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Decretos 
lP) n.0 0010 de 16 de janeiro de 1979 

O Governador do Território Federal do Amepé, usan• 
do das atribuições que lhe são conferidas J;elo art.tgo 18, 
Item 11, do Decreto-Lei n2 411, de 08 de janeiro de i\l69, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Exonerar e interesse de Adm~nlstnção, 
Lu iz Gonzaga P ereira de Souza. OHda l de Aomioistrad io, 
ní vel 16-B. do Quadro de Funcionários do Goverr.o deste 
Terri · órlo, lotad o na Coorden&do;Jia de Adrr i.nistnção Ge
ral, do cargo em conlissão sfrrbolo 5-C , de Dlretr r da Df· 
vi sf o de Admini stração, do Quadro acima referido, a con
tar de O I de jane iro do corrente ano. 

Art. 22 - Revogadas as disposições em contrério. 

Palácio do Setentriào. em Mttcapé, 16 de janeiro 
de 1979, 902 da República e 362 da Criação do Território 
Fedt!t'al do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n.o 001 1 de 16 de janeiro de 1979 

O Governador do Território Federal do Amapã, usan
d o das atribuições que lhe são conferidas pelo artlgo 18, 
Item li, do Decreto-Lei n.0 41\ , de ')8 de janeiio de 1969. e 
p or delegação de competência. de acordo com o Dt>creto 
n2 64.925, de O~ de agosto de 1969 e Portaria n9 013, de 08 
de maio de 1970. do Ministé rio do Interior, e ainda, e d<o 
em vista o di sp osto no art1go 28, § único, do Decreto nR 
60.091, de 18 de janeiro de 1967, 

RESOLVE: 

Art. Iº - Excluir, a contar de OI de jan~lro do cor
r Pnte ano, do r el•Jcion;, mento const1 nte do Dt>rreto CP) nR 
05<91 de 15 de agosto de 1975, o strvider Luiz Gonzaga Pe
reira de Souza . Oficial de Adm in' stratão, nlveJ 16· B , do 
Qua -:l r o de Funcionários do Gov•" o deFte Território. ~ot a
do na Coordenadoria de A 'l•m·lnistraçf;o Geral. do cargo rm 
cnmlssãr, slmbolo 5-C. d e Diretor da Divisão de Adminb· 
tração, dv Quadro acima referido. 

Art. 2.o -Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Seté!ntrião, em Macas.ã, !6 de janeiro 
de 1979, 90º da "República e 36.0 da Criação do Territóri'O 
Federal do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(PJ nQ 0012 de 16 de janeiro de 1979 

O Governador d:> Território Federal do Amapã, 11san· 
do das atribuições que lhe Fào conferidas pe lo artigo 18, 
item 11, do Decreto-Lei n!! 411, de 08 de janeiro de 1969, 

Rt:'SOLVE: 

Art. 1 º - Nomear Ubaldo Silva Medeiros, Encader
nado r. n ivP I ':l · A, do Qt.~a dro de Funcianários do Governo 
deste ~é!rrlt )rio, lotado na Coórdenadoria da Administra:~-
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NA CAPITAL 
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CrS 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número etrazedo: R.umenta cinco cr uzeiro!> 

ção Ger11 l, par a exerce11 o cargo 'f'm co mJ ~Fao. sírrbclC' 5 C, 
d e Diretor da Divisão de Admini~tJa,· ã·o. de Qua dto acima 
r eferido, a contar de 02 de janeiro do ccrante ano. 

Art. 2.• - Revog<Jdas as disposiçõe~ em contrflrlo. 

