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(P) n2 0503 de 14 de dez.embro de 1978 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artiJ;to 18, 
item Ir, do Decreto-Lei n.• 411, de 08 de jane.iro d11 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1.o - Designar, no11 termos dos artigos 72 e 73, 
da Lei número 1.7 I 1, de 28 d e outubro de 1952, Sílvio 
Sobrinho Soares Castillo, Prcfessor do Ensino Médio, da 
Ta bela de Pessoal Especialista Terr p orárfo do Gove111o 
deste Território. p ara exercer acumulr.tlvamer te, fm subs
tituição o cargo d e Secretario d e Educação e Cultura do 
Quadro de Funcionários do Governo dttste Território, du· 
rante o Impedimento do reEpect!vo titular, o partllf de 16 
de dezembro do corrente aro. 

Art. 22 - Revogam-se as dlepos!ções em contrérlo. 

Palaclo do Setentrlão, em Macapá, 14 de dezembro de 
1978, 902 da RepúbUca e 3611 da Criação do Território Fede• 
ral do Amapã. 

Arthur Azevedo Henolng 
Governador 

(P) n2 0504 de 14 de dezembro de 1g75 

O Governador do Território Federal do Amapá, usso• 
do das atribuiÇões que lhe são conferidas pelo arttgo 18, 
!tem li, do Decreto- Lel n2 411. de 08 de janeiro de 1969. 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar, nos termos dos 8rUgos 72 e 73 
da Lei oúmer.o 1.71 I, de 28 de outubro de 1952, o Doutor 
João Barreto de Souza Filho, Médico da Tabela de Pessoal 
Especiali ~ ta 'llemporário do Govemo deste Te'IIl'itócio, atual
mente exercendo a função de Diretor do Centro Médico 
Hospitalar, para exercer acumulet'vsmente . em Subs~tu!
cão, o crrgo de Secretário de Saúde e Ação Social, do 
Quadro d e Funcionários do Governo deste Terrlt&rio, du· 
rantP o impedimento do r espectivo titular, e contar dP 16 
de de7.embro d o ano em curso. 

Art. 12:0 
- Revogam-se as dlspos!çõe• em contr1lrlo . 

Palácio do Setentr!llo, em Macapá, 14 de dezembro de 
1978, 90.0 da Repúblfta e 362 da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Artb1u Azevedo Hennlng 
Governador 

(P) nll 0505 de 18 de dezembro de 1978 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
!tem II, rte Decreto-Lei n9 411. de 08 de janeiro de 1969. e 
tendo em vista o que consta do Av!6o (I I) n.0 452/78-Ml'C, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Nomear I:> Eoonom!sh ReulPaulo Sarmento, 
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EXPEDIENTE 
IMPRENSA OFICIAL 

Diário Ofidal do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
* Administraçllo 
• Redação 
• Parque Gráfico 

Rua Cândido Mendes s/n2 Macapá - T. F. A. 

TELEFONES: 
Gabinete do Diretor 
Chefe das Oficinas , 

DIRETOR 
IRANILDO TRINDADE PONTES 

5463 
5307 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLICAÇ0ES 

NA CAPITAL 
Anual . . . . . . . . . . . . 
Semestral . . . . . . . . . . 

OUTROS ESTADOS E MUNIClPIOS 
Anual . . , ... . . . 
Semestral . . . . . . . . . . . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ !lOO,OO 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrazado: ~umenta cinco cruzeiro5 

pertencente a Tabela de P essoal E9peciaJist>a T emporárl'o 
d J Gov erno d esbe Território, lot<1d0 na Assessoria de Pla
nejame nto e Coordenaçã o Geral, com exPrctcio na Coorde
nadoria de Ind '1str1a e C :Jmércio. para a t u nçào de Suplen
te de Vogal Representante da União no Plena rio da J unta 
Comercial do Território Federal do Amapá. 

Art. 2.0 
- Revogadas as disposições em contrflrio. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 18 de dezembro de 
1978, PO ç da República e 369 da Criação do Território F~de· 
ral do Amapá. 

