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Deeretofil 

(P.) n R 0512 de 29 de dezembro de 1978 

O Governador rto Território Federal do Amapá, ~san· 
do das atribuições que lhe são· confer idas pelo artigo 18, 
Item 11, do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, 
e tendo em vista o que consta do Pl'oeesso c.0 2/12070/ 78-
SEC, 

Rl{SOLVE: 

Arrt. 1.0 - Retlllcar a redsc§o tlsds ao Decreto (P) 
n .• 1\43 1, de 31 de outubro de 1978 publicado oo Diário 
Oficial nº 2846, de 06 de novembro do mesmo ano, que 
passa a vigorar com o seguinte teor: 

- Nomear a servidora Luzia Pastana Montelre, Pro
fesson do Ensino Méd4o. da Tabela de Pessoal Especialista 
Temporário do Governo d"eete Território, lotada na Secre
taria de Educação e Cultturs (SEC), pare corr por o ConEe
lho de Educação do Território Federal do Amapá (CEifA), 
na qiJaildade de membro, na vaga existente em consequên
c(a da eKooe.ração da Professor-a LsUfe Sales. 

Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrétllo. 

Palácio do Setantrlão, em Macaré, 29 de dezembro 
de 1978, 902 da ~epúblfca e 36.o da CrÍaç§o do Terrftórlo 
Federal do Amapá. 

Arthur Azevedo Heonlng 
Governador 

(P) n.0 0513 de 29 de dezembro de I 978 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Item Jl, do Decreto-Lei n2 411, de 8 de jaoe!ro de 196g, 

RESOLVE: 

Arb. 12 - Designar, nos termos dos &rtlgos 72 e 73, 
da Lei n.• 1.711, de 28 de outubro de 19~2, Silvio Sobrinho 
Soares CasUJlo, Professor do Ensino Médio, da Tabela de 
Pessoa~ Especialista Tempo.rérlo do Governo dest<E> Territó
rio, para exercer acumulatlvamente, em 1ubst11.ufção, o car
go de Secretário de Educação e Cultura do Quadro de 
Funcionários do Governo deste 'llerrltório , durante o Impe
dimento do respectivo titular, a partdr de 2 de janeiro de 
1979 

Art. 22 - Revogam-se as d!Pposlções em contrérlo. 

Palácio do Setentrião, em Macspá, 29 de dezembro 
de 1978. 90P da llepúbllca e 36':"0 da Crfaçl!o do Território 
Federal do Amapá. 

Arthur Az:evedo HeDnlng 
Governador 

(P) nD 0514 de 29 de dezembro de 1978 

O Governador do Território Federal do Amapá, usEm
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Item li, do Decreto-Lei n!! 411, de 08 de janeiro de 196i!, -
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EXPEDIENTE 
IMPRENSA OJ;1ClAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
* Administração 
• Redaçao 
• Parque Gráfico 

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

TELEFONES: 
Gabinete do Diretor 
Chefe das Oficinas . 

DIRETOR 
ffiANILDO TRINDADE PONTES 

5463 
5307 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLICAÇOES 

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

OUTROS ESTADOS E MUNIClPIOS 
Anual . . • . . . . . . 
Semestral ..... . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrr,zado: A.umenta cinco cruzeiros 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - DPslgnar, Walter Luf7. Moüra Palha. Ofi
cial de Adm!Pistraçã "l , níve l 14-B, do Quadro de Funcionli 
rlos do Governo deste Tt>rritório , para viajar de Belé m. 
sede de suas a tr ibuições, até a cidade de Maca pá, a fim 
de t rata r ju nto à SA.F e COAG, assuntos nelacloo"!dos 
com a Represent'lção do Governo do Tf A no Estado do 
Pará, no períod o de 2 & 5 de janeiro de 11!79. 

Ar~. 2g - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrlão, em Macapfl , 29 de dezembro de 
1978, 902 da República e 362 da Criação do Território Fede· 
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

Secretaria de Educação e Cultura 

Comissão Ter-flitorial de Bolsa de EstUidos-CTBE> 
Núcleo de Coordenação de Assi~tência ao Edu-

cando-NCAE. 

