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Decretos 
(P) n.47 0016 de 16 de janeiro de 1979 

O Governador do Território Federal do Amepé, usan• 
do das atribuições que lhe sllo conferidas pelo arijgo 18, 
Item 11, do Decreto-Lei n g 411, de ÓB de janeiro de 1~'69, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Nomear Luiz GonzAga Pere1ra de Souza, 
Oficia) de Administração, nivet 16· B , do Quadro de Fun
cione rios do Governo deste Te:r;ritório, lotado na Coordena
doria de Admin1sbração Geral, para e«erce:r o cargo Isola
do de provimento em comissão, airr.bolo 5·C , de Diretor 
do Serviço de Pessoal, do Quadro acima referido, a contar 
de 02 de janeiro do corrente anos 

Art. 2g - Revogadas aa dlsposlçõea em contrário. 

Palácio do Setentrlão. em M&capé, 16 de janeiro 
de 1979, 902 da República e 3611 da Criação do Território 
Federal do Amapé. 

Artbur Azevedo Henning 
Governador 

Convênio Nº 23/78 
Termo de Convênio que celebrem o Go· 
vemo do Território Federal do Amapá 
e a Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro, visando a aquisição de 
equipamentos, manutenção e funciona
mento do Centro de Treinamento Agvo· 
p :!CUáriO. 

Aos Doze dias do mês cie dezem bi'o de' 1978 
na cidade de Macapá, Território Fe-ceral do Amapá, 
o Governo do Tel':itório Fedeifal de· Amapá, dora
vante denominado ~;imple~mFnte Governo, neste 
ato representado pelo seu Governador, Artbur 
AzPvedo Ht-nníng, e a Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro, doravante denominada simples
mente Universidade. representada pelo seu Vice
Reitor, Professor V \c ente de Paulo Gre~a, t.em 
justo e acertaria entre si a aquisição de equipa
mentos, manutenção e ft.ncionamento oo Centro 
de 'Dr~:inam e nto Agropecuário na localidade de 
Fazendinha com uma ál'2a d·e 267,22 ha (duzentos e 
sessenta e sete vírgula e vinte e dois) hectares, 
obrigando-se à qbservâncifl! dpl cláusulas e ~on
dições: 

Cláusula Prim~fra : Fi•ca estabelecido na loca1i
dade de Fazendinha no Território Federal do 
Amapé uma área de atuação da Universidade qu~ 
terá a denominação de Centro d, Treinamento 
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Agropecuário, e será considerada como Extensão 
do Cam.pus Avancado da Univer&idade com os 
s~guintes objetivos: 

I . Ofereceli cursos e pal Pstras no s E>tor p r i
mário a prodlJtores ru rais, f ilhos de produtor e-s e 
alunos de 1.0 e 2·.0 graus, com a nnalidr.dE' d e me
lhoria de mão de obra loca l e sua fixação na á r ., a. 

li. Propiciar ao~ seus alu nos o aprendiizado 
direto através de práticas orientadps na prestação 
de s ~ rviços, em atividades lig ad as aos r Espect ivos 
currículos escolares; visando a execução de t raba
lhos e prestação de serviços aue contribuam para 
o desenvolvimento sócio-econômico d e r eg?ão. 

Cláusula Segunda: A ~ede do CPntro de Trei
namento AgropE>cuário diica rá doca;lizada na locali
dade de Fazendinhll , na cidade de Macapé , com 
uma área de 267,22 ha e sua atu ação se estE-nderá 
de forma progressiva e dentro de sua~ po~si bilide
des materiais a toda área de i nfluêrcia co ram pus 
Avanç'lldo, de ecorrlo com o plamjamento da Uni
versidade e as necessid~des da região. 

Cláusula Terceira: O presente Convênio foi 
elaborado com embasamento no q ue di ~J=Õe o ar
tigo 18, inciso XVII, do Decreto-Lei nº 411, de 08 
de janeiro de 1969. 