Walter dos Santos Sobrinho 
Governador Substituto 

(P) n2 0506 de 18 de dezembro de 1978 

O Governador do Território Federal do Amaré, usa.n
de das atribuições que lhe Eão conferida~ pelo artigo 18, 
Item li, :io Decreto-Lei n.0 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designa r, nos t ermos dos artigos 72 e 73, 
da Let n.0 1. 711 , de 28 de outubro de 1952, ·o Advogado , 
Othelo Martins Leôncio, ocupante do cargo de Diretor 
Agregado, simbolo 5-C, do Quadro de Funcionário8 do 
Govern~ deste Território, atualment-e exercenr. 0 a função 
de Chefe de Gabin ete do Secretário da SEG UP . para 
exer cer acumuhtfvamente, em subst·ftuição, o carg '- de Se
cretlárie de Seg uranca Pública , do Quadro ::J clma referido, 
durante o Impedimento do respectivo titular, no perlodo de 
17 a 22 de dezembro corrente. 

Mt. 2.0 - Revogam-se as dispo~lções em contrá!l'lo. 

Palácio do Setentrll!o, em Mac11oA. 18 de dezembro 
de 1978, QOV da República e 362 da Cril,\.'oo do Território 
Federal do Amapé. 

Walter dos Santos Sobrinho 
Governador Substituto 

Construtora Paraense Ltda. «CONSPARA» 

Convo!:!a os Srs. funcionários abaixo relaciona
dos, para retama11em suas funções , no prezo de 03 
(três} dias, fim do qual serão considerados dispen
sados por- justa causa, conforme art. 482 da C.L.T. 
(abandono de emprego). 

Oscal' do Rosánio Pantoja e Raimundo Con
aefçio Pantoja Machado. 
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PUBLICAÇOES 

Página comum, cada ceutlmetro pvr coluna ÇrS 20,úU 
Preço deste Exemplar Cri 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 
Dh;rio, capital, e 8 dias nos municípios e outros estados 

6FlCIO OU MEJMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publicação. 

ASSINATURAS - Cipital, Municlpios e outros 
estados em qualquer época. 

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moeda corrente 

Assinaturas e Publicacões: Em cheque nominal par-'i 
«Serviço de Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA» 

Assinatur11s vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este Diário Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amapâ em Brasilia-DF 

e Belém Estado do Pará. 

Consu.ltoria J uriooca 

Contrato de Cessão 

Contrato de Cessão celebrado entre o Go
verno ào Território Fe deral do Am1:1pá que 
cede gratUitamente à P refeitura Municipal 
d e Amapá o us o do Amapá: Hotel. 

Aos quat orze (14) dias do mês de dezembro do 
ano d e hum mil novecentos e setenta e oito (1978), 
n esta cida de de Macapá, Capital do Territórl)O Fe
deral do Amapá, no Palácio do Setentrião, o Go
verno do Território Federal do Amapá, neste ato 
representado pelo stu Governador Arthur Azevedo 
Henning, doravante df-nominado simplesmente Ce-
dente e a Prefeitura Municipal de Amapá, repre
sentada pelo seu Prefeito José Júlio de M~randa 

Coelho, d aqui em diante d em•rninada simplesmente 
Cessionária. reof.olvem de comum acordo celebrar o 
presente Contrato de Cessão, consoante cláusula!< e 
condições a baixo: 

Cláusula ?rimeira - Fundamento L ega,: O 
presente Contrato t em como fund<amento J.egel o 
disposto nos ít~n s IJI e XVI] do Decl'€to -Lei nº 
411, de 8 de janeiro de 1969, c0rnbinado com o~ 

arts. 64 e 12~ do Decreto-Lei n .0 9.769, de 05 de 
setembro de 1946 e a autorização do Excelentíssimo 
Senhor Governador, no Ofício n .0 223/78- PMMz. 

Clf. u:::ula Segunda - Objeto: O presente ins
~umento tem como objetb a transf~rlncia gratuita 
por parte do Cedente do Amapá Hotel à Cessio
nária. 