VISTO: 
Sflv!o Sobrinho Soare:g Cllstillo 

Sec. dl'! Educaçã'o e C'ult. em Exerclcfo 

Edital n. 0 01 / 79-CTBE/ NC AE 

Fazemos se be-t1, pelo presente E r' :tP I, que a Se
cretaria de Educação e Cultura, atrav'és da Comis· 
são TerritoriaJ de Bolsa de Estudo-CTBE/NCAE, 
concederá bolsas de estudos a est ud antes de ensino de 
:z.o e 3.0 graus, Pm opções que atendam à política do 
Goveono co n sid~rsndo as necessid~ de!' d e r.ecursos 
humanos par.a o des envo.Ivimento do Territó·rio. em 
obedi·ência a.os termos do Regimento da Comissão 
de Bolsas de Estudos. 

I. Da Distribuição de Formulários de Inscrdções: 
1.1. Pedodo: De 15/ 0l à 15/ 02/ 79 
1.2. Local: Secnetaria de Educação e Cultura 
1.3. Ho~árw: Da!!. 7:30 às 11:30 e das 14:30 às 

17:30 

Il. Oa9 CondiçÕ€lS para as lnscrioçõ~:s: 
2.1. Ser natural do Território F ederal do Ama

pá ou nele ~er estudado ou ainda, quando filho de 
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PUBLICAÇ0ES 

Página comum, cada ccutfmetro ptJr coluna Cr$ 20,0u 
Preço deste Exemplar Cr l!l 2,00 

Matéria par11 publicação das 07:30 às 12:00 e das 
14:30 às 17:30, excetuando os sábados. 

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

6FiCIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publicaçl!o. 

ASSINATURAS - C;apital, Municípios e outro& 
estados em qualquer época 

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moeds. corrente 

Assinaturas e Publicações: Em cheque nominal par, 
«Serviço de Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA» 

Assinatunos vencid as poderão ser suspensos 
sem aviso prévio. 

- Este Diário Oficial é encontrado para leitur a nas 
representações do Governo do Amapá em Brasilia-DF 

e Belém Estado do Pará. 

fu nc.ionário inativo do Território. 

III. Documentos Exigidos (Solicitação à 1.a 
Bolsa). 

3.1. Registro de nescimento ou casamento 
3 2. Histórico escolar de 1º grau, para os can

didatos a cursos prdissionalizantes do 2º grau (Es 
colas Técnicas Ind\llstriais e Agricolas); e de 1.0 e z.o 
graus, para os candidatos universitá ri os. 

3.3. Atestado de matrícula do Es tabelecimento, 
no corr ente sem estre. 

3.4. Cópia xerox do Contra-Cheque ou decla
r ação de rendimento da família rio estudan t e (pais 
o'U responsável), referente a janeiTo ou fevertiro 
do ano e m curso, duas (2) fotos 3x4 e hum (1) 
classificador . 

IV. Das Condições para Renovações de Bolsas 
4.1. A:testado de aprov.ação, n o ano ou semes

tre anterior. 
4.2. Atestado de Matrícula no estabelecimento 

no ano ou semestre corrente . 
4.3. Rt>latório Suscinto das atividades escolares 

do bolsi sta , no ano anterior'. 
4.4. Cópia :xerox do Contra-Cheq.ue ou t!ecla

ração de rendiménto da farnllia do estudante (pais 
ou responsável), referente a janeiro ou fever.eiro 
do ano em curso. 

4.5. Contra-Capa do carnê do ano anterior. 

V. Da Validade das Inscrições: 
5.1. Os candidatM que não puderem inscrevt:r

se pessoalmente, poderão fazê-lo tnediente procura
ção com assinatu ra reconh ecida. 

5.2 . A•s inscrições de um período letivo não 
terão vali'-:lade para outro. 

