 
interessar. que se acha aberta a Licitação de Toma
da de Preços nº 11 / 75-CPLOS, para a construção 
da Casa da Agricultura - CASAGRI. 

A Licitação realizar-se-á às 10:00 horas do dia 
26 de novembro de Ul75, na sala de reumoes da 
Secretaria de Obras Públicas, sita n Av: FAB nº 
1276, nesta Ca~:=.ital. 

O Edital e os esclareclmentos complementares 
serão fornecidos pela Secretaria de Obras Públicas, 
no endereço acima mencionado. 

Macapá, 04 de no\·embro de 1975. 

Engº Manoel Antônio Dias 
Presidente 

Comissão Permanente de Licitação de Obras 
e Serviços 

EDITAL 

Tomada de Preço nº 12/75-CPLOS 

AVISO 

O Presidente da Comissão Permanente de Li
citação de Obras e Serviços, :lesignada pelo Decre
to (P) n9 721/ 75, do Excelentíssimo Senhor Gover
nador do Território Federal do Amapá, torna públi
co, para conhecimento de quantos possam se inte
ressar, que se acha aberta a Licitação de Tomada 
de Preço nº 12/ 75-CPLOS, para a construção da 
Casa Agricultura - CASAGRI - em Pedra Branca. 

A Licitação realizar-se-á às 10:00 horas do dia 
2(5 de novembro de 1975, na sala de reuniões da 
Secretaria de Obras Públicas, sita à A v: FAB n.O 
1276, nesta Capital. 

O Edital e os esclarecimentos complementares 
serão fornecidos, pela Secretaria de Obras Públicas, 
no endereço acima mencionado. 

Macapá, 04 de novembro de 1975. 

Eng0 Manoel Antônio Dias 
Presidente 

Poder Judiclárle 

Justiça dos TE'rrltérlos 

Território Federal do Amapá 

J üzo de Direito da Comarca de 1 Ia capá 

Edit~l de Praça dos bens pertencentes a Confeitec 
Comércio P Representações Lbda: 

O Doutor Rubens Baptista de Oliveira, 
Juiz Temporário o/ Jurisdição Plena da 
Comarca de Macapá, Capttal do Territó
rio Federal do A mA pá. na form a da lei 
etc ... 

F<,z "aber a quantos virt'm o ,H·"sente Edibal, 

I 
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com o prazo de 60 dias. que o Porteir.o dos audi
tórios d este Juízo ou quem suas vezes fizer. trará 
a p úblico pregão de venda e arrema tação a quem 
mars der e maior lonço oferecer, acima da avalia
ção, no dia 02.12.75, às 10:30 horas , na porta do 
Edifício do Forum os seguintes bens penhorados a 
Confeitec Comércio e Representa ções Ltda., f' m 
e xecução que por este Juízo lhe movem G.F. da 
Costa e Djaluna Nascimento, a saber: uma sorvete
ria '<Simmesen:., possu indo um copartiment o para 
depósito de salmoura ; t rês ( 3~ divisões para so rve
tes e picolés com capacidade para seis (6) cubas, 
equipada com batedeira de motor G E de 1/ 4 de 
HP e de 110 volts e compressor com motor marca 
«Brasih de 1/ 2 HP, de 220 volts e 1.340 RPM, com 
tubulaç~es de co bre , com RS rt>spectivas tampas 
das câmaras de frio. Referid a sorve teria encontra
se com seus acessonos de c~rculaç&o de gás e 
equipamentos elétricos em boni· estado de coose r
vação, necessitando, porém, de reparos, a caixa es
trutural da sorveteria , avaliada em Cr$ 10.000 ,00, 
(dez mil cruzeiros). 

Se não for alcançado lanço superior à avalia
ção , seguir-se-á no dia 22.12.75, às 10:30 h oras , no 
mesmo local , a sua venda a quem mais der. 

E para que a avaliação chegue ao co nhecimen
to de tlodos, passou-se o presente que será afixad o 
no átrio do Edüício do Forum e publicado, uma (1) 
vez no Diário Oficial e duas (2) no «Jornal do 
Povo». Dado e passado nesta cidade de Macapá, 
aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano 
de mil novecentos e setenta e ci nco. Eu, Leandro 
Marques Alberto, Escuevente .Juramentado no im
pedimento do Titular, su bscre vt 

Rubens Baptista de Oliveira 
Juiz Temporário e/ Jurisdição plena 

Poder Judiciário 

Justiça dos Turltóri os 

Território Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de Macapá 
•ditai de Citação, co·m o prazo de 15 dias , na forma abaixo: 

O Doutor Rubens Baptlllta de Ollvelra, Juiz Tem
porário cf J u rladiçAo plena da Comarca de Macapá, 
capital do Território Federal do Amapá, na forma 
da lei, 11tc ... 

Faz saber 11 todos os q ue o presente Edital com prazo 
de 15 dias virem, ou dele tivere m conhE'clmflnto, que nes te 
Julze corre seus trâasmites um proces so e m que é acusadlo 
Ma11oel Marquu de Souza como incurso no a rt.0 129 do C. 
Pttnal. 