Cláusula Terceira - Responsabilidades: 

I - Do Cedente: 

a) Entreg'ar gratuitamente à Cusicnéria o 
Amapá Hotel; 

b) Fis~alizar pare que o imóvel não tfnha des
tinação düerente à pT~vista nesta Cessão; 

c) Exigir de Prefeitura o a~· seio e const>t·vat; 2o 
inerentes ao b om funcionamento do H0tel ; 

d) Retomar o tmóvet. quando dele necessitar, 
desde que conceda a prazo minimo de, noventa (90) 
dias; 
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e) In1enizar os bens móveis de propriedade da 
Cess)onária que estejam guarnec~ndo o Hotel e 
que não seja cfe interesse da mesma. 

Il - Da Cessionária: 

a) Receber o Amapá Hotel e zelar pela sua 
bna conservação e apresentação; 

b) Não desbinar o pnédio a atividadfs ciiferen
tes daquela aqui especificamente previstr.; 

c) Mediante notifrcação, deverá entregar o 
imóvel ao Cedente, r espeitando o prazo que for 
est\pulado, que não devere ser i~ferior a noventa 
(90) dias; 

d) Responsabilizar-se pelo funcionamento do 
H •t "= l. ficanrio sob sua responsa biliàade a contrata
ção de empregados, bem como o pagam~nto das 
obrigações trabalhistas e previdenci:lrias. 

Cláusula Qu;:uta - Prazo: A Ct-ssão se rá por 
prazo indeterminado, respeitando-se os interesses 
do Ceiente em retomar o im óv\31. 

Cl3usula Quinta - Vigência: !v. vigência da 
prPsentle Cessão teril intC'io com a publitação des
te instrumento no Diário Oficial do Ter&itório. 

'Jláusula Sexta - Resci~ão: A Cessionária po
derá denunciar o pr<>sente instrumento antes da 
nottficwão de retomada pelo Cedente, desde que 
não mais lhe interesse a exploração com.,rcial do 
Hotel. 

Cláusula Sétima - Foro: Fica eleito o foro da 
cidade de Macapá, com exclusão de qualquer outro, 
p '> r mais privil giado que seoja, para dir:timir 
quaisquer assuntos relativos a pr~sente Cessão. 

E por estarem acordes, Cedente e Cessionária, 
lavr.am o pnesente Contrato em dez (lO) vias de 1 

igual teor· e forma, para os fins nele der.larados, 
na presença das testem unhas a' baixo assinad.as. 

:.1 acapá, 14 de dezembro de 1978 

Arthur Azevedo H E> nning 
·· Governador -

Jos'é Júlio de Miranda Ooelho 
- Prefeito Municipal de Amapá -

Testemunhas: Lourival Queiroz Alcântara 
Sub-Chefe do Gabinete do Governa
dor 

Sonia Maria do Amaral Matos 
Secretária Executiva 

Gab/Gov. 

Secretaria de Obras Públicas 

ExtrAto de Instrument0 Contratual 

(Artigo n.0 54 do Decreto nº 73.140/73) 

Instrumento - Contrato de empreita:ia global 
n.0 034/78-SOP (Processo n.0 1/tl 1603/';' 8 SOP). 

Partes - Goveorno do Te-rritório Federal do 
Amapá e a firma S ANECIR Ltda. - Saneamento 
Engenharia Civil e Rodoviárias. 

Objeto - O objeto deste instmmento é a 
ex~cução pela empreit-eira dos serviços de Reforma, 

Ampliação e Adaptação do prédio sede do In~
tituto de Educação do Terr.itório Federal do Amapá 
- IETA, nesta cidade. 

Prazo - O prazo concedid'o para a conclusão 
total dos ser.viços fira estipulado em 150 (cento 
e cinquenta) dias corridos, contados a partir do 5º 
(quin~o) dia após a assinatura deste Ipstrumento 
contr-atual. 

Velor - Pela execução dcs serviços pi'evistos 
o G.T.F.A. pagará a Empreiteira a importância 
global de Cr$-5.905.107,80 (cinco milhões, novecentos 
e cinco mil. cento e sete cruzeiros e oitenta cen
tavos). 