Cláusula Quarta: Ao Governo ~ompete: 

I. Colocar à disposição da Universidade, de 
ordem. a permitir a oompra de equiparrento e ma
nutenção do CTA, recursos fin anceiros de acordo 
com o Plano de ApHcacão, ela bora do e apresenta
do pela Universidade sob re gi'rne de Fundo Espe
cial Rotativo até que o Centro se torne auto sufi
ciente. 

li. Ceder o patrimônio ex~stente no Posto 
Agropecuário do Território FedHal do Amapá, lo
balizado na Fa21endinha, par!ll utilização pelo Centro 
de Treinamento Agr-opecuário. 

UI. Fornecer pessoal para os trabalhos buro
cr.áticos, servioo de limpeza, lavbndef'ie, cozinhe e 
de campo, que se fizerem necessários ao funciona· 
mento do Centro l:ie Treinamento Agropecuário, 
aproVIeitando Sefmpre que possível a mão de obra 
local. 
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PUBLICAÇ0ES 

Página comum, cada centímetro pvr coluna ÇrS 20,hu 
Preço deste Exemplar Cr$ 2,0Q 

Matéria par11 publicação das 07:30 às 12:00 e das 
14:30 às 17:il0, excetuando os sábados. 

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

GF1CIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publicação. 

ASSINATURAS - Capital, Municípios e outros 
estados em q ualquer época. 

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moeda corrente 

Assinaturas e Publicações: Em cheque nomina l par. 
«Serviço de Imprensa e Radiodifusão do Amapã 

SIRDA» 

Assinatur~ts vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

-~ Este Diário Oficial é encontrado para leitura nas 
repr esentações do Governo do Amap G em Brasilia-DF 

e Belém Estado do Pará. 

IV. Oeder uma C!ll·'SB mobiliada, para r esidênda 
do Técnico que irá coordenar as atividades do 
Centro de Tr':inamento Agropecuário. 

V. Propiciqr, através de s u as S ecret adas e 
outras or ganizações locais, que com o Governo 
te nh am Cc ·nvênio, a i nd icação de candidatos do 
interior aos cur!'os quP serãn (lferecidos n o Oentro 
de Treinamento Agropecuário. 

VI. Or·i s r meios, atréVFS de suas Secr etari es e 
outros órgã0s que cc m o Gove rno t~enham Ccn
vêr.io, pa• a a adequa ção de exercício profiEsional 
às peculi a-ridadPs da r egião, dos aolunos tlreinados no 
Centro Agropecuá'rio, visat1do aber tura de novos 
mercados dE' traba lho e promovendo d-ireta ou ín
di•retamente o desen vc,Jvimento de uma p olítica de 
fixação de técnicos na área po!ari21ada. 

VII. Os imóveis, instalações . " Pículos, equtpa
mentof , materiaiS di Vt'J'S OS, d PStÍO!J.cl bS 80 0 PntrO 
de Treinem f' nto Ag10pe cuário, cujas etqui!'ições 
benham ocorrido por conta dos ne>cursos do Gover
no, ou do~ções a ele feita, serão integrados ao seu 
patrimônio, sendo n o entanto , cedidos em r Fgime 
de comodato à Universidaoe, para u so no Cent ro 
de Treinamento Agropecuário. 

Cláu sula Quints: A Universidade compete: 
L Prorr over o Centro de T rein Rm fn to Agrc

pecuãrio junto à comunida de do T erritório Fede
ral do Amapá. 

li. Conduzir cctm e~p P ciel atenção, cursos no 
setor primár ir • fornecendo p •s sca l qualificado para, 
a sua coordenação e exPcução, limitadas tn. obri
gações gos ramos específicos que com põetm a Uni
"ersidade. 

III. Compatibilizar os planos e programas a 
serem desenvolvidos pelo Centro de TreinFmfnts 
AgropecuáPio e Campus Avançado, com os Úrgãoa 
Federais, TeHitoriais e Municipais que atuem no 
área. 

