
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

I 

DIARIO OFICIAL 
Decreto nº 1, de 24 Julhe de 1964 

fl2 2885 

Governador do Território 

Cmte. Arthur Azevedo Henning 

Gabinete do Governador 

Ten. PM Ronaldo Pereira de Oliveira 

SECRETARIADO 

Secretario de Administração e Finanças 

Rubens Antônio Albuquerque 

Secretório de Obras Públicas 

Dr. Manoel Antônio Dias 

Secretório de Saúde e Ação Social 

Dr. Rubens de Baraúna 

Secretário de Educação e Cultura 

Dr. Alfredo Augusto Ramalho de Oliveira 

Secretórlo de Economia. Agricultura e Colonização 

Dr. Walter dos Santos Sobrinho 

Secretário de Segurança Pública 

Dr. Ornar Gonçalves de Oliveira 

Assessoria de Planejamento e Coordenação Geral} 

Dr. Antero Duar~ Pires Lopes 

~~~; 

Macapa, 3 de Janeiro de 1!119 - 4ª-fetra 

Decre•tJs 

rP> n2 0507 de 18 de dezembro de 1978 

O Governadbr do Terrf:tórlo Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Item li, do Decreto-Lei n.o 411 , de 08 de janetore> de 1969, e 
lendo em vista o que consta do Oficio n 2 103/ 78-AS'IER
Amapâ, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Retificar a redaçl!o dada ao Decreto (PJ 
número il452, de 24 de n ovembro de 1978, publlcado no 
Diário Oficial n.0 2860, de 27 do mesmo mês e eno, que 
passa. a vigorar com o seguinte teor: 

- C'olocar a disposição da A ssoclacão de Assistência 
'Pécn4ca e Extensão Rural - ASTER-Amapé, a contar de 
20 de julho do corrente ano . o Eflgenherro A.grônc..mo Ge· 
nésio Cardoso do Nascimento, ocupante dv cargo de Ofi· 
ela\ de Administração, nivel 14-B, do Quadro de Funcioná
dos do Governo deste Território, lotado na Secretaife de 
Ecocomia, Agricultura e Co&onlzec;ão, Hm ônus para Ad
mintstração am1tpaense, até ulterlol.' deliheraçl!o. 

Art. 2.0 -Revogadas as disposlcões em contrário. 

Palácio do SetE'ntrlão, em Macapá, 18 de dezembro 
de 1978, 90l da República e 362 da Criação do Terr'ítório 
Federal do Amapâ. 

Walter dos Santos St>brlnho 
Governador Substituto 

(P) n.0 0508 de 22 de dezembro de 1978 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan• 
do das atribuições que lhe sêo conferidas pelo artigo 18, 
Item II, do Decreto-Lei n2 411, de Ó8 de janeiro de t'W9, 

RESOLVE: 

Art. l. 0 -- Designar Geraldo Ma gela Fontloele Ri
beiro, Coordenador de AdminlstTaçêo Geral, para viajar da 
sede de suas atribuições, Macepa. até a c1osde do Rio de 
Janeiro, no per!odo de 27 a 29 de deZE'mbro do correote 
ano, a fim de trata:r de assuntos da Administração amapa
ense. junto e.o Departamento Geral de Assuntos do PASEP. 

Art. 22 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrlão, em Macapfl, 22 de dezembro de 
1978, 90º da República e 362 da Criação do Território Fede· 
rei do Amapá . 

Vlalter dos Santos Sobrinho 
Governadrr Substituto 

(P) n2 0509 de 22 de dezembrú de 1978 

O Governador do Território Federal do Amapá, us&n
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
ite01 II, do Decreto-Lei n2 411. de 08 de janeiro de 19611, 

RESOLVE: 

Ar~. 1.0 - Designar o servidor Idmilson Haber Se· 
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peda, ocupante da fu nção g ratifica i a, sím!::olo 5-F. de Che
fe da s ~ção de C la >sifica ~;ão e Re tribuição de Cargos e 
