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REP'OBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

I 

DIARIO OFICIAL 

"º 2887 

Governador do Território 

C'mte. Arthur Azevedo Henning 

Gabinete do Governador 

Ten. PM Ronaldo Pereira de Oliveira 

SECRETARIADO 

Setre.orio de Administração e Finanças 

Decreto n2 1, de 24 Julhe de 1964 

Macapá, 5 de janeiro de 1979 - &ª-feira 

Decretos 

(PJ nº 0001 de & de janeiro de 1979 

O Governador do Território Federal do Amapá, .vsap. 
do das atribuições que lhe são· conferidas pelo artfgo 18, 
Item li, do Decreto-Lei nll 411, de 08 ele janeiro de 1969, 

Rl!lSOLVE: 

Art. 1.0 - Designar o Doutol' Ornar Gonça1ves de 
Oliveira, Secretário de Segurança Pública do Governo des
te Tel'ritório, para viajar de Macapá, sede de suas aUvida
des, até ~ cidade de Brasllia· DF, a fim de brót>ar essun· 
tos de interesse da SEGUP/ AP, junto ao Ministério d11 
Just!oa (OENATRAN/DEPEN) e ao Ministério do Interior 
(SOS), n o perlodo de 6 a li de janeiro corrente. 

Art. zo - Revogam-se as disposições em contrénlo. 

Palácio do Set<!ntrlão, em Maca.r.á. 5 de janeiro 
de 1979, 902 da ~epúbllca e 36.o da Criação do Tt>rritórlo 
Federal do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

IP) n.0 0002 de 5 de janeiro de 1979 

Jl Rubens Antônio Albuque1que O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Item II. do Decreto-Lei o 2 411, de 8 de jane~ro de 1969, 

I 
I 

Secretário de Obras Públicas 

Dr. Manoel Antônio Dias 

Secretário de Saúde e Ação Social 

Dr. Rubens de Baraúna 

Secretário de Educação e Cultura 

Dr. Alfredo Augusto Ramalho de Oliveira 

Secretário 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 I 
Dr. Antero Duart€ Pires Lopes 

RESOLVE: 

Arb. 12 - Designar, nos te11mos dos ertlgos 72 e 73, 
da Lei n .0 1. 7 J 1. de 28 de outubro de 19()2, o Bacharel 
Othelo Martins Leôncio, bcu pente do cargo de Direto!" 
Agregado, sírnbo ~o 5-C, do Quadro de Funcfonétlos do Go
verno deste 'l'erritórlo, r.tusliT'I'nte exeHt>ndo a função de 
Chefe de Gabinete do Sfc etério da SUGUP/AP, psra exoc· 
cer acumUiatlvamert e em substituição, o cargo de Sec:çeté
rio de Segtn"ança Públic·a, do Quadro scima referido, du· 
rante o lm::>edimento do respectivo titular, no perlodo de 
6 a 11 de janeiro corrente. 

Art. 22- Ficam revogadas Bl disposições em contrárl(). 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 5 de janeiro 
de 1979, 909 da República e 36~0 da CrlaçAo do Território 
Federal do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

TERMO ADITIVO 

PI!ocesso n.0 03115/77' 

Termo Aditivo ao Convênio nº l :il / 77-SUDAM, 
firmado entre a Superintendênci-a do Desenvolvj
mento da Amazônia e o Governo do Terri~ório 
Federal do Amapã, com a Interveniência do De
partamento de Ensino Su·pletivo do Ministério da 
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NA CAPITAL 
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Semestral . . . . . . . . . . . 

OUTROS ESTADOS E MUNICÍPIOS 
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Semestral . . . . . . . . . . . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrazado: 11umenta cinco cruzeiros 

Educação e Cultura, para pross~guimmto dos Tra
balhos de Implementação do Oentro de Estudos 
Supletivos da Secretaria de IDducação e Cultura 
d gquele Território, oom recu!'sos do Programa de 
PJ lo~ Agropecuários e Agrominenaís da Amazônia 
(POLAMAZONIA). 