Pal ~ clo do Setentrião, em Macapil , 16 de janefro de 
1979. Pllt da República e 36º da Criação do Território F'~de· 
ral do Amapâ. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) no (1014 de 16 de janelrc de 1979 

O Governador do Território Federal do Amapâ, usan• 
do das atrfbuiç'õe s Que Ih~> Fã o confe1 ida~ reJo artfi?O 18, 
Item JI, do Decreto-(el n 9 411. de 08 de janeiro de 1969, 

RESO LVE: 

Art. J.O ·- F.x.,nerllr. Miracy Ma,Hfclo Nevl!s, Advogado 
da Ta!:E>Ia de Pe~soa l Esperla liFt a Ten rrrtrfo dn Govf'rn J 
deste Territór1o. l otado na CoordE>n<~d<'ri& de Admtnfstra
ção Geral (C"OA G), do cargo em coTPi ~Fão. Flmbolo 5-C. d-e 
Direto!' do Serviço de Pessoal do GTFA, a contar de 12 de 
janeiro do corrente en o. 

Art . 2!! - Revogadõs as rlt~posições t'm contrário. 

Palâclo elo Setentrião, em MacapÍI, 16 de j ~ nE>iro de 
1979-, 90º da República e 360 da Criação do Território Fede· 
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennfng 
Governadot' 

(Pl n.' 0015 de 16 d e janeiro de 1979 

O ,GQvertHidor doTerrlt61'1o F~deral do Amapâ, usa,n
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Item n . do Decreto- Lei n º 411. de 08 de janeiro de 19Íl!i, 
pnr delegação de competência, de acordo co m o Decrf!t o 
n.0 64.925, de 05 de agosto de 1969 e Portaria n !! 013, de 
08 de m "'o de 1970, do Ministério do Interi or , e &inda , tendo 
em vista o disposto no arti~o 28, § único do Decret o n !! 
60.091, de 18 de janeiro de 1967, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Exclutr, a contar de 1.0 de janeiro do cor
rente ano, do relacionamento c0nstante do Decreto (PJ n.0 

0204 de :.!8 de abril de 19713, o servidor Miracy Mauricio 
Neves . Advogadp da Tabela de Pes <oal Especialista Tem
por~rlo do GTFA, lotado na Coordf'nadorla de Administra
ção Gera l 6COAG '1 d o cargo em comissão simbolo 5-C, de 
Diretor do Serviço de Pessoa l, do Quadro de Fuocionérlos 
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PUBLICAÇOES 

Página comum, cada centfmetro pvr coluna Cra 20,11U 
Preço deste Exemplar Cr$ 2,00 

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

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulação do 
Di::..rio, capital, e 8 dias nos municipios e outros estados 

6F1CIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publicação. 

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

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moeda corrente 

Assinaturas e Publicações: Em cheque nominal par-. 
«Ser viço de Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA• 

Assinatur&s vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este Diário Oficial é encontrad o para leitura nas 
representações do Governo do Amap& em Brasília-DF 

e Belém Estado do Pará. 

do Governo dtoste Território. 

Art. 2.'' - Revogadas as disposições em contráll'lo. 

Palâclo do Setentrião. em Macaofl, 16 de j ~neiro de 
1979, 9.0 ° da República e 36.0 da Criação do Território J'e
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

TERMO ADITIVO 

Processo n.0 01481/76 

T ercPiro TPTmo Aditi vo ao Convêr iio n .0 

033 / 76-SU DA M. f1rrr a do entre a Supetintelndência 
d o Desenvolvimento da Amazôr ia e o GrvHJ'io do 
T•rrHório Fed e~ra l do Amqp ~. pa r11 Adicio l1.amPnto 
doa importância de Cr$ 590 000,00 (quinhentrs e no· 
vent a mil nruzei ro!') à anteriormente convencir nada, 
com vista à djoPmização 'do pr0cesw de ::le~fTWol

vi mento de comunidade . bem c0mo à pre~tec-f.o de 
AssiHtência Técnica aos Municípios dllquele Território. 

