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(PI n.@ OC79 de 14 de março de 1978 

O Gove rnador do Território F'edt>rAl do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18. 
Item 11, do Decreto-Lei n.0 4 J 1. de OB de janeiro de lg69. 
por de legação de competência, de acordo com o Decreto 
n2 64.925, de 05 de agosto de 1969 e Portaria n9 013, de 08 
da maio de lo910. do Minls~érlo do Interior. P ainda, tendo 
em vista o disposto no actfgo 2B § Único, do Decreto n ° 
60.091. de 18 de janeiro de 1967, 

RESOLVE: 

Art. 12 -- Excluir. a partir de 1.0 de março de 1978. 
do r elaclon a mepto constante do Decreto ll- > n.0 1032. de 2B 
de dezembr o cie 1976, a ~ervidora Al:vlrs Neuza Oliveira 
àas Chagas. Oficial de Administração. nh·e l 12-A. do Qua
dro dP E'W'!cionérlos do Goverm> deste Território, lotada 
no Gabinete do Gov~nador. da Fun<;Ao Gratificada, sim
bolo 5-F . de Chefe da Seção de Expediente do Quadro 
ac~a referido. 

Art. 2.0 - Revol!am- se a~ dlsposlçõe~ P.m contrário. 

Palácio do Setentrilio. em Macapá, 14 de m11rço de 
1978. 89 .0 da República e 35.0 da Cr iação do Terr itório Fto
deral 'lo Amapá. 

A rthnr Azevedo Hen n In~ 
Governador 

(P J no 0080 de 14 de março de 1978 

O Governador do Território Federal do Amaps , u•an
de das atribuições que ~he são CC?nferidas pelo artigo 18, 
Item II , do Decreto-Lei n.0 411, de 08 de janeiro de 111119. 

RES OLVE: 

Arb. 12 - Desjgnar, nos termos do artigo 145-, Item 
I, combinado com o artfgo 147 . da Lei nQ 1711 , de 28 de 
outubro de 1952, o ser vidor Adalberto MonteiJro Alberto, 
ocupante do cargo de Portelro, nlvel 9-A, matrícula IPASE 
oo 1.777.353, do Quadro de Funclonártos deete Te r rltórh>, 
lotad o no Gabine te do Governador . pare exercer a funçllo 
gtratlfioadfl , sflmbolo 5-F. de Che fe da Seção de Expediente, 
do Quadoo acima referido, a con tar de 1.0 de março do 
oorrel'llte ano. 

J\G'\. 2.0 - Revogam-se as dhpo~loõee em contrã .... Jo. 

Palácio do SetentrtAo, em MacR~. 14 de maN;lo de 
1 ll'f8, 892 da República e 350 da Crlaçi!o do Territór io Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennln!! 
Governador 

! ?') n.0 OOBl de 14 de março de 1979 

O Governador c\o Ter~~órlo Fede.x:aLdo AmaQ_á_, ..$J_SBto· 
do das atribuições q~e lhe são· conferld&s pelo ar·tlgo 18, 
Item II, do Dec.-eto-Lel no 411, de 08 de jan'l!lro de 1969, 
por d'elegaçtlo de competência, de acordo com o Decreto 
n.o 64.925, de 05 d-e agosto de 1969, e Portaria n Y 013, de 
OB de m 'l!o de 1970, do Ministério do In,te1tc r, 
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EXPEDIENTE 
IMPRENE' A OFICIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
* Administração 
• Redaçi o 
• Parque Gráfico 

Rua Cânàido Mendes sfnº - Macapá - T. F. A. 

TELEFONES: 
Gabinete do Diretor 
Chefe das Oficinas . 

l).IRETOR 

5463 
5307 

fRi\ NILDO TRINDADE PONTES 

TABELA DE ASSINATURAS E PURLICAÇ0ES 

NA CAPITAL 
Anu~ . . . . . . . . . . . . 
Semestral . . . . . . . . . . 