A Superintendência do D~>senvolvimento d& 
Amazônia, dorav&nte d enaminada simplesmente 
SUDAM, nestP. ato represe>ntada por seu SupHin
tendente Dr. Hugo de Almeida e o Gove>rno do 
T.e rritório Federal da Amapá, d Pqui por diante de
si Jnado Governo, nEste ato re presE: ntado por seu 
Governadoll Capitão-de- Mar-e-Guerra ATthur Aze
vedo Hsnn!tng, com a inberve niência do Depat ta
m~nto de Ensino Supletivo do Ministénio da iEdu
ceção e Cultura, ndiaq")te denominsdo DSU /MEC, 
neste ato representado por se u Diretor-Ge1 al Prof. 
Leon&rdo Goml's de Carvalho Leite Neto, nos ter
mos da delegação de crm pPtênci a contida na Por
taria Ministe11ial n .0 425-BSB de 01.09.75, publicada 
no Diá-rio Oficial d& União de 09.09.75, re~olveram, 
de ac-ordo com as c láusulas e condiçõPs segulPtes, 
firmar o presente Termo Aditivo ao Convênio n.0 

131/ 77-SUDAM, convênio este Aprovar! o Pm 27.0R.77, 
~ravés R êsolução n.0 3085 de Ccnselho Deliberati
vo de SUDAM. 

Cláusula Primeira:- Via deste Instrumento. fi
ca prorrogado o prazo de vigêncig do Conv2nfo 
odginário p,.ra até 3-1.12. 79 , a fim ~ f" permitir o 
prosseguimento dos trabalhos de tmrt~menta<:ão do 
Centro de Estudos Supletivos da Secretaria oo 
Educação e Cultura do Território Federal do 
.A:mapá. 

Cláusula Segunda:- Aven'çem por su~ vez ns 
partes quanto à inclUFAo de mais uma alín ee eo 
item I da cláusula segunda do Convênio ora adita
do, aprE-sentando referida alínea a recl sção a seguir: 

«Cláusula Segunda - Das Obrigações 

Por força deste convênio assumem a't partes as 
seguintes obrigações: 

I..;.. Da ~DAM 

a) • ' 
b) •. 

iliARIO OFICh\L 

PUBLICAÇOES 

Página comum, cada centímetro pur coluna 01'1 20,0tl 
Preço deste Exemplar Cri 2,00 

Matéria para publicação das 07:!!0 às 12:00 e das 
14:30 às 17:30, excetuando os sábados. 

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulaçAo do 
Dlr.rio, capital, e 8 dias nos munlc!pios e outros estados 

(IF!CIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publlcaçlio. 

ASSINATURAS - Capital, Munlc!pioa e outros 
estados em qualquer época. 

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moeda corrente 

Assinaturas e Publicações: Em cheque nominal paJ!'>Ia 
«Serviço de Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA» 

Assinaturks vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este Diário Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amapa em Bras!Iia-DF 

e Belém Estado do Paré. 

c) ..... 
ti) . . . . . 

e) encetar as nec t's~éria~ p rc.vic!ências pua que 
nos exercícios subS,.l.JUfnt~s sejam alccadcs recur
s os do POLAMAZONIA com idêntica finalidadE>, 
m ediante te1 mo aditivo ••. 

Cláusula Terceha: - Pera fflZH face so pros
seguimento dos tJr abElhos decornnt es da eXE'('UÇêo 

do Convênio ora editado, bem assim em confor
midade com o düposto na clá u wla ~rtflior, con
correrá a SUDAM, no p resente exercício, com a 
im portância de Cr$ 707.00() ,00 (setecentos e sete 
mil cruzeiros), a cc nta de recursos do Progrfma 
de Pólos Agr opecu ~rios e. Agrcmirerai~ da Ama 7.Ô
nia - POLAM AZONIA, o.iundos do PlN (E.M. n2 
087 de 11.04.78). 

Clámula Quarta: - A Jil::E'rP( f o dos recursos 
quantificad os n a cl2usula precfde n1e storá feita pela 
SUDAM ao Governo em 2 (dus s) parceles, a saber: 
a J! (prim eira) de Cr$ 353.000.CO (tnzentc>s e cin
quenta e três mil CJUZfircs) e a 2~ (segunda) de 
Cr$ 354.000,00 (trezentos e ci nquE nte e quatro mH 
cruzeiros). 

SubclAu sula Única: - A liberação de ceda uma 
das parc f las qu antificadas no «caput» dE:sta cláus ula 
fic ará condicionada não ape>nas à efetiva transfe
rência dos correspondente~ recursos à SUDA M, co
mo também ao cumptDi m ento do cronogrsme de 
execuç~o do Projeto. 