Empre~os, óo Q tadr o de Funcinntlrios d o Governo deste 
Tel"ritório, p 1,ra exercer acumulai ivame nte , f m subs tituiçã-o, 
o car~o e m com tssão, símb ., lo 5- C, de Dlr.etor do Se rviço 
de Pessoah do Quadro acima referid o, duran te o impedi
m anto Jo r espe ct ivo titula r , que se encontra de licença 
para tratamento de saúde, a contar de 22 de dezembro do 
corrente ano. 

Art. 2g - Revogada s as rilspos!ções em contrário. 

Palâclo de Setentrlão, em Macapâ, 22 de dezembro de 
1978, 90.0 da Repúblfca e 362 da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Walter ó os Santos Sobrinho 
Governador Substituto 

(P) n 2 05 10 de 22 de d ezembro de 1978 

O Governador do Território Feder al do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferldas pelo arti.eo 18, 
Item IJ , do Decreto-Lei n." 411 , de 08 de janeiro dP 1969, 

RESOLVE: 

Art. J.O - Designar o servidor Alvar o L'> pes IIenrl
ques, Assistente d•e Admmf stracão , nlveJ 14-A, do Quadro 
de Funcionários do G overno deste TPrritório . ex~rcendo 
atualmente, a Ct e fla d o NAA da COA G. para exercer 
acumu lativam ent e, E>m substituicf o. a ChefiP da Cur r dtna
dm-ia de Administração G er 11 l/COAG. durante o Impedi
mento do resp ectivo tltu,lar , no período de ')7 a 29 de de
zembro do corrente a n o. 

Art. 2.• - Revogadas as disposiçõ<>Q em contrAr io. 

Paléclo do Setentrlllo, em Macapã, 2? de dezembro de 
1978, poç da República e 350 da Criação do 'i'errltórlo Ft!de· 
ral do Amapâ. 

Walter dos Santos Sobrinho 
Governador Substituto 

(P ) no 0511 de 29 de dezembro de 1978 

O Governador do Território FE>derel do A!T'aptl, us&n
de das atribuições que lhe são conferidas pelo a rtigo 18, 
Item li, do Decreto-Lei n.0 411 , de 08 de janeiro de 1969. 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Remover. no fnte. resse da Admfnfstraç~o· 
o servidor Ubaldo Silva Medeiros, ocupar.te do cugo de 
Eneadel'nador. nlvel S...A, do Quadro de J"uncfoni> rfos do 
Gove rno deste Território, lotado no Gabinete do Governa
d or , com exerelclo na Representação do Governo do Terri
tório Federal do Amaoá, em Belém-PA, para li Coordena
liiol'ill d!J Acirnlnlstr-ação Geral (COAG), para exercer IUSS 
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PUBLICAÇOES 

Página comum, cada centlmetro pvr coluna Çr$ 20,1.Ju 
Preço deste Exemplar Cr$ 2,00 

Matéria parfl publicação das 07:30 às 12:00 e das 
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RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulação do 
Diário, capital, e 8 dias nos munic!pios e outros estados 
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qualquer publicação. 

ASSJNATURAS - Capital, Municlpios e outr os 
estados em qualquer época . 

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moeda corrente 

Assinaturas e Publicações: Em cheque nominal pal''l 
«Serviço de Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA» 

Assinatur~<s vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este Diá rio Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amapa em Brasllia-DF 

e Belém Estado do Pará. 

atividade~ proflssfona's n u Divisão de Admlni~tração (DA), 
a contar da presente da ta. 

Art. 2.0 - Revogadas as dlspoRfções e m contráll' fo . 

Palácio do Setentrião. em Métcaoâ , 29 de d ezem bro 