IV. ForneceT profe~sores e ~stegiários par8' a 
execução d ()S cursos programados no Centro de 
Trein1mento. 

V. Alpres\mtar trimestralmente, ao G overno, re
latóriQ6 de ext:cução financeira doi babalhos de-
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senv~vidos. 

VI. Estabetecer a tabP.la de pl'ecos dos suvt
ç<>s e dos pnodut0s a serem comercializados, pelo 
Centro de 'l'reinamento Agropecuáz>io, como desfru
te das atividades. 

VII. A, Universidtade terá liberdade de integrar 
nas atividades do Centro de Treinamento Agrope
cuário, outras Univer'sidades ou Escolas Isoladas, 
através de Convênio paralelos. 

VIII. Os trabalho!l administrativos estarão sob 
a re;ponslbilidade da Universidade, que deverá de
sinnall um CoordenadoP para o Centro de Treina
men~o Agropecuário, o qual entre outros encargos 
terá a l'asponsabi'l dad~ de execução das atividades 
decorrente~ do presente Convênio. 

§ - O Coord~nador do C. T . A. será indit!ado 
p-elo G. T. U., e designado pelo Reitor cb 
UFRR..T 

IX. O executor, t1a ár~a da Universidade, 
rerá o Decano dt: Ext~nsão, através do Grupo de 
Trabalho Universittário a quem cabe::-á o acompa
nhamento, fiscalização, oriP.ptaçâo da execução d.o 
presente Canvênio. 

Cláusula Sexta: Cabe à Universidade a res
ponsabmdade pt-los trabalhos do Centro de Treina
mento Agropecuário, e SEU contato com o GovernCI 
~e fará através do Coordenador do CTA e Diretor 
do Campus Avançado. 

Cláusula Sétima: O Governo p oderá uUI.itar as 
dependências do Centro de Treinamento Agropecuoé
rio a fim de p1omover atividades de fomento à 
J:lrodução agropecuária>, mediante articulaç&o com o 
Coordenador do Centro de Treinamento Agrope
cuário. 

Cláusula Oitava: O pesSJoal admini-strativo, ser
viçais e de campo pertencentes '8os quadros do 
Governo, que o Centro de Treinamento Agrope
cuário utilizar na execução do programa objeto 
deste Convênio, não terá com e UI1iversidade, 
qualquer vinculo empregatício. 

I. O p Fssoal contra tado para E>X~catar as ativi· 
dades do Cec,tro de Treinam~o nto Agropecuário será 
pago com recursos provenientes do presente Con
vànio . 

Oláusula Nona: Os 'rlecursos finenceiros do Go
verno para execução dtste Convênio correrão poli 
conta de" empenho prévio dentro dos seguintes 
elementos de :iespesas: 

Pessoal Oivil - 3.11.1.1 

Obriga1ções Patronats - 3.1.1.3 

Matedal da Consumo - 3.1.2.0 

Remuneta9ão de Se«"vi\;os Pessoais - 3.1.3.1 

Outros Serviçoo e Encargos - 3.1.3.2 

Equipamentos e Material Permanente- 4.1.2.0 

Cláusula D écima: A Receita proveniente das 
vendas de que trata o item VI, da Cláusula quin
ta serão reaplicados no Centro de Treinamento 
Agropecuário, através do Plano de Aplicação apro
vado pelo Governo, a fim de aliviar as desp~sas a 
cargo das partes convenentes. 

Cláusull D~'cima Primeira: O presente Convênio 
derá ser rescindido de comum acordo entre as 
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parte!>, mediant~ aviso prévio de 60 (sessenta) dias, 
por inadiplemento de qualquer de suas <!lãusu}as 
ou condições nele estabelecidas, ou pela superve
niência de norma legal que o torne impraticável. 

Cláusula Décima Segunda: As alterações bu 
revisões dos objetivos e obrigações estabelecidas nes
te Convênio, deverão ser formalizadaS\ mediante 
lavratura de Termo Aditivo. 