Cláusul'B Quinta: - A splicação dos recursos 
p'revi'st os n.este Termo ~omE>nte poderá occ rrer den
tto dos objetivos constantes do Projeto 'Técnico, do 
anexo Plano de Aplicação, bem como da Ficha de 
Programação Anual resrectiva, inclusn eo Processo 
SUDAM n.o 03 115/ 77. Ficha e~s a qu e fHSa a fa zer 
parte integrante de st e Instrumento, independente· 
mente de transcrição. 

Subcláusula Única: - Excepcionalmente po
d erão acordar as partes convenentes quanto à 
alteração do anexo Plano de Aplicação, indepeh 
denteme nte de T ermo Aditivo, desde que não seja 
ultrapassado o percentua l de n% (vinte por cento) 
de cada item do rderido Plano e e,ste tenha 
seu valor total mantido. 
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Cláusula Sexts: - O Govemo presta~á contas 

à SUDAM dos recursos recfbidoi por for ça do 
Con vênio ora aditado, •m 1! (duas) etapas, a saber: 
fr. .. --
~r a) dos Cr$ 850.000,00 (oitocent0s e clnquenttt 

mil aruzeiros) anteriormente JHEbidc s, eté 60 
(sessenta) dias após exaurir-se o pt•azo inicial de 
vigência do convênio; 

b) dos Or$ 701.000,00 (setecentos e Sf'te mil 
cruz~iros) ora recebidos ou dos que vier a receber, 
ató 60 (sessenta) óias após o térm'+no do exercicio 
res pectivo. 

Cláusu la Sétim&: - Ficam rabiflcadas todas as 
cláâSulas do Convênio ora. aditado, não contrariadas 
pelas do presente Termo. 

Cláusula Oitava: - A validade deste Tei'mO 
Aditivo está condicionada à sua aprovaQão pelo 
Conselho Deliberativo da SUDAM, em harmonia 
com o que preceitua o art. 14, altnea ( e» da Lei 
n. 0 5173/ 66, com a nova redação dada pelo art. 1º 
da Lei n.0 537.;/67. 

E por assim estarem dE'I acord'O, foi lavtsdo o 
p'r t>sente Instrumento, que depois de lido e achad0 
conforme, vai as@inado em 5 (cinco) vias pelas 
pa rteg e pelas testemunhas i!ndicadas. 

Belém, 13 d~ setembro de 1978 

Hugo dt Almeida 
S'uperiooen~nte da SUDAM 

Arthur Azevedo Henning 
Gover.na'dor do Território Federal do Amapâ 

Leonardo Gomes de Carvalho LeJte Neto 
Diretor-Genl do DSU/MEC 

Testemunhas: 

Angela da Silva Nazaré 

Janete Farias Qasseb 

Anexo ao Termo Adititvo ao Convê-nio firmado 
entre a Superintendência do DPsenvolvimento da 
Amazônia e o Governo do Ter.ritório FedHd do 
Amapá., com a interveniência do Departamento de 
Ensino Supletivo do Ministlério da Educação e Cul
tura, para Aplicação da Dotação de C"'r$ 707.000,00 
(s etecentos e ~:ete mil cruzeiros), recurstls provenien
tes do Programa de Polos Agropecuários e Agro
mineiiai!l da Amazônia, ~xoercicio de 1978, destina
dos a Implementação do Centro de Estudos Suple
tivos ria Secretaria de Educação e Cultura daquele 
Território, conforme especificações constanti:s do 
procesS'o 03llt5/ 77-SUtDAM. 

Plano de Aplicação 

Serviços de Tetce1ros 
Recursos Matei'iais 
- Consumo 
- Permanente 
Equipamento 1!! Instalações 

POCAMAZONIA 

Cr$ 569.500 

6R.OOO 
43.000 
26,500 

Or$ 70'7 .000 

Consultoria Jurldtca 

Contrato de Cessão 

Contrato de Cessfto celebrado enti'e o Go
verno ào Território F~deral do Amapá que 
cede grstuitamebte à Prefe.ltura Municipal 
de Calçoene o uso do Calçoene Hotel. 