de !978, 902 da República e 362 da Criação do Território 
F.ederal do Ama pá. 

Arthur Azevedo Hennfng 
Governador 

Comarca de Macapá 

Juízo de Direito 
PortarJa nº 23/78 

O Dou tor José Britto da Cunha. MM. Juiz 
d e Ll ireito da Comarca de Macapá, Capital 
do Território F e d e.ral d o Amapá , n a fonma 
da Lei , eto. 

Comid,erando que 81 f' om arca d E- 5ta Capital en 
contra- se t em Encarregado do Setor de Arrecada
ção. 

Resol ve: 

1 - ")esignar a EscrtWente Juramen '1ado Mania 
dos Anjos Tavares da Silva, lotada no Cartório
deste Juízo para exercer o ca r go de En carre5ada 
do Setor d e A'rreaa dação. 

Pul:)lique-se, registre-se, e Cumpra-se. 

D ado e passado nesta Cidade de Maca.pá, ao s 
cinco (5) dias do mês de dezembro (1 2) do ano de 
hum mH novecentos e sEtenta e oito (1978). 

José Britto da Cunha 
- Juiz de Direito -

Construtora Paraense Ltda. «CONSPARA» 

Convocs os Srs. funcionários abaixo reladona
dos, para retomanm suas funções, no prazo de 03 
(t rês) dias, fim do qual serão considerados dispen
sados .po r justa causa , confo1 me ar t . .;sz da C.L.T . 
(abandono de emprego). 

Oscar do Rosá rio Pantoja e Raimundo Con
cefção Paotoja Machado. 
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Prefeitura Municipal de Macapá 

Edital nº 03/78-DO - com prazo de 30 (trinta) dias 

REGULARIZAÇÃO DE !MOVEIS 

O Depa~tamento de Obras da Prefeitura Municipal de Marapá, através do Serviço de 
Fiscalização e Licenciamento de Obras, torna público que as pessoas abaixo relacion&das estão solicitandc 
o Alva r á para Re~ulariza~,:ào .de Edific~ção dos seguintes imóveis: 

~~em__,_I ___ I_N_T_ E_R_E_s_s_A_ D_o __ _ 

01 
o:) 
o:~ 
(\4 

05 
06 
07 
08 
0.9 
10 
11 
12 

Avelino Ferreira de Almeida 
Garmozina de Aguiar Gomes 
GAraldo da Silva Moraes 
Hesiodo Batista 
I J oão de Alcântara da Silva 
I José Moraes 

I 
Luzi1:1 Leitão dos Santos 
Metias Pires 
Neuzi&na de Lima Rocha 
Pedro Aragão Dias 
Raimunda Zulmira Venâncio 
Valdemir Lobato Lima 

R 
A 
R 
A 

I ~ 

ENDEREÇO 

us. Adálvaro A. Cavalcanti, n2 1011 
v. Duque de Caxias, n.0 1373 
ua Euclides Rodrigues nº 132 
v. Antônio C. de Carvalho n2s/ n 
v. Almirant~ Barroso, s/n 
v 7 de Setembro n. 0 514 
v. Raimundo A. da Costa, nº 1913 
ua Hamilton Silva, n .0 1992 

A 
R 
A 
Ru 
A 
A 

v. Procópio Rola, s/ n 
a Paraná, n.0 1031 

v. Fe1iciano Coelho, n.o 1761 
v.. Ana Nery, sfn 

/ ~uadra / Lote / Setor 

15 40 12 
33 21 ~4 
05 02 11 
39 13 02 
42 14 03 
24 29 12 
22 O:t 04 
06 14 03 
41 05 07 
32 14 03 
43 12 07 
20 19 05 

Con\'ida as pessoas que se julga1 em com direito sc..bre os referico~ irr.óveis, à ap!E
senta rem suas reclamações por €Scri to , d~ntro do pta[O de tritlta (::JO) d1as contél dos da public~ão do 
presente Editsl. 

Macapá, 11 de de-zembro de 1978. 

Eng.o J oão Teixeira Lima 
Diretor do DOJPMM 

Junta Comercial do Ter. Fed. do Amapá 

Portaria n.U 06/78 - de 21 de dezembro de 1978 

O Presidente da Junta- Comercial do Territó
rio Federal do Amapá, usando das atribuições que 
lhe são confPridas pelo art. 27 da Lei 4.726 de 
13.07.65, regulamentado pelo art. 30 do Decreto 
Federal n .0 57.651 de 19.01.66, combinados com o 
art. 15 do Regulamento e art. 8.0 do Regimento 
Interno da JUCAP, 