Cláusula Décima Terceira: O presente Convê
nio vigorará pelo prazo de dois {2) anos a contar 
da data de sua publicação no Diário Oficia] do 
Governo podendo ser pr.orrogado a coitério dss 
partes convenentes. 

Cláusula Décima Quarta: Fica éleito o foro da 
Cidade de Maca pá, Território F edt>ral do AmaRá, 
para dir~mir toda " qualquer dúvida que se fuDde 
neste acordo. 

E por ~starem acordes, foi lavrat!o o pres~nte 
instrumento em dez (lO) vias de igu.gl teoP, que. 
depois de lido a achado confo,nme, vai assrlnado 
pelas partes convenentes e pelas tes'temunhafl 
abaixo, a tudo presentes. 

Macapá, 12 de dezembro de 1978 

Arthur Azev.edo Henning 
Governa doi' 

Vicente de Paulo Graça 
Vice-Reitor 

Testemunhas: Ilegíveis 

Ministério da Saúde 
Supel)intendência de Cempenhas de Saúde Públic'a 

Diretoria Regional do Amapá 

EDITAIJ 

Concorrência n.0 O 1/ 79 

(Venda de !V!atenial Inservíver) 

A Diretoria Regional do Amapá, da Supe. in
tendência de- Campanhas de Saúde Pública 
(SUCAM), d<J Ministério da Saúde, torna público 
que fará realizar às 08:00 hons do dia 07 de mar~o 
dle 1979 na sua SPde, situada à Avenida Feliciano 
Coelho n.0 489, nesta Cidade de Macapá Ap., a 
Concorrência nº O 1, para venda de material inser
vrv•el, cons & uido de veículos usados, schando-se a 
Edital e o Ma teria 1 a dispo!jição dos interessados, 
no endereço scima indicado, no horário das 08:00 
às 12:00 e d as 14:00 às 17:00 horas dos dias úteis, 
quando senão prestad.r. s quai~quer informa-ç,ões ne· 
qessáDias. 

Macapá-Ap'., 18 de Janeiro de 197.9 

Dr. Paulo Almeida XaviE:lr 
Diretor Regional 

Cobrdenador•a de Actmintstreção Gerol 

Comissão Permanente de Licitação 

Comunicação 

Levamos l!o conhecimento público que o Exmo. Sr. 
Governad• r do Te"roritório Feàeu.l do Amapá anu-
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lou a licitação de tomada de preços n. 0 029/ 78 CPL, 
realizada a 22. 12,78 às 09:00 horal' . ne~ ta cidade. re
ferente ~>O forn e• imt-nto de oarnt- ve rde bovina e 
sutna destinado a diversos órgãos consu.:nid on-s do 
Governo, no período de janeiro a ma rço de 1979. 

Macepá, 17 de janeiro de 1979 

Lu z Gonzaga Pereira de Souza 
Presid~n te Cumi~são 

Tomada d e Pr;eço n.0 001/ 79-CPL 

A Comissão Permanente de Licitação do Go
vern·o do Território FeJ eral do Ama pá levu ao 
conhecimento de filma~ interfs~ aà as regularmente 
cadnstredas no registro de fo rnecedoHs do Go
ve~roo do Território e que estejam em dia na en
brega de materiai•s referentes a últ1ma licitação 
realizada por e~ta Comis~ão. qu e no dia 1 de fe
v~reiro de 19í9, às 09:00 (nove) horas, receberá 
propostas para fornecimento de materiAis dt 
eJ< pediente e materüd de limpeza. 

O ed~tAl completo e demais esclarecimmtos 
serão obtidos na sala de reuniões dt>sta Com1ssão, 
onde será realizada a licitação. à ê. V . Cora de Car
\falho, n.0 120, em Macapà - Território Fed- ral 
do Amapá, fone 2362 e no Escritório dta Repre
sentação do Gove!no do Ama pá , situad 0 à av. 
Presidente Vargas, n .0 158, 11.0 andar, em Btlém . 