Dotação - As despesa,s decorrentes deste co n
trato correrão à conta dos recursos oriundos do 
Fundo de Participação dos Estados, Distrito FedHal 
e Territórios - Projeto 08390213.415 - Desen
v-olvimento do Setor Educacional - Elemento de 
despesa 4110.00 - Obra c; P úblicas, conforme Nota 
de empenho inicial n.0 2026/78 de 18.12.1978, no 
valor de Cr$-262.468,13 (duzeo ntos e se.3senta e dois 
mil, quatrocentos f' sessenta e oito cruzeiros e tre
ze cent'avos) e o restante no valor de Cr$-5.644.639,67 
(cinco milhões seiscentos e quarenta e dois mil. 
seiscentos e trinta e nove c ruzeiros e sebsenta e sete 
centavos) será empenhado posteriormente. 

Fundamento do Instrumeonto - Elste contrato 
decor..ne da aomologação pelo Exmo. Senhor Go
verna-dor do Territót io Federal do Amapá, às fls. 
223 do Processo n. 0 1/ 01603/78-SOP, relAtiva ao 
Elriital de Tomada de Preçcs n.0 13/78- CPLOS. O 
presenue contrato é regido pelo Decre~o n.0 73.140 
de 09.11.73 e Decreto-Lei n.0 200/6r;. 

Macapt., 20 de dezembro de 1978 

Eng.0 Douglas Lobato Lopes 
Pela Contratante 

JoÊIO de Almeida Chaves 
Pela Empreiteira 

SAF-Coordenadoria de Administração Geral 

Serviço de Pessoal 

Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos 

Resultado das prova~ de a~esso, realizadas no 
dia 09 de dezembro de 1978, para as categorials 
abaixo relacionadas: 

Para Auxiliar de Enfermagem, nlvel 13-A 

Média Pts. 

Maria Ca.rmenci de Souza Campos · 
Maria Odaléa Macedo 
Jorge Neves Deniur 
Maria Tiaga Costa dos Santos 

Para Carpinteiro, nível 8-A 
Raimundo Conceição 

Para F\orteiro, n\ vel 9-B 

68 10 

60 " 
50 » 
44 » 

Raimundo da Silva Picanço 100 
Par.g Servente, nivél 5 

Manoel Vulente das Santos 95 

José Maria de Lima 
Diretor do Serv.iço de Pessoal Substituto 

Mania N eucila de Oliveira 
Covdensdor.a Geral-CDRH 
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PODER JUDICIARIO 
Justiça dos Terr.tórlos 
Comarca de Macapá 

Cartório do Registro Civil 

Procla mas de Casamento 

O Oficial do Regi stro Civil de Nasciment s, 
Casar:1entos e Obitos da Comarca de Macapá, Ca
pital do Território Federal do A.mapá, República 
Fede-rati va do Brasil , por n omeação legal, etc. 

F az Saber que pretendem casar José Ribeiro 
de Almeida e Teresmha Monteiro dos Santos. 

O primeiro é brasileiro, soltPiro, m aior 
escritu rário, natural de Afuà, Estado do Pará. n ·si· 
d ente e domiciliado na Rua Leopoldo Machado 
4236, neS!ta ddade, com 23 anos, n ascirJc• em vinte 
e seis (26) de m aio de mil nov Pcentos e cinquenta 
e cinco (1955), filho de Adruil R ibe.iio de Almeida 
e de J oan& Ribeiro de Almeida, brasileiros, casados, 
residentes nesta cidade. 

A segunda é b rasil eira , so~teira·, maior, profes
sora, natural de Parnaíba, Estado do Piauí, resi
dente e d omiciliada na Av. Desidéri·o Antonio C·o
elho 92fl, nest R cidade, com 25 anos, na scida P.m 
vinte e um (21) de m Fdo de mil novece ntos e cin
quenta e três (1953 ), filh:t de Raimundo Pe rei r a. 
dos Santos e de Flelicia na Monteiro dos Santos, 
brasileiros, cc.sados, r esidentes nest a cidade. 

Quem Souber d e qualquer impedimfnto legal 
que os iniba d e casar um com o outro acuse-o na 
forma da lei. 