OUTROS EST <\ DOS E MUNICÍPIOS 
Anual .. , . .. .. . ... . 
Semestral . . . . , . . . . . . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrnzado: aumenta cinco cruzeiros 

IIIDSOLVE: 

Art. 12 - Deter.mlnar, na conformidade do disposto 
no Decreto 10.0 !l0.091, de 18 de janeiro de 1967 , a ap lica
ção do Regime de Tempo Integra l e Dedicação Exclusiva 
$RETIDE), e o servidor aba}xo r elacionado. a con tar de I Q 

de marÇIO do correr1t1'! ano. 

Ntl'me/Ma.tr!cula I 
0110 

I Gratific. 
Cargo ou Função 1, Mensal 

Gratificadtl C11$ 

Adalbarto Monteiro Chefe da Seçíl:o de Ex-
Alberto pedliente do Gabine<te, 

(1.777.3S3) S ímbolo 5-F 85 1.063,00 

Art. 2. 0 
- Revogam-se as disposições em contrá rio . 

Palácio do Setentdão, em Macaoá, 14 de m-ai)Ço 
de 1978, 892 da República e 35º da Criação do Te rritório 
FP.deral do Amapé . 

Arth ur Azevedo Hennlng 
Governador 

Termo Aditivo 

Termo Aditrlvo ao C<.-11Jtrato N.0 0013/ 7&
CJ, que c~iebram o Governo do Te-rritó
rio Federal do Amapá 1e a Empresa 
'RROJED - Sistema e Administ ração de 
Projetos LtJda . 

Aos vinte e hum dia-s do mês de março do ano 
da hum mil nov·ecentos e seter,ta e oito (1978) o 
Governo do Território Federal do Amapá, doravan 
t e denominado simplesmedte Goveroo, neste ato 
representado pelo Excelentí!s6imo Senhbr Governa
dor Arthur Azevedo Heniling, e PROJED - Siste
mas e Adm\nà.stração de Proj etos Ltda , empresa de 
consultoria. e assessoramento, com sed e à Av,enida 
Protásio Alv'es, n ° 3.!'i40, na cidade de Por.to Ale
gre/RS, C.G.O n.0 87!J926~6/00Q1 - 74 , daqui p.on dian
te designada somente com0 PROJED, neste ato 
repii.e Rentada por sua procuradora , c-o nfonma ins
trumento procuratário público ~m anexo, Jandira 
de Lemos, o~l~bram o presente Tellmo Aditivo ao 
Contrato suprareferenciado, mediante as se'quintes 
cláusulas e c~dições: 

~~·áusula Primeira - Da Natureza: O prese'nte 
Tertno adita outros encargos aos que forem objeto 
da prestação de serviços regulada pelo C;o.ntrato n º 

PUELICAÇOES 

Página comum, cada centfmetro pvr coluna Or$ 20,00 
Preço deste Exemplar Cr$ 2,00 

Matéria para publicação das 07:30 às 12:00 e das 
14:30 às 17:30, excetuando os sábados. 

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulação do 
Di&rio, capital, e 8 dias nos municípios e outros estados 

OFICIO OU MEMORA NDOS - Deve acompanhar 
qualquer publicação. 

ASSINATURAS - Capital, Municípios e outros 
estados em qualquer época. 

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moeda corren!P 

Assinaturas e Publicações: Em cheque nominal para 
<<Sf>rviço de Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA >> 

Assinatun.s vencidas poderão ~er suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este Diário Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amapa em Brasília-DF 

e Belém, Estado do Pará. 

(}013./76-CJ. de 09 de dezembro de 1976, celebrado 
entre o Governo e a PROJED. 

Cláu~ula S t-gnnda - Do Objeto: O objeto do 
pves<> nte Termo Aditivo é a.;~essorar a 9ecretaria 
de Educação e Cultura do Território , acompanhan
do e supervisionando o processo de operacionali
zação do Plano Territorial de Educação e 0 '\Jltura, 
parhcularmen1e r10 que ~e refere a a.ção integrada 
oom os Muni&.pics. r1 lém de prestar um refoo~o ~ 

apoÍIO complementar a atividade e probTemas espe· 
cHioos, ref€lridos n~ste T.ermo oon'bratual. 

Cláusula Tercei<ra - Da ~raçã'o·: O presente 
Termo Aditivo terá a du ração de Cf'nto e dnquen
ta d•ias (.cinco meses), a contar da data de sua pu
blicação no Diário Oficial do Governo. 