A Su perintendência do DesenvolvimFnto da 
AmAzônia, duravan te den ominada simplesmente 
SUDAM, neste ato representada pelo EupeP4'lltPn
d~nte Dr. Hugo de Almeida e o Governo do Ter
ritório Fedt>rel dto .A ma\Pá. daqui p or d.i r nte deno
min.ado B'X'e cutora, n,.~te at o rt>pre~fnt P>ro pf lo Go
ve rna dor Capitão - de-~!lr-e-Gerre A1 thur AzevPdo 
Henning, !'esolver am, de SC'ordo com E>S cláusulas e 
condições seguintes, fi rma r o prf'sente Termo 
Aditivo ao Co nvênio n.0 033/ 76-EUDf> M, Convênio 
~stP aprova~ F m 23 04 76, st·rav és Flesrlução n.0 

2506 do Conselho DPliberetivo da SUDAM, tendo 
seus Primeirv e Segunrlo Aditam t> ntos sido apro
varios pelo me~mo Conselho, que, pRra tantn, 
baixou as Resolu-9ães n.0 s 2849 de 25.02.77 e 3282 
de 30.03 .78. 

Clãmula Primetr8 - Fica prorro~do o pr l!lto 
de v~gência do Convênio originário para até 31.07.77, 
a fim de permitir o pr 0ssegulmento dos trabalhes 
d e dinamiz~ção rio Proces~o de DesPnvolvimento de 
comunidade no Território Ft!rleral d o Amapá, b.-m 
como oo refPrentes à pr~stação de assist.éncia t éc-
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nica aos Municípios daquele Territórid. 

Cláusula Segunda - Para fazer face às des
pesas oriundas da prorrogação ora avençads, 
concorda a SUDAM em adicionar a impor1láncia de 
C1 $ 590.000,00 (quinhento~S e noventa mil cruzeiros) 
à anteriormente convenoionada (Cr$ 1.707.200 ,00), 
passando assim a ser de Cr$ 2.297.200,00 (dois 
milhõ~s, duzentos e noventa e sete mil e duzentos) 
o V'alor total do Convênio n.O ()33/76-SUDAM. 

Cláusula Terceira - A Executora se obriga & 
emprega1r a complementação fim.nceira reportada 
na cláusula precedente de a-cordo cc m o anexo Pla
no de Aplicação, obedecido inclusive seu detalha
mento, já aprovado pelos órgãos técnicos da SUDAM 
e que consta do Processo n.0 01481/76. 

Subcláousula ÚnicA - Excepcionalmente podeQ 
rã·o acor dar os partes convenentes quantlo à altera
ção do anexo Pl&no de A.p)icação, ind~pendente
mente de Termo Ad.itivo, desde que não seja ul
trapassado o per<:entuHl d~ f2.G(J/o (vint~ por cento) de 
cada item do referido Plano e este tenha se.u va
Jou total mantido. 

Oláumla Quarta - A despesa 'em que impoll
ta a sobredita complemE-ntação f~nenceua, no va
lo r de Cr$ 590.000,00 (qumhentos e noventa mil 
cr'lZt-iros), ~erá deduzida da importância de Cr$ 
3.400 000,00 (t1 ês milhões e quatrocentos mil cru
zeiros) , cuja transfe•íéncia, no txe.rcício de 1978, o 
Ministé rio do Inte.rior se comprometf u a efetm.r à 
SUDAM, de acordo com o estipulttdo nc. clil usula 
terceira do Terc.eiro Termo Adit:ivo ao Convênio de 
c:ooperação tÉ'cnica e firan'Cfira. entre as mesmas 
partes celE-brado (Convênio n.0 001/77-SU.DAM -
Pcocesso SUDAtM n º 00015/771), vi~anrJo a implan
teção de acão de assístência técnica sistemática a 
Municípios da R "gião, correndo a despfsa oriunda 
da correspondente transferência de ncuuos da
quele Ministério à Conta do orçamento vjgente, 
conforme Lei n.0 6.486, de 06.12.77, Atividade 
1902.ú7070314.37o - Assistê111cia aos Municípios ~ 
Territórios. Elemento cte De~pesa - 3.2.7.9 -
D~versas TransferênciaS' Ccrnntes Diversas. 
Empe.nho nº 210, de 28.06 .78. 