1!!, c:omo tenha o Oficia l de Justiça deste Juízo cer
tificado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo 
posaivel eitã-Jo pessoalmente, citá· o pelo presente a com
parecer neste Juiza. no edfticlo do Forum desta Comarca, 
sito à Av. Amazonas, nv 26, esquina aom a Rwa Cel. Corio
lano J ucá, nesta cidade. no dia 09/12/75, às IO:tlO horas, a fim 
de ser Interrogado, pcomover sua defeaa e ser netitia2do dos 
ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer. sob 
pena de revelia . Para conhealmeDtlo de toiàoi é passado o 
pruente Edital , cuja 2.8 via ficará a fixada no lugar de cos
tume. Daào e passado nesta cidade, aos t rinta e um dias do 
mh de outubro do ano de mil novecentos e setanta 11 cinco. Eu, 
Nino Jesus Aranha Nunes. escrivão em exercício. subscrevi . 

Rubens B•ptista àe Olive ira 
Jutz Tempor~rio c/ Jurlsd içAa plena 

J:dltal de Citaqão, com Q prazo di U dias , n a forma abaixo: 

O Doutor Rubens Baptista de Oliveira, Juiz Tem
porário c/Jurladlqlo Plena da C' omaraa de Macapá, 
capital fio TerrUórlo Federal elo Am!IJIÍ , AI h1r111a 
cia lei, etc .. 

-. 
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Faz saber a todos os que o presente EJóital con~ prazo 
de 15 dias \'h·em, ou dele tiverem ccnl:eclmento, que neste 
Juíz:o corre seus trãnsm!tes u1. processo em que é acusado 
Edmilson José da Silva Monteiro e Antônio Miranda Paes 
Filho, como Incurso no art. 129 o primeiro, e nas penas do 
art. !50. §§ 12 o segundo, tudo do Código Penal. 

E. l!omo tenha o Oficial de Justiça deste Juízo cer
tificado não o haver encontra :io nesta C0mar ra, não sendo 
possfvel citá-le pessoalmente, citá-o pelo presente a compa
recer neste Juizo. no edifício do Forum desta Comarca. sito 
à a venida Amazonas, nt 26, e9quina com a rua Cel. Cer io
lano Jucá, nesta cidade, no di01 09.12.7 5, às 09:00 horas, a 
fim de ser Interrogado, promover sua defe11a e ser n otifica
do dos ulteriores termos do processo, a que deverá com
parecer. sob pena de revelia. Para co'1heclm E>nt o de todos 
é passado o presente EditAl, cuja 23 via ficará afixada no 
lug:u de costume. Dado e passado nesta cidade, aos t rinta 
e um dias do mês de outubrG do ano de mil novecentos e 
setenta e dnco. Eu. Nino Jesus Aranha Nunes, Escrivão 
em exercfolo, sub~cre\'1. 

Rubens Baptista de Oliveira 
Juiz Temporário c/ Jurisdição Plena 

Edital de Citação, com o prazo de 15 dias, na (orma abaixo: 

O Doutor Rubens Baptista de Oliveira. Juiz Tem
porário e/Jur isdição Plena da Comarca de Maca
pá, Capital do Território Federal do Amapá, na 
forma da lei etc ... 

Faz Saber a todos os que o presente Edital com 
prazo de 15 d ias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre seus trãnsmites um processo em que é 
acusado Antonio Pinheiro Lavoura, como incurso no art. 
171, inciso VI do Código PE-nal Brasileiro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juizo cer
tificado n&o o houver e ncontrado nesta CcmBl"l'a, n ão sen
do possível citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a 
comparecer neste Juízo, n o edifício do Forum desta Co
marca, sito à Avenida Amazonas, 11.0 26. esquina com a 
Rua Cel. Coriolano Jucá. nesta cidade, no dia 11.12.75. às 
10:00 hora s, a rim de ser interrogado, promover sua defesa 
e ser notificado dos ulteriores termos do processo, a que 
deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento 
de todos é passado o presente Edital , cuja 2a . via fica rá 
afixada no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade, 
aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de mil 
novecentoE e setenta e cinco. Eu, Nino Jesus A1anha Nu
nes, Escrivão em exercfcio, subser evl. 

Rubem Baptista de Ol iveira 
Juiz TemporÁrio c/ Jurisdição Plena 

COLORADO ATLÉTICO CLUBE 

Fundado em 31 de marto 1975 

ESTATUTO 

(Contlnua~ão do número anterior) 

Seção XIV 
Do Departamento de Esport~s Especializados 

A1 t. 64 - Compete ao Diretor do DepartamE'nto de 
Esportes Especializados: 

I - Preparar a!' equipes de Basquetehol, Voleibol, 
Futebol de Salão, nataçio Atletismo, Ciclismo, C::elotex, 
Tênis de Mesa. Tiro ao Alvo e Pugilismo. 

li - Solicitar ao Presidente dG Colorado a designa
ção de auxiliares e técnicos para cada uma das modalidades 
de esportes do Departamento. 

Ill - Comunicar ao Pres idente do eolorado as in
disciplinas dos atletas, para fins de punição de auordo 
com as normas 4 este Estatutlil e dos Regimentos Internos 
d<t Clube. 

IV - Apresentar ao Conselho de Diretor os modelos 
de uni!ormE::s de atle,as de cada atividade :!espor tiva do 
Depar,amento. 

V - Apresentar relação nominal d e atletas que es
tejam treinados ou seiPclol'ladoii p!ll"a a1 competições ofi
ciais promavidal! pela • ntidade que o Colorado esteja fi 
liado. 

VI - En11aminhar ao Depar tamento Médico, 
atletu q ue forem eentudldo no& joeos ou 'reinos dct 

os 
Co-j lora•o. 

(~~ntillua nt pr6xJ&)o número) 


	