Cláusula Quarta - Das Obrigações dos Con
t ratantes: 

I - Compete a PROJED: 

a) Acompa·nhar, ativar e supervisionar as ati
vidades dos diferentes órgãos da SEC/ AP, durante 
a .IJrimei.na fase_ de execução do Plano TerTitorial 
de EduC'ação e Oultura 78/ 81 . 

b) Presva,r assess0rcmento e apoto técnico na 
el~boração do p.Jano Operativo anual f78 (PCA/76). 

c) Onen.tar e supervi~ionar as atividades de 
pla.nejamen~ no que se refer~ e elabnr~ção e ~o 

detalhamento de projeto. 

d) A.companhar, ativar e superv1s10nan o de
senvolvimento da ação integrada Governo do Ter
rit<lrio/Prefeituras, pr omovendo o \lpe.rfeiçoamento 
do trabalho coQjuO;to SEC/Dilvisões Munioirai s i!P 
Educa.ção e Culttu'ra. 

e) Reforçar 8j equipe de apoio pedagógico da 
SECiAP, presta-ndo-lhe assistê·ncia t éc-nks e treina
mento cO<mpl ~m,en tar, com vistlls ao trabalh(• de 
análise e nfonm'Ulação das I1ir'e t rizes Cu·rriculares 
emt vigOã no Território. 

i\) Assessor.ar, ativan e supe!rvisionar as ativida
de-s de supervisãd eqn todos os nÍ'veis do sistema . 

g~ Acompanhar, ativar e su pe.rv i~ionar o fun
aionament'0 dos difer:ent es sist~me s administrativos, . . . 
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de acO'I'do com a sist'emática de tPabalho estabele
cida pelo Governo do T'erritocio. 

h) Prestar um reforço de assessoramento es . 
~ecializado às atividades de Edu~ação Física e 
Desportos . 

i) Pr~ star um reforço de as sf!ssoramento às 
atividades cultuTais, dinamizaoclo· a·s ta.nto na c.a· 
pibal quanto no in11Prior do Territór~o . cvm ênj:c se 
t>sp~cia l nt.a reestruturação da Bibliotec ~ P úblira de 
M·tcap-á, Cctnservnt.ório de Música e e ~cola de Arte 
f' Pintura «Üândtdo PortVnari ». 

j) Aind a quanto à s ativid ades cu1turais, asses
r>oN~ r o planejam E>n to d e um Mus eu e de um Ar
r[ ll i. vo Hi stó.I ieo , se poss Í\ el aprov-e itando-se partes 
ri . s in st 'i l a ~;õe s da Fo rtalf'ZH de SÃo .To~E'> . s Pm prP
.'11' 7 0 rl ~ prngrAmrr;-:if) qup pa rP Pl1 f'ct1 ~nrio 

elaborada. 

1) - As<:essnra r P Rtfi,·a r n rl e<:~'n •: oh·irr:ento 

rias programações de Educ ação para a Saúdte, em 
' aordJenaÇlão com a Secretaria de Saúde do Terri-
1 óri o, ACAP, LBA e MO BRAL. 

m) .-\ poiar e eti var a s programações que vi98m 
o fortalecimento das instituiçõe c; E'!<:-colares (Assoda
cões de Pais e Mestres, G r êmi os Estudanths, Bi
h liot ecas Escolares, Ce ntros Qívicos, etc). 

n) F ornecer a S c ret ar ia de Educação e Cultu
ra a rep ro luçã o ri e ses se n ta ( fl O. ) r ópia~ ·do Plano 
Te rritorial de Educação e Cultura e de vmlle (2~ 
i e cada um dos Qinco (5) P'lanos Municipais de 
-;:du caçãn e Cultura. 

li - Compet~ ao Go....ernot 

a) EMpe<iir as dirf' trizes dt> ori.entação pera a 
PX~cu1_;ão dos trab&l•hos objetes d o pr esente Termo 
\tditivo. 

b) Designar os elementos que deverão pltrtici
par com os t~iiCos da PROJED do des.envolvi
mento do r eferido trabalho . 

c) Estabelec e r , em cada caso, a d.inãmtca do 
A s~essoramento pret endido. 

d) Facilitar o relacivname!nto da PROJED com 
os órgãos envo~vidos nas atividades previstas. 

e) De~tro do planejamP.nto estabelecido cdm 
1Hl'tecedêdcia, prover as equipes q'Ue atuarãlo no 
interior, as meios de transportes necessá'l'ios. 

f) Efetuazt os pagamentos pelos ser~ços pres
tadeJs pela cansultora, de acoroo com a forma es
tabele-cida neste Termo Aditivo. 

g) AoornJ1anhar, fiscali zar e aprovar os 1>raca-
1hos desenvolwdos pela empresa oontra'tada. 