Aos quatorze (14) diaa do mês de dezembro do 
ano de hum mil novecentoa e setenta e oito (1978), 
nesta cida de de Macapá, Capital do Territóvio Fe
deral do Amapá, no Palácio do Setentrião, o Go
verno do Território Federal do Amapé, neste ato 
representado pelo s~u Governador Arthur Azevedo 
Henning, dor.a"ante d t'nominado t1imple~mu1te Cr
dente e a Prefeitura MUlllcipal de Celçoene, reprt
sentada pelo seu Prefeito A racy Monteiro Costa, 
daqui em dian1!e denominada simplesmente 
Cessionária, rE*olvem da comum acordo celebrar o 
presente Contrato de Cessão, consoante cláusulai • 
condições abaixo: 

Cláusula Primeira - Fundamento Lega!: O 
presente Contrato t em como fund<amento loegal o 
disposto nos it~ns IJI e XVU do Dec:peto-Lei nl2 
411, de 8 de janeiro de 1969, combinado com or 
arts. 64 e 12fi do Decreto-Lei n.0 9.760, de 05 de 
setembro de 1946 e a autotrização do Excelentíssimo 
Senher Governador, no Oficio n.0 223(78- PMMz. 

Cláusula Segunda - Objeto: O pres~nte tns
ttumento tem como objeto e transfPT€ncie gratuita 
por parte do Cedente do Calçoene Hotel à Cessio-
nâria. 

Cláusula Tercdra - Responsabntdedes: 

1 - Do Cede~t~ 

a) Entre~r gratuitamente à Ces'ldonérta o 
Calçoene Hotel ; 

b) Fl's<!alizar paJja que o imóvel não ·tenha det · 
tinação diferente à prevista nesta Cessão; 

c) Exigir da Prefeitura o asseio e consetvat!o 
inerentes ao bem funcionamento do Hotel; 

d) Retomar o tmóvd. quando dele necessitar, 
de~de que conceda a prezo minimo de noventa (90) 
ciias; 

e) lnc1enlzar os bens móveis de proprtedade d\ 
Cessjonária que estejam guarnec~ndo o Hotel e 
que não seja de interesse da mesma. 

Il - Da Cessionál'ia: 

a) Receber o Celçoene Hotel e !elar pela sua 
boa conserTação e apresentação; 

b) Não destinar o pllédio e atividsdu difellen
tes daquela aqui especificamente prevista; 

c) Mediante notificação, deverá entregar o 
}móvel eo Cedente, respeitando o prazo que for 
estipulado, que não devertl sep trJferior a noventa 
(90} dias; 

d) Re~ponFabiliza'r-se pelo funcionamento do 
Hotel, ficando sob sua responsabilidade a contrata
cão de empregados, bem como o pagamento das 
obrigações trabalhistas e previderJciárias. 

Cláusula Quarta - Prazo: A Cessão set'ã por 
prazo indeterminado, respeitando-se os Interesses 
do Cedente em retomar o imówl. 

Cláusula Quinta - Vigência: ~ vtgênda da 
prPsente Cessão tP.ré ihtdo com a publit!ação det" 
te instrumento no Diário Ofictal do Terdtórlo. 
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'J láusula Sexta - Resci~ão: A Cessionária po

derá denunciar o presente instrumento ant es da 
notificação de r ebom&da pelo Cedente, desde que 
não mais lhe interesse a exploração com • rcial do 
H otel. 

Cláusula Sétima - Foro: Fica Pleito o foro da 
cir:lade d e Macapa, com exclusão d e qualquer outro, 
por m ais p rivilegiado que s~j a , p ara dirimior 
quaisquer assuntos rtlbtivos a pr t- ~ e ntt- Ce~são. 

E por estare m acordes, Cedente e Cess~on ? r; a, 
lavram o p ne,;e nt e Contrat o em dt-z (10) vias d e 
igual t eor e forma, pa r a os fins ne !e der.larados, 
na presença d as testemunhas a-baixo assinadas. 

Macapá, 14 de dezembro de 1978 

Arth u r Azev~> do H• nning 
- Governad or -

Aracy Monteiro Costa 
- Prefeito !v1unicipal de Calçoeae -

T es temunhas: Louriva l Queirr·z Alcântara 
Sub- Ch~fe do G abinete do G overna
d or 

S onia Mari a do Amara l Matos 
S ecretáoria Executiva 

Gab/Gov. 