5.3. Etn hipótese a lguma pei'tnitü-se-á inscri
ções condic1on&~s. 

VI. Da Conc-essão ou RenoVIação 
6.1. Conceder-se-á ou renovar-se-á bolsa de 

estudo a aluno regu larmente matrgculado fiD eslif'
b decimento de ensino superior e de 2.0 grbu, 
quando se caraterizar a carência de recursos fi
nanceiros do estudante e into:- res se do Governo do 
Território, com base na sua política dP form ação 
e aperftlçoamemo de recursos humanos. 
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6.2. Consid';:!rar -se-á aluno carente de recursos 
aquele que per t encer a um grupo familiar em que 
os pais ou responsdveis t enham rendimentos iguais 
ou infe!Íons aos fixados nas ccmbillações abaixo, 
com r elação ao número de dependentes: 

a) 10 vezes o maior salárío mínimo vigente no 
pai ~ com 7 dependentes ou mais; 

b) 8 vezes o maíor salário mínimo vigentle no 
pais com 5 d~pendentes ou mais; 

c) 6 v ezes Q m aior• sa·lário míni mo vigente no 
p11s co m 4 depondentes ou mais . 

6.3. IniPpende nte d cs critérios acima, o Gover
no conc~ de rá bois!! aos a lunos con cluintes, clatssifi
ra los e rn primei ro lug<u:t nos estabelecim entos de 
endno de 2.0 grau no ano imedü.tam en te anterior 
ao ano do vestibula t , d esde que nele aprovado. 

6.4. Indepe nd e nte da situ&ção financeira, o 
Governo concederá bolsa de estudo ao aluno do 
Territár.i.o que obtiver m elh or cl assifâc at;ão no con
junto J (:j cand idatos amapaen,ses aprovados para as 
diversas faculdade ~. 

6.5. Em caso de e mpate vale o d esempate pe .. 
lo que se enquad ra i co m m a;s carente. 

6.6. Não se renova rá bolsa de estudt) a el!tu
d ante r eprovado n o ano ant eri or e m 25% ou 1/4 
d o núm er o d.e d isciplinas em que se matriculou. 

6.7. Consirlenai' se- á a uto ri da de competente pa
ra efeito de aute nticidade d e declaraÇ'ão de rendi
m entos, Chefe de Pessoal da entidade pública ou 
privada. 

6.8. No at o de r equere r a bolsa o candidato 
de verá declarar que não acumula ou lloumulará 
bolsa f ornecida por out ra entidade pública, com 
Px cessão do CrédUo Eduaa t:ivo. 

6.9 Será ca ncelada em qualquer t e mpo a soli
citação bu ~" l'lncessão de bolsa de oandidato que 
1lenha ap nJse ntado fds~dade d.e declaraçã•o. 

VII. Da Data de Recep ção dos For'mulários 
Distnbuidos de 15/ 01 à 15/02/79. 

7.1. A devolução dos formulários distribuídos 
:fiar-se -á im prateri velmente et é o dia 20 de março, 
incl4sive para as ren9vações . 

Macapá (Ap, 03 de janeiro de 19'19 

Walter Banhos de Alraújo 
Pte. da OTBE DEC. Pt n.0 0094-GAB/ 77 

Agnaldo P er ei.ra da Snva 
Secretá rio Exec: Por.t. N.0 ()32/ 77-GAB/ SEC 

PODER JUDICIÁRIO 
Justiça dos Territórios 
Comarca d e Mac,,pá 

Cartório do Registro Civil 

Proclamas de Casamentb 

O Oficial do Regi stro Oivil de Nascimentos, 
Casa-alentos e Obitos da Comarca de Macapá, Ca
pital do Território Federa1 do A6rnapã, República 
Fede>rativa do Brasil. por n om eação legal, etc. 

F az S~ber que p etendem casar José Campos 
MonteirQ Jun~dr e Elba Cordeiro Amanajás. 

O primeiro é brasileiro, solteiro, maior, 
funcionário público, natural de Maoapá, Território 
Federal do Amapá, residente e domicWadu na Av. 
Pe. José d e Anchieta ,SI , nesta cidade, com 34 anos, 
nascid<• em vinte e dois (22) de junho de mil no
vecentos e quarenta e quatro (1944), filho de José 
Campos Monteiro e de Maria Furtado Monteiro , 
já falecidos. 