CJ~usuJa Quinta - Das Cortdições de Execução: 
Na execução dos serviços especé,ficados na Cláusufa 
Quarta do presente Termo Aditivo, PROJED se com
j:\rOmete a, illdependentemente das atividades de pla
nejamento, apoio técmco e administnJtiv') a serem 
realizadas em sua se de, desenvolver um esforço 
de traba1ho no Tfllrritéirio, com especiaUstas ade
quados aos problemas especiffc06 refer1dos na su
pr_a citada cl&usula, correspondente eo mínimo de 
:)60 homens/ dia , durante o~ cento e oinquenta d'ias 
do pra~o contr.aVual. 

Pal)ágrafo Único - Pata o desenvolvimento 
de cada uma das fases de atua-ção, e PROJED se 
obriga a 8\)resentar um PJatno de Aoilo específico 
e sufucientPmente detalhado, o qual, devei'á Ser 

compatib)lizado com a SEO/ AP e aprovado, antes 
de seu d ese ncad eamento. 

Oláusula Sexta - D<l s Custos e Cond ições de 
Pagamento: P ela 'E X'ec uçã o dos serviços previstos 
no presente Ter·mo A ditivo, o G0 ve rno pagará à 
PROJED à impc rtâ ncia de Cr$: 1.200.pCO,ílO (hum 
milhão e duzeldt;Qs mil cruzeiros), t: m quati•o parce
las, n os prazos e valores abaixo espe r ifi cados: 

18
. parof'la: No ato da. assi natura de ste '!1ermo 

Aditivo e no va·Jo r de C r$: 300 . .0 00,00 (trezentos 
~ il < r uzei.r1 s). 

28
• pa rce~a : Se~ se nta d)~s após o início dos 

traba~hos e m ed ian te a apr cvação do Relatório de 
!\nOOJllen to nº 1, e no \' a] eor de Cr$: 3()0.000,00 
(trezentos mil cru7,e iros). 

~ª pspc e lA: Cento e vi r . t~ dias após o I r (CJO 

dos t rabalhos, no val or de Gr$: 300.000,(10 (trezen 
t os mil cruz~iT. f' S ) t' med iante a &pr O\\t: çi. o do F e
t ório de Andamento n 2 2. 

48
. parcela : Cento e cinqu enta dias af:b s o in'ício 

dos trabalhos, n o valor de Cr$: 300.0! o.~ (trezen 
ttos mil cru7eiros) e me dü nte a aprovt\i tl do Re 
latório Finei. 

Cláusula Séti~a - D as F ontes de .Recurso!' : 
As despesas d ecorrentes do pnse n te T E> r n ro Adi ti
vo, correrão a con ta do rec ur~o de I nde nização d ~ 

Usina «Coa racy Nunes )> - Pr o~r ·ama 0839021 3.416 -
elemento d e d es pes'!l 4.1 2.0, S·eaviyo e-m regime de 
programação especial - f m peiJho no valor de C r$: 
3!oo.ooo,oo (trezontos mil c ruzeirO'S) e d e n. 0 1.194, 
emitido em 22 .12. 77 e outro empen ho n o valor de 
Cr$: 900.000,00 (:10vecentns mi'l cruze iros) à conta 
d~ recursos do Fundo de Partici pação dc s Estados, 
Distrito F ed,eral e T e rritórios, Programa 08390212.031 
- Manute111ção do .Setor Ed ucaci onal. e lerr.en1 o de. 
despesa 3132.00, Empenho de n.0 397, emitido em 
21.03.78 . 