Cláusula Quinta - ."'J liberação dos l"ecuPsos 
ora adicidnados seoré feita pela SUDAM à Execu
t ora, em parteela única, logo após a aprovação des
te Instrumento pelo Co111selho Deliberatiovo da 
SUDAMI. 

Cláusula Sexta - Ficl' m ratifkadas todas as 
oláusulas e condições do Convênio orij2iná,rio e dcl6 
seus Primt-iro e Segundo Aditivos, não contraria
das pelas do presente Termo. 

Cláusula Sétima - A validEde des~ Termo 
Aditivo está condicionada à sua aprovaçãb pelo 
Conselho Deliber.ativo da S.UDAM, em harmonia 
com o quP preceitua o art. H, alínea "e" da Lei 
nº 5.173/56. c0m a nova redação dada pelo art. 1.0 

àa Lei nº 5.374/67. 
E por assim esta•rem dt> acordo, foi lavrado o 

presente Instrumento, que dE:pois d-e lido e achado 
conforme, vali assinado em 5 (cinco) vias pelas par
tes e pelas testemunhas indicadas. 

Belém 30 de outubro da 1978 
Hugo dE: Almeida 

Superintend ente da SUDAM 
Arthwr Azevedo Herming 

Govex:nador do T. F . do ~mB'pâ 
p/ Executora 

Testemunhas: Angela da Silva Nazar'~ 
Janete F'arias Caseb 

Anexo ao Teu.ceiro Termo Aditivo ao Convênio 
n.0 033/76, firmado entre à SuperintendÉncia c.o 
Desenvolvnmento da Amazônia - SUDAM, e o Go· 
verno do T e I ri tório Federal do Amapá, para aph
csção da do tação de Cr$-500.000,()0 (quinhentos e 
naventa mil cruzeiros), destaque da atividadP as~is
tência Técnica aos M unkípios e Territónc s (Empenho 
nº 210/SG/MlNT.ER- Prc.cesso n.0 00015/ 77), Ccns-
1)8nte do Orçamento Gecal da Untião - Exel'cício 
1978, recur's'os a serem adicionados aos antHior
mente convEncionados no valor de C11$ 1•.707.200,00 
(hum milhão, setecentos e sete mil e duzentos oru
zeirps), de-stinados à dinamização do processo de 
Desenvolvimento de Comunid.ade e presta9fi o de 
Assis•tência Técnka aos Municípios daquele Teri;i
tório (?rocesso n.0 01481/76). 

Plano de Aplicação 

Recu'I'sos destinados ao Govetno do Ter
ritório Fedtral do Amapã para dinamhaç-ãú do 
proces~o de desenvolvJir.ento de comunidade e 
pr'estaçã·o de Assistência Técnica aos Munioipiols 
daquele Território, compret:ndeodo: 

- Pagamento Pessoal 

Enc&rgos Diversos 

TOTAL 

Poder JudlcJ.árlo 

Cr$· 4V 1.856,00 

Cr$-188.144,00 

Cr$-590.000,00 

Justiça do Trabalho da 8!! Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

EDITAL DE NOTIFIC.AÇÃO 

Pelo presente Edital fica Notificado José Al· 
mir Moreira, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, reclfmant'e n cs sutcs do proceiSso n.0 

'182/75, em que Paulo Negrão é r,e~claml:tdo, de que 
a Juíza Pre~idente da JCJ de Macap;:;, proferiu nos 
autos cl.o supracitado processo, a seguinte. tiecisão: 

Vist0s, etc ... 