Con<Jiderando o que doi:spõe a letra O do ar~. 
32 do Regulamento da Junta Comercial do Ter
ritório Federal do Amapá aprovado pelo Decreto 
(N) n2 029 de (29 de setembro de 1977. 

Resolve: 

Art. 1. 0 
- Designar o Sr'. Ostiano Leite Filho 

Chefe d& Seção de Protocolo e Infor'mações da 
Junta Comer~ial da Território Federal do Amapá 
para exercer acumulativamente, e ems ubstituição, 
o cargo d.e Secretário Geral, du ~ante o impedimen
to de respctivo titular. 

Al't. 2.0 
- Revogam-se as dispo~ições em con

trário. 

Junta Comel'cial do Territór~o Federal do 
Amapá. em Macapá, 21 de dezerr.bro de 1978. 

Ab J allah Hot1at 
Pre5idente - JUOA.P 

TERMO ADITIVO 

Quinto Termo Aditivo ao Convênio n.0 

09/77-CJ, celebrado entre o Governo do 
Território Fedt>rai do Amapá e a Junta 
Comercial do Território Fedt>rai do Amapá
JUCAP, visando transfe1ência dt> recursos 
para o funcionamento desse órgão de deli
beração coletiva. 

Aos quato1 ze (14) dias do mês de dezembro do 
ano de hum míl novecentos e setenta e oito (1 978), 
nesta cidade de M::~capá, Capital do Território Fe
deral do Amapá>, de um lado o Gov~rno do Ter-

' ritório Federal do Amapá, nestE> ato ·represeflttado 
P"hJ Secl)etário de Administração e Finanças, Se
nh'm Rubens Antonio de Albuquerque, por força 
do art. 11 do Decreto- Lei I].0 200/67, combinado 
com o item XVII do Decreto- Lei n2 411/69 e mais 
o di sposto no Decre.to (E) n.0 034/75, doravante 
denominado simplesmente Gover'no e a Junta CG
meicial do Amapé, repre!'entada neste ato p€:10 
seu Presidente, Senhor Abdallah HC' uat, daqui em 
diante denomi 1ade simplesmente JUCAP, resolvf m 
dE: comum acordo cel€brar o quinto (5.0 ) Termo 
Aditivo ao Convênio n.0 09/77-CJ. dando nova re
daçã<' ao quarto (4. 0 ) T ermo Adi~vo do respectivo 
instrumento, conrorme clámulas e condições abaixo.: 

Item I - A Cláusula Terceira - Obrigações 
do Govetrno: Passará a ter1 um segundo parágrafo 
com a seguinte redação: 

«Parágrafo St>gun do - Repassar mais Cr$ 
80.000,00 (oitenta mlil cruzeiros ) a JUCAP para 
atend~r os objetivos e as finalidades do Cúnvênio». 
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Item If - Pas ;ará a fazer parte int· g rante da 
Cláu >uli QU':Ifl ta - Dota ~,:âo - o paragrafu segun
do, como segu e: 

Parágrafo Segundo: O G .> v~rno con tr.ib u irá fiO 

presente exer cício d~ l97H com mais Cr$: bO.OuO,OO 
(vit n ta mil cr uzeiros) que deverão Fer re passadus 
à JUCAP, cJ nforme Pl ~ no d t Apl1cação anexo, cu
ja fonte de recurso é oriu nda d t- R~ndbs Drversas 
(I.U.C.N.). Pr ngrama 07090102.546. Elem ~ nto d e 
D ~spe.;a 41.~0 . 0'?, con forme Nuta de EmpE:nho n.0 

Uo8, de 06 de deze mbro de 1978. 

Item IIl - A Clil usul l Sexta - Vigência -
passa rá a vigo rar com a seguinte re da ção: 

O presente C<1 n vênio v ig rrá a partir d o mês 
d ~ janeiro d e 1977 até 31 de j a neiro d.:. 1979». 

Item IV - P ermanec e m i nalterad&s as demais 
cl3usulas d o Convênio. 

E, para fi-rmeza e valid a dE> do que fi cou e!?'i 
pulado, lavrou-se o presente Termo Ac1itivo que, 
depois de lido e achado c onforme, vai 8'ssinado 
pelas p 1rtes coovenentes em dez (1 0) vias de ?gual 
teor e forma, para o mesmo fim, na p reSIE'n ça d as 
t estemunhas ab·üxo nom ea rias . 

Macapá, 14 de deze mbr o de 1978. 