Macapá, 18 de janeiro de 1979 

Lui1: Gonzaga Pereira de Souza 
Presidente Comissão 

Poder Judlciãrlo 

Justi~a do Trabalho da 8ª Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pelo pr'esente Edital fica Notificado Paulo Ne
grão, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
r.e-clam11do n r s autos d o proceHo n.0 728/ 75, em 
que José Almir Moreira. é reclnrant'f' 1 de que a 
Juíza Presidente da JCJ de MacapA, proferiu nos 
autos do supracitado proces~o, a seguinte liecisão: 

Vistes, ~te .. . 

Tendo em vista a im posEibilidA de de ser inicia
da a execução no proces!'o n. 0 JC'J-M\P·'728/75, 
po11 ser descl'nhecido o endereto do reclnrado, em 
data de 02-05-1{)76, Jo~é Almir Mor~ira, rectarnante 
em citado procel'l'O, foi notificadfl a indicar esse 
endereço. O r eclamante , desdf' então, elfm de não 
fornecer o endereço solicitado, não tom ou mais 
qualquer medkla no pro~sso. dernomtrando, por
tanto. o propósito d e não mais !'t>gu ir cem o feito. 
Dois anos pa!'sados sem o in.(erPsse do autor, pres
crito está o seu direito. e , portanto, r:ão há porque 
insistiJ' no andamento do processo. 

Declaro. po,s, prescrito o direito do reclamante 
José Almir Moreit1e. 

Mac.ap~. 08 de janeiro de 1979 

Euton Ramos 
Direton de Secretaria 
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Poder Judiciário 
Justiça do Trabalho da 81 Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

EGital de Notificação 

Prazo de 5 Dias 

Pelo presente Edital fica notificado Bonifácio 
de Oliveira, a tu alm~ nte em lugar incerto e não 
sabido, nclarnan1e no~ autos do Processo nº 1.2..29/78, 
em que C'1clotan Construção e Comércio Ltda., é 
reclamada, de que devHá pegar no prazo de 5 
(cincr) dias, ou apres~ ntar o competente Atestado 
de Pobreza, a quantia de Cr$-3 .993,30 (três m;J, no
vecentos e noven1a e três cruzeiros e trinht cen
tavos) proviniente de cust&s de ação, nos autos do 
acima ci'tado processo. 

Secretaria da Junta deConciliação e Julgamentb 
de Macspá, 08 de janeiro de 1979'. 

Euton Rlilmo!i 
Direto r de Secretaria 

Associação Treze de Setembro E. Clube 

ESTATUTOS 

(Continuação do número anterior) 

Seção - VIII 

n a CorrioPtência para 1\lplicar P en bltdedes 
Art. 22 - Ao Presidente da Associação com

pete aplicar as penR]id:Arles previstas no artigo 19, 
ouvid,os os à emais Diretores. 

Art. 23 - Sã•o competentes pera propor a 
aplicação das penalidades prevhtss no artigo 19: 

e) a Assembléia Geral da Sociedade; 

b) os demais Diretores. 

§ Únko - O Presidente da As~oC'ieção fO
ment(' tomará corhecimE'nto d.e proposta para apli
cação de penalid'.ade, quando justH1cafia por escfi.· 
to pela parte denunciante. 

SEÇÃO- IX 

Dos R~cu'rsos 

Art. 24 - ];': facultPdo ao sócio o direito de, 
nó prAzo de cinco (5) dias contados da data em 
que foi ciontificado, soli ritar reronfiderrção do s'bo, 
a·través de carta endereçada a Diretoria da As
sociação. 

§ Único - A Dir eto~r.ta, no prezo 'de quinze 
(15) dias do recebimento do recur.so, deverá se 
pronunciar:. tfrnbém através de carta ao sócio 
punido, sobre a manutenção ou revogação da pena
lidade aplicada. 

Capitulo - III 

Dos P oderes e suas Organfzações 

Art. 25 - São PoderE's da Associação 13 de 
Setembro Esporteo Clube: 

I - A Assembléia Geral; 
II - A Diretoria; 
UI - O Conselho FJscal 

(Continua no próximo númeiiO) 


	