Tendo em vista a impos~ibilidade de- ser inicia
da a execução no proces~o n.0 JCJ-MCP·'728/ 75, 
po11 ser desc0nhecido o endereço do reclf ma do, em 
data de 02-05-1976, J osé Almir Mor~ira, rectamante 
em citado proce~~o. foi notifics(jo a indicar esse 
endereço. O 11eclamante-, desde então, elim de não 
fornecer o endereço solicitado, não tomou mais 
qualquer med'lda no pro~sc;o, demonst.nando, por· 
tanto. o propósito de não mais seguir cem o fejto, 
Dois anos passados sem o interesse do autor, pres
crito está o seu direi.to, e, portanto, r.ão há porque 
insistir o andamento do processo. 

Declaro, pois, prescrito o direito do re~lamar. té 
José Almir MoreiJia. 

Macat:'á, 08 de janeiro de 1979 

Euton Ramos 
Diretor. de Secretaria 

Preço do exemplar: · 
Cr$ 2,.0,0. 
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Term o Ad ttivo 

Quinto Termo Adit.ivo ao convenw nº 08/ 
77-l- J, em ~8 dt- matÇtl de 1977. Entre o 
G over:no do Territóriu F ederal do An.apa e 
a Pref- itura Mu nicipa l de Mac} pá, para 
r Ppas" e de ,ecurs< s d.e!'- t.in ados s i nden iza r 
os i rr.óvPi-s dech. rados de utllid e; dE' públ 1ca 
pela Municipalidade. 

Aos vinte e < i ;o (28) dia ~ do mês d t> dezerr. bro 
do ano d~ hum mil n•JVecentos e setenta t- oi to 
(1978) . o Governo do Tertilório Federal do Am apá , 
repre sent ado P" IO Excelentí ssi-rr.o (), r hor Gov erna
Anhur Auvr do He'1ntng. nos t e rm 0s d " s i ncisos li 
e XVIf do artigo 18, do Decre to-Lei n. 0 41.1, de 
08 de janeiro de 1969, daq.li por dtante de nomina
do s tmolesmentt: Governo e a Prefe1tura Munici
pal de M~capá, d cr avante denominada ~t1mp~e smen-
t e Prefeitu ra, represent ada n este a to p.elo Excele n
ti so;imo Senhor Prefei to Domício Campos d e Maga 
lhães, resolvem a t ravés do presfn t~ T .. r mo Ad it ivo, 
alterar o que segue. m anten do todas as cl á u.sul ,se 
condições do Conv ênio ora aditado. de 28 de mw
ço de 1977. 

CJ.fl u sul a Primeh a: P assará a fpzp r partE' ~ in
t eg ra nte e i n~P pHí Yel da Clá u ~u lé Nor-a - · Da Vi
gência, o s <"guinte dispositi.vo: 

Par&grafo LTniro: O p r azo da vigêlll cia constan
t e d Psta Cláuwla fi ca p n ,rrogado a t é 30 de junho 
de 1979. 

E, para fir.m~>za e valid ade dio que fic0u e c:t ipulado, 
lavrou-se o pres , nte Termo Aditivo quf, dPpoi~ de 
lido e achado confo rm e> , vai as~ ina d o pelas p a rtes, 
~m d~>z (1 O) vias d e igua l t <>or e forma . na pre
sença das testemunhas abaixo assinadas. 

Macapá ·, 28 d e dezembro d e 1978 

Arthur Azev <> d o Henning 
- Governado r -

Domício Campos de Mag::tlhã~s 

Pre-feito Municit=al de .Macapá 

Testemunhas: Ilegíveis 

Secretaria de Educação e Cultura 

Núcleo d'e Coordenação do Ensino Supletivo 

R elação dos Candidatos Aprovados em Língua 
Portuguesa - 1.0 Gr au . 