Rub ens Ant0nio ~e Albuquerque 
G over no 

Abdallah Houat 
JUCAP 

Tes lemunhas: 

Pedro Afonso da Silveira 
Francisca Farias Bosque 

Plano de Aplicação 

Tet1mo Aditivo ao Convênio n.0 09/77-CJ 

Aprovo: 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

Plano de Aplicação re:flerente ao T ermo Aditivo 
do Convênio n .0 09/77-0 J , fi rmado entre o r.overno 
do T erritório Federal do Amapá e a Jun ta Comer
cial do Amapá - JUCAP. para transferên0ia dP 
recursos destinados a fazer frente aos gastos da 
JUCAP. 

!9SPECIFICAÇ0E3 VALOR (Or$) 

4.1.2.0-07 - Outros Serviços de Terceiros 80.000,00 

TOTAL 80 000,00 

Importa o presente Plano de Aplh::a ção na 
quantia de Cr$: 80.000,00 (oHenta mil cruzeiros), 

Macapã, 14 de dezembro de 1973 

Abdallah Houat 
JUCAP 

Preço do exemplar: 
Cr$ 2,00 
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P ode r Judidârlo 

Justh:a do Trabalho da 8ª Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

EdHal de Citação 

(Prazo de 5 Dias) 

Pelo pr esente Edital fica citado z. C. d a Silva, 
atualm~nte em lugar incerto e não sabido, I' • cla
ma da nos aut• s do Proces~ o nQ 09 11 / 78, em que 
Raim undo Sic,ueira de Melo é reclamante, de q u e 
d~::ve rá p~ gar no prazo de 5' (cinco ) dias, n esta Jun
t a , a quant1a de C.r$-7. ! 23,31 (sete mil, c fnto e 
vinte e Urês cru7.eiros e trinta e hum centavos), pro
veniente do pri ncipbl e custas de ação, além d P 
c ust as de ex ecução. 

Caso não pagu e nem garanta a execv9ão pe
nhorar· ~e - ão tar1tos bens quantos fc rem enccntrs 
dos e bastem para integn.l pa garr.ento da divida . 

Secret a ria da Junta de Conciliação e Julga
mento de Maca pá, 06 d eo deze mbro de 1978. 

Daà o e passado na S f c retaria da J CJ · Ma capé. 
Eu, (Wa nd a lin Gibson ). Enc. do Setor d e Processos 
em geral cia tiologra:tei. Eu Euton Rarr.cs, DiHtcr de 
Secretaria, subscrevr. 

Iracilda Câmara Corrêa 
Juiza do T1'abalho, Presidente da JCJ de Macapá 

Associação de Taekwondo do Amapá 

ESTATUTOS 
(Continuação d o número anterior ) 

h ) P.rovidenciar a arrecadação da receita e 
fiscalizar sua aplicação. 

Alrt. 34.0 Ao Diretdr Social cab'e as seguin'tes 
promoções: expedir convites, promovH fes tas, 
m arcar r <>u niões, zelar pelo respeito e pelli m ora l 
d a Associação, m an ter a conservação e p erfeito 
funci onamento d os bens móveis. 

Art. 35.0 São atribuições do Diretor Técnico 

a) promove r nmniões, demonstrações e compe
tições desportivas; 

b) propor a aceitação ou rejeição de convites 
para par'bic.ipações t- m tom PíO QU compet4çõe:s; 

c) p!'ovid E>ndar a aquisição de material e 
equi pa mentos d esportivo!'; 

d) opinar sobre a aceitaçã o ou não de associa
dos na c&tegoria de atl etas; 

Art. 36Q O Diretor Técnico é responsável por 
todo o material e equipamentos desportivo da 
Associatção. 

Art. 37.0 Ao Dir-ftor de Patrimônio compete 
zelar p r'!r todo o patJlimôn-io da Associação b em 
como pela manutenção de higiêne, limpeza e f'es
tauração do prédio da s ede e seus pertences. 

Art. 38.0 O Dtretor Médico é r esponsá vel pela 
fiscalite ção e co nt,rrles de s~: úde exiginio de tcdos 
os associ9dos exames médicos periódicos de acordo 
com a legislação espocifica vigente. 

(Continua no próximo número) 


	