A segunda é brasileira, so~teira, maior, técnica 
em contabilidade, natttral de Macapá, Território 
Federa• do Amapá, residente e domiciliada na Av . 
Pe. José de Anchie ta 81, nesta cidade, com 26 anos, 
nascida em vinte e três (23) de novembro de mil 
novecentos e cinquenta e dc. is (195Q), filha de Tit o 
Amanajás F1lho e de N&ir Oordeiro Amanajás, bra
sileiros , cc.sados, residentes nesta cidade. 

Quem Souber de qualquer impedimt:nto legal 
que os iniba de casar um com o outro acuse-o na 
forma da lei. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, 
fiz este edital que Sf' J á publicado pela imprensa e 
a fixado no lugar ri ~> costume, em Oartório. 

Maca,pá, 28 de novembro de I 978 

Jm:é Tavares de Almeida 
Oficial do Registro Civil 

Consultoria Juciófca 

Contrato de Cessão 

Contrato de Cessão celebrado entre o Go
verno ào Território Féderal do Amapá que 
cede gr'Stuitamente à Prefeitura 'Municipal 
de Mazagão o uso do iv1azagão Hotel. 

Aos quatorze (14) dias do mês de dezembro do 
ano de hum mil novPcentos e setenta e oito (1 978), 
nest81 cida rl e de Marapá, Capital do TerritóPjo Fe
deral do Amapá, no Palácio do Setentrião, o Go
verno do T erritório Federal do Amapá, neste ato 
representado pelo st:u Governador Arthur Azevedo 
Henning, d oravante dt-nominado simplesmente CE-
dente e a Prefeitura Municipal de Mazegão, rep~-

' sentada pelo seu Prefeito Evilásio Pedro de Lima 
F erreira, daqui em dian1le denominada simplesmente 
Cessionária. ret-olvem de comum acordo celebrar o 
presente Contrato de Cessão, consoentte cláusula~ e 
condições a baixo: 

Cláusula Prime;;ra - Fundamento Lega!: O 
presPnte Conbrato tem como fundlamento J.egal o 
disposto nos it~ns IJI e XVH do Dec~to-Lei nº 
411, de 8 de janeiro de 1969, combinado com os 
arts. 64 e 125 do Decreto-Lei n.0 9.760, de O~ de 
setembro de 1946 e a auto•riza ção do Excelentissimo 
Senhor Governador, no Oficio n .0 223{78- PMMz. 

Cláusula Sagunda - Objeto: O presente tns
~umento tem como objetn a transf~ência gratuita 
por parte do Cedente do Mazagão Hotel à Cest>io
nária. 

Cláusula Terceira - R esponsabilidades: 

I - Do Cede'r1te: 

a) Entregar gratuitamente à CeE9ionéria o 
Mazagão Hotel; 

b) Fi's<:alizar palia que o imóvel não 11enha des· 
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tinação à ifen·nte à previ<;ta nesta Ces5ão; 

c) Exigir da Prefeitura o asseio e conservação 
inerentt::s a o bvm func 10nam ~ nto do H otel; 

d) Retomar o imóve l. quan do dele n ecessitar, 
des de que cor.ceda o prazo mínim o de noventa (90) 
dlias; 

e) In1f' niza r os b ens m óveis de propriedad e da 
Cessionária que estt> jam gua rn f'C~ndo o Hot t l e 
q ue não s eja de interesse da mesma. 

Il - Da Cessionária: 

a) R ece ber o Maz&.gão Hotel e zelar pela sua 
boa conservação e apresentação ; 

b ) Não destinar o prédio a atividadf's <i ifere n
t es daquela a qui espt cif i cam ~ nte prt-vista; 

c) Mediante notifk ação, deverá entre gar o 
imóvel ao Cedente, rt- ~peita ndo o prazo que for 
est~pulado, qu e não d everá ser i11ferior a noventa 
(90) dias ; 

d) Responsa biliza'r -se p e lo funci onamento do 
Hotel, fi cando sob sua respon sa b ili dade a contrata
ção de empr·egados, be m c om o o p agamento das 
obrigações tJrabalhistas e previde~ciá rias . 

Cláusula Qmuta - Prazo: A Cessão será por 
prazo indeterminado, respeitando-se os interesses 
do Cedente em r etomar o imóv'o3l. 

Cláusula Quinta - Vigência : A:. vigência da 
prPsente Cessão tFri> i nicio com a publit:ação de s
te instrumento no Diário Oficial do Terr.itório. 