Poder J udiciário 

Justiça do Trabalho da B!! Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

Edital de Notificação 

Pelo presente EditAl fica N otffirdda AG RISA -
Agricultura Indmtria l S/ A, atualmente em lugar 
incerto e não sabido. reclamada nos autos dos p ro
c e s~os n.o 1102/ 11 04/75. em que América Ferreira, 
J osé Rodrigues e Mano e> l Gonçalves d a Ga m a são 
r eclamantt>s, de que a J uíza P reside nt .. da Junta d e 
Conciliação e Julgctmento de Macapá, prr feriu nos 
autos d os r e,fe ridos processos, o seguinte des pacho: 
Vistos, etc... Em data c!e 15.7 76 , 1\mérico 
Ferreira, J osé Rddrigues e Mlano<> l da Gama, e~e
quen~es n os processos JCJ-MCP-1 HJ2, 1103, 1104/'15, 
compareceram a esta Justiça para recebe r a quantia 
que lhes foi rateada, pela ve nda àe um bem em 
cibados processos. PrC'!=seguindo-sP na ex ecu ção, 
es >es exequontes, em data d e 12.8.7ô, fo r.am notifi .. 
cadds a indioar bens da ex~cu tada , que pwrles
se m ser pe nhorados. Desde e!'Uio. os ex.eyut>ntes 
não. t o maram m~Jis qualquer m e ri ida no pr ocesso, 
demonstrendo, com isso, o pro pó'sito d~ não seguin 
o feito. D ois anos passados se-m o in teresse dos 
autores, hão que ser julgados prescritos os seus; 
di11eitos, na forma do art. 11 da CLT. 

Declaro, pois, prescrito o direito dos exequen
tes Amér.ico Fer~eira, J o.sé Rodrigue s e Manoel d9 
Gama. 

Macapã, 13 de d ezembro de 1978 

Euton Ramos 
Diretor de Secretaria 

Associação de Taekwondo do Amapá 

ESTATUTOS 
1Continuação do número anterior) 

Art. 43.0 Ser& sócio honor:ário o cidadão, 
alhe io a Associaçoo, que te n h a p restado ser
viços excepcionais a Associa ção ou ao desport0s 
em g eral, a j uizo do Conselho Deliberativo. 

Ar't . 44º SE-rão sócios \l t letas aqueles que se 
ob t-igarem a defender a Associação em competições, 
campeonatos o u t-o rnei os e outros certames, sempre 
que escalados para representá-la. 

Art. 45 .0 São deveres d os a ssociados : 

a) pagar pontualmente a mensalidad e ou cutro 
q llalquer oompromisso -!IS~urr i do com a Associação, 
inclusive est1 agos fei tos ce m seus pertences; 

b) participAr das atividedes cívicas de qu~ a 
Associação participar ; 

c) aceitar cargo ou comissão para que mor 
eleito ou d esignado, salvo motivo justifioa.do; 

d) dirig ir à Presid ência prop ostas ou reclama
ções qu~ visem o progr esso e o b-om nc me da As
sociação; 

e) cumgri'r as d isposições do Estatut o da As
sociação, dos Regulamentos e d as leis esportiva'S; 

f ) comparece r. a s Assembléias Gerais; 

g) soltcitar , por escrito, a P :residênda. , li.cença 
ou d emi~são quando ausE-ntar-se do Terntono ou 
muda r de local ou residê'Cllcia; 

h) ap<resE>nt a r recibo de quitação para ingressar 
nas dependências da Associação. 

Art. 46º São direitos dos associados: 

a) fr eque l} tar, com ~ u a fa mília, as nalizações 
s ociais e de'!' pr .rtivas promovidas pela Associação 
na sua sede ou praça de esporte; 

b) re presentar contra qualq\lH a to q ue julga r 
l E> sivo a se us di r eitrs e r E> c r n e r pera o Conselho 
Delibt- rativo das p enas que Jhe:s forem impostas ; 

c) solicitar dispensa da s m ens alida des de 
associado por ausência pro longada da Jc co; l' dade 
sede d a Asso6 acão ou outro m otivo justificado, 
a juízo d a presidência ; 

d) participar das Ass emblé-ias Gerais , votar e 
Sler vot ado quando rr·a ior de Q l anos. 

Capitulo X 

Das Penalidades 

Art . '47.o O assrciado que infringir as dispo
sições deste Est atuto ou os R egulammtos, fica su
j eito d e acord o com a natureza da in~ração, as 
seguintes p~nalidades: 

a) advertência; 

b) ~uspensão; 

c) eliminas ão. 

(Conti nua no próximo númeflo) 

Preço do exemplar Cr$ 2,00 


	