Adalgisa Lacerda Pimerrtel, Allire d e Oliveira 
Morrt <>iro, Antonio Carlos Castro dos San tos, 
Cantí1io Barbosa Bri to, Célia da Costa Fernades. 
Dircilea d•a Silva Castro, Dugam Maci-e l Amanajás, 
Emilinha Pereira da S ilva , Fra n<1i sco Osva ldo 
Simões Filho, Francisca B a r r eto R odr),r.u es, G lória 
Maria de Oliveira, l~abeth Maria Barroso dos Santos, 
habtl Brito Reis, J ofre Ramos Cava lca nte. Jo~é 
Maria Cardoso Cr·UZI . J osé Monteiro do Carmo, 
L ':!tícia da Graça Corde•r o de Melo, Ma ria das 
GraQBS Soares Silva, Manoel Fra n ri~co F urtado 
ldalino, MaPia d~ F át ima Bra.zão Tolosa , M ar ia 
L en•iT' Rayol da S il va . N( f m is Amanajás Corrêa, 
R ai mundo Rodrigu es da S ilva, R ob erto Carvalho 
da e ruz, Raimundo Silva Br azão, Raymunda 
Cordejro Lopes, Rosângela Maria Simões, Ronaldo 
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Garcia Gemaque, Rosa Muria Vieira da .~1-lva, 
R c. 1munda Gr&l ietf de A~sun~ã(• Espíndola, Rona'ldo 
S<1ntos Cl:lr.va lho. Valdir Cavalcante Ft!;'Ut-ir;tdo, 
Va lcH- n .ir Alm t- ida da S tl va, Vera Lúcta Cardoso 
Cavalcant e e Wils on Ol1veira Maciel. 

Iracema de Sou sa Araújo 
Coor d e nad0ra do Ensino Suple-t ivo 

Associação Treze de Setembro E. Clube 

ESTATUTOS 

(Continuação do nú mero anlericr ) 

Seção VII 

Das Penalidades 

Art. 19 - Os sócios são pllssíveis das se
guintes pfnalldades: 

a ) advertênci a verbal ou escrita, si m plf S ou 
~e caráter r eservado; 

b) suspensão; 

c) eliminação; 

§ Único - 0~ fam iliares dos SOClOS, imcri't0S 
na Associ &ção, t ambém estão sujeitos à penlllidades 
previstas neste Est& t uto. 

Art. 20 - É p assív ~l da penalidade de 
suspensão o sócio qu ~: 

a) r Pincirlir em infr ação já punida com adver
t ência verbal ou escrita, sírnples ou r esHvada; 

b) !!'t"nt;.'lr contra o conceito públko da 
Associação; 

c) prati coa r atos cond enáveis pf')a m oral (;U ter 
compo rtA m ~> nto inc0nveniente na sede se cib l e 
demais dependências da Assodação. 

§ 1.o - A pPnal-idade de suspensão prfva ~ 
sócio dos seus di>reitos previEtos neste E~ tatuto, 
m Antidas, porém, as ob·igaçõe>s do <po8g<·m Pnto e 
quita cões c0m as quais obrig0u a fazer quando de 
sua admissão no quadro social. 

§ 2.o - A penalidAd e de sui~pen~ão poderá 
v;~riar de quinze {15) até, no máxi mo, cento e 
vinte (1 20) d ias. 

Art. 2 1 - E }1assível da penalidade de elimi
n ação o Fócio que: 

a) d~>ixa'l' d'e efPtuar o pPgHr,ento de su•as 
obrigP çõ~s socids dutant e novEn ta (90) dias con
secutivos; 

b) deiYAr de atenC.H a qualqu'f'r urT"a das dcn
dftçõ<s prt!vistas no· artigo 5.0 deste Estatuto; 

c) cometer falta Rrav~ ou prej udi cial abs in
t er esses sociais e de sport·ivos da Aossociação. 

§ Único - O re ingresso de sócio eliminado 
deocn -Je rá de decisão da Assembléia Geral da So
c i.;dadeo1 'E' m reunião r eal izada . pelo m e-nos, doze 
(1 2) meses depois da da ta da E:lliminação do a ss'Jciaclo. 

(Continua no próximo número) 


	