Gláusula Sexta - Resci!'lão: A Cessionária po
derá denu nciar o presente instrumento antes da 
n otif icação de rebomada pelo Cedente, desde que 
não mais lhe interesse a explor.Rção com t rcial do 
Hotel. 

Cláusula Sétima - Foro: Fica eleito o foro da 
cidade de Macapá , com exclusão de qualquer outro, 
por mais privil-giado qu e seja, p ara dit1imir 
quaisquel' assu ntos relativos a prJ= bente Cessão. 

E por estarem acordes , Cedente e Cessionária, 
lavram o pnesente Contrato em dez (lO) vias de 
igual ~eor· e forma, para os fins nele der.larados, 
na presença das testemunhas rtbaixo as sinad.as. 

Macapá, 14 d e dezembro de 1978 

Arthur Azevedo Henni ng 
- Governador -

Evifásio Pedro de Lima Ferreira 
- Prefeito Municipal de ~1azagão -

Testemunhas: Lou rival Queiroz Alcântara 
Sub-Chefe do Gabinete do Governa
dor 

Sonia Maria do Amar.al Matos 
Secretáoria Executiva 

Gab/ G ov. 

Preço do exemplar: 
Cr$ 2,00 
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Poder Judlcfuio 

Justil;a do T rabalho da Bª Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

Edital d ~> Citação 

Prazo de 5 Dias 

Pelo pre s~nte Edital fica citada Z.C. da Silva , 
ll tual me nte em lugar ~()certo e não s&bido, .extQU
t ada nos autos do processo n .0 9 '2'Lf78, ur. que 
Filó dos Reis é exequente, de que de deverá pagar 
no prazo de 5 (cmco) dias, n.-sta Junta, a quantia 
d e Cr$ - 4. 257, 29 (quatro mil, duzentos e cinqu ~o
t a e Séte cru zeiros e vmte e nove centavos), pro
vr niente du principal e custa s d e ação, a lém d E' 
custas d e execuoão. 

Osso não pague nem gl:lranta a ~xect.ção p~

n.horar-se-ão tantos bens quantos forem encot)tra
dos e bast em p1na integral pagsmt-nto d~:W dívida . 

Secret aria da Junta de Condli!!ção e Julga
m ento de Macapá, 13 rie dezembro de 1978. 

Dado e pas!lado na S ec retaria da JCJ- Macapá. 
Eu ( Wand ~ rlin G1bson), Enc. do Setor de Procf' ssos 
em Geral, dat i•l og~afei. Eu , (Euton Ram os ) Diretor 
d e S ec retaria, subscrevi. 

Iracilda Câmara Cor.rêa 
Juiza do Trabalho, Presildente. da JCJ de Macepá 

Associação de Taekwondo do Amapá 

ESTATUTOS 
(Continuação d o número anterior) 

Capítulo IX 
D os Assocdados, seus D t v eres e !ieus Direitos 

Ar4J. 3'9. 0 O corpo Social se comporé de 
associados das seguintes cat egorias: 

a) fu nda dores; 

b) contribuintes ; 

c) b ene mérito&; 

d) honorários; 

e) atletas. 

Art. 4.0 É soc1o fundador todo aquPle a cl.rnitido 
até 3 1 de agosto de 1975 data da fundação da 
Assod~ ção, e presente à Assembléia G eral de 
fundação. 

Ar.t. 40.0 Serão s·ócios contribuintes aquele~ 
que , sendo maiores de ~8 anos, ps ga r~m a jóia 
correspondente e a mensalidad e respec·ti:va . 

Art. 42.0 Será sócio b~?nen.érito aquele que, 
por ser viços de aHa rele vânda prestac' os a Associa
ção ou pol' ter ft-ito doacão avultad r , tiv~ r !=ido 
distinguido pelo Conselho Deliberativo com o título 
de benemtrência. 

§ Único - O sócio b~nemérito, à vist'a do 
diploma que lhe foi concedido, as~inado pelo Pre· 
sijente, Secretário e Tesoureiro ficará isento do 
pagamento de men ~ alidade. 

(Continua no próximo númer-o) 


	