Cláus ula Oitava - Das Prescnições f\iversas : 

I - Permane ce m em vigor todas as re spon 
sabihdades assumidas p·el e-s parte .~ con trr: ta n te s -
Governo do Territf>rio e PROJ ED - no contrato 
d·e referência , adit&do pelo presentE Tern o. 

II - PROJED será dvilmehte responsá vel 
pe.ratlte o Governo do Território por qualquef" 
dano ou prejui.zo decort"ente da elaboração d efi
ciente dos tvabalhos contratados ou d e culpa de 
seus associados, empregados ou prepo~tos . 

fii - Em nenhum caso o Governo do Ter
ritório será resporlse bili za do por encar gns d~ na
tureza tr'abalhi~ ta ou previjenciária dos empre
~ados e/ ou contratado~ autôn om os da PROJED. 

IV - O Governo do Território se reserva o 
direito de reoosar os serviços q~ não estiverf'm 
el e oonform!dade com as diretri z~~ esp ecíficE~s , por 
ele baixadas ou quP não atjnjam os padrões ce 
qualíd'ade estabelecidas. 

V - PROJED é vedada div Jlgar sem autol'í
zação do Gover.n,o do Território qualquer documento 
ou informaoão vincu1ada eot; trabalhos desenvolvido~. 

Cláuswhl Nona - Da Resci~ão: O presente 
Termo Aditivo ficará r e9eindido automaticamente 
por InadimplênciA ~e quai!;quer de suas c)áusula != , 
ou por comum acorda entre os contra tantes. 

§ 1.0 - E veda,da a PROJED transferir a t er
ceiros, no todo ou em parte, l'!'l responsabilid f. des 
constantes do presentfi Termo Aditivo. 
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§ 2º - No caso de rescisão PROJED rec~bará, 
apen_!ls o vanor dos ser viçüs rea lizad!Js, aferidos 
pol' av idência o b jetivas. d eduz'.idcs os eventuais 
débJtos ao Gov E-- rno do Terri-tório. 

Cláusula Décima - Fo ro: FieiS eleitlQ, com pre
juízo de qu alquer outro, por m ais p'ri vilegiadú q ue 
seja, o foro da cidade de Macap'á, Capita l do Ter"' 
ritó'rio Federal do Amapá, para dirimêrJCia de qual
quer dúvida ou querela referent t ao cumprimento 
a r esp dto do àisposto np pr€\'Sente Termo Adi.ttW o. 

E, para f irmeza e validade do que ficota estri
pulado, l avrou se o pres ente T ermo qu e, d opois d e 
lido e achado confc5rme , vai assinado peks prese n
tes em dez (1 O) vias de igual teor e f0rma, para 
o mes mo Hm, na presença de duas (2) testemunhas 
abaixo nom eadas . 

Macapá(AP), 21 de março de 19"78. 

Artfhur Azevedo Het111mg 
Governa d or 

J.andira de Lemos 
Pro<!'ur adora da PROJED 

Testemunh as: rlegiveis 

Estatuto do Círculo Militar de Macapá 

(Continua ção do número anterior) 

Art 61 - Por propo~ta da m aioria dos sócios 
militar·es, e mediante a aprovação do Comandante 
do ExérQito ou MiiJitrar de Area, o Comandante da 
GuaTtnição poder á dete.rminar a suspensão das at'i
vtdad~s do Círculo Militar, ej ou destituição da Di
retoria ou de diretores dos seus poderes estll!tutá
rios das presentes diretrilze's . Na hi'póte5e de vta
cância por d estitui ção da Diretoria, o Comandante 
da Guar.nição designará um in terventor, ao qual 
cabel"lá exerc'Jta!f o s p ;;der es estatutar9aomente pre .. 
vkstos, e convooor At>sembléia Geral dos sócios 
dEtntro de 30 dias subseql..\~ ntes, pa.ra eleição da 
nova Diretoria, con!Jidera dos inelegíveis os desti~ 
tuidos. O Comandante do Exércitlo ou Militar de 
Ar es PQderá também, por iniciativa própjria, adotar 
as medidas acima r·eferida~. sem pre que, ocorlrer 
violação das pre.scri:cões do B_.ISG e/ou das pre
sentes drr etrirzes. (Porta ria Ministerita·l nQ Ui7l9, de 
27 de outubro d<e l97 t1, em qu~ dá n ova redação 
ao n .0 18 d"l Portaria Minister-ial ~.0 465, d e 1973). 