E, para que chegüe ao conhecimento de todos, 
fiz este edital que se1 á publicado pela imp'renc;a e 
afixado no lugar cie coc;tume, em Cartório. 

Macapá, 28 de dezembro de 1978 

José Tavare~ de Almeida 
Oficial do Registro Civil 

Câmara de Vereadores do Município de 
Maca pá 

DEORETO LEGlSLATIVO N.0 15/78-CVMM 

Dispõe sob re a Elaboração de Conc·urso 
PúblicO', Destinado à Escolha dos S~mbolos 

do Municlrlo. 

O Presidente da Câmal·a Municipal de Macapg, 
faço sab~n que a Câmara Municipal de Macapá 
a provou, e t::u promulgo o se guiPtP , 

DECRETO LEGlS.LATl VO 

Art. 1.0 -- Fica a Presidência da Câmara Mu· 
n~cipal de Maoapá, autorizado a promover Concurso 
Público para a escolha dos Símbolos do Município 
de Macapá. 

Parágrafo 'Único- Os Símbolos para a esco lha 
no concurso 5ão: O Hino, a Bandeira e o Brasão. 

Art. 2º - Será criada umla cómissão para 
julgar os melhores tra balhcs, podendo ser compo&ta 
por Vereadores e t~tmbém por pPssoas que possuam 
capacidade intelectual pa ra ta) fim. 

§ 1.0 - Aos v.encedo11es caberão prêmios a 
serem fixados pela Presidência d a Câmara. 

§ 2.0 - :E: V@dada a participação no ~oncurso, 
de Ver~aóores e iuncionários do Legislativo Mu· 
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nicipal. 

Art. 3.0 - A Câmara fará divulgação nos 
órgão~ de imprensa e nos educandár-ios desta ca
pit al, para qLe haja uma melhor participação. 

Art. 4.0 - Este Dec('eto Legislativo ~ntrará 
em vigor na data de sua apr-ovaçào, revogadas a s 
disposições em cont!iário. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal Q@ Ma
cap á, em 30 de novembro de 1~78 . 

Jarbas Ferreilra Gato 
Presidente 

Júlio MariA Pinto Pereira 
l. 0 Secretário 

Poder J udlcfãrlo 

Justiça do Trabalho da 8!! Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

Edi~al de Notificação 

Pcazo de 5 dias 

Pelo presente Edita l fica notificado José Oli
veira de Sá, atualmente em lugar dncerto e n ã o 
sabido, r eclam ante nos 6Utos do Procf ~ so n.0 JC J
\1acapá-0961/ 'i 8, em que Agr opecuária Rio Cejari 
S/ A., é reclam ada, d e que de ver á receber nesta 
Secretaria a quantia de Cr$ - 7.000,00 (sete mil 
crulleiros), d t> positado pela reclamada supra, confor
me acordo entabulado no dia 23.10.78. 

Sec.retaria da Junts de Conciliação e julgamen
to de Macapá, 06 de dezPmbro de 1978. 

Euton Ramos 
Diretor de Secretaria 

Associação de Taekwondo do Amapá 

ESTATUTOS 

(Continuação do número e nterior) 

Art. 33.0 - São atribuições do Diretor T-esoureiro: 
a) organizar os balancetes mensaig e anuais; 
b) p81ssar recibos de todas as importâncias re

cebijas; 

c) efetuar: pagamentos previamente autorizados 
pelo Presidente; 

d) depositar em nome da .L\ssot'iação en1 esta
belecimento b an cári•o indicado pe la Dirt: toria, tcdes 
as im port ânciRs arrecadadas ficando em caix a, sob 
sua respo!"sa bilidadt>, quantia nunC'S superior a 
Cr$ 50,00 (cinquenta cruzeiros); 

e) assinar, juntamente <'CO! o President~, 
cheques e outros oocu.mentol9 financeiros; 

f) providt>nciar cobranças das mensalidades do~ 
associados, a dvertindo os que tivHem em a t rasr ; 

g) comunicar a Diretoria o~ nom es dos asso~a
dos que em atraso de mensalidade, tiver.em sidos 
eliminados; 

(Continua no próximo número) 


	