Macapâ-A•P, 07 de novem~ro de 1977 

Genes Gentil S9ares Moi1eira-Cap. Inf1 
Presidente Interino 

João Artur Ba.n deira Sette -- 1.0 Ten. 
S eorettârio 

Sydnei Gea Veras - }Q T e n . 
Tesou('eiro 

Adindo dos Sa.ntt!s Costa Filho - Cap. 
{)}netor de Relações Públicas 

Luzia Colares Ghammachi 
JArebora S ocial 

Francisco José Silva - 21.0 Ten. 
Diretor d~ Patrimônio 

Antonio Sérgio d o Amaral 
Diret0r de Elspor.te.s 

Telecomunicações do Amapá S/ A 
TELEAMAPA 

CGO - MF - 05.965.421/0001-70 

Em presa do Sistema TelE brás 

Edita l de Convocação 

Ficam os s {,nhc,res aciLnistas da Teletomuni
ca.ções do Amfpá S/ A - TELEAMA PA, convidad os 
a s e reunilrem em Asse mbl éia Ger al Ordinárja , no 
dia 10 de abril de 1978, às 14:00 h 'ra s, na sede da 
S ocieda rle, sita à Av. Coaracy Nunes, n. 0 104, Ma
c'apá , T e nitóri o Federa l do Amapá, a fim de de~i 
bera rem S'lbre a seguinte Ord~.m do Dia : 

a) - Discussão e d eliberação !'obre o Relató 
rio da Administn-Qã•o, as Dernonstnçõt ~ Fln~ nc fi 
ra,s, os Parect-res dus Auditores Ind€,pendE- nt e·~ e 
do Conselho Fi9cal, •IYem co mo sob re a d·E-~t iiiGÇât 
do Luc!ro L1qu id0, tud o r t'lativo ao exf}rc ícic enc-er
rado em 31 / 12/77; 

b) Eleição d'Os membros do Consel~o F }sral t=> 

fixação de seus hon orá r ios , bem como os da Di1 e
toria~ 

c) - R eferenda r a Re solução nº 091 de 19/ 
ll'J./77, aprovada e m Reunião Or dillf1rifl de Direto
ria da T IDLEBRAS, reaJijzadtl e m 13/ 12/ 77 , no sen
tido d e fo r necimf'nto de opassagens aérPas aos Dire
tores; 

d) - Design::~ção dos at·uais Diret0res para 
cargos titulados no Aa·t. 35 do E <;t atuto Social. 

Maoapá. 29 de març.o d~ 1978 

A Diret oria 

Fábrica Amapaense S.A. Indústria e Comércio 

Fábrica Amapaense S / A -Indús tria e Comé.r
cio, finma esbabelecida n Psta cid&de, sita à Averâda 
Irace'ma Carvão Nunes nº 109 , aceita wop ofÜl!' 
até o dia 15 de abril, pa ra alugar o Hotel d·e suQ 
proprieda<:Pe. 

Mais informações na direção acima. 

Maoapá-Ap, 28 dP m arço de 1978 

José de Oliveira Neves 
Presidente 

Sindicato dos Empregados no Comércio do 
T. F. do Amapá 

E leiçõe-s Sind.icais 

A V I SO 

Seré ref>Iiza da, elei•oão no dl!l 30 de junho de 
1978, n& sed l' soc~al tlesta entid.ade, par·'8 CC'mpo
sição da Di.retonia, Conselho Fiscal e Delegarios
Re·pi'esen)tantes, -ievendo o regis11ro ,:las chapa!< s er 
apresentado à Secretaoia, no horário d!e 08:QO ás 
18:00 horas no período de 20 (vinte') dras. a contar 
da publicação desta sv'iw. Edita l de convocação 
da el!eição encontra-se a~xsd'o n a sede desta en
tidade e nos quadrds de aviso$ dos .Jocais de 
trabalho. 

Macapá(AP), '27 de lfTlarço de 1978 

Mra.b'Oe l Ferre>i ra dos Santos 
Pl'~side nt€ 

CPF 017080,582: 49 


	

