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Decreto 

(P) n.0 00~3 de 19 de janeiro de 1979 

O Governador do Território Federal do Arnapâ, usando 
das atribuições que lhe são conferidas Pt:lo artigo 18, item li, 
do Decreto-Lei 52 41 I . de 08 de jane.lrC> d e 1969. e tendo 
em vista o que con::sta do processo n!! 4/ 11.003/79-SAF, 

RESO·LVE: 

Art. 111- Designar nos termos dos atrtlgos 217 e 219, 
da Let n.0 1.711, de 28 de outubro de 1952, Milton de Souza 
Corrêa. Oficial de Administração, nlvel 14-B; Sebastiã'o Ban
deira do Esplrlto Santo, Auxll1ar de Enferm'llgem, nível 14 -B, 
e Allo da Cruz Pimentel, Guarda Sanitário nlvel 9-C, todos 
do Quadro de Fuoclonérlos do G overno deste Território, 
lotados na Secret:~rla de Saúde e Açõo Social. pera sob a 
presidê ncia do primeiro, constituírem e CcmiHhO de Inqué
rito Admtolstrattvo, enc&r:regada de apurar o !l!ctto Admi
nistrativo de que é acusade o servidor Benedito Plc&nço 
de Souza. Auxiliar de Portaria, n1vel 7, do Quadro acima, 
lotado na S&SAS. 

Art. 2,0 
- Revogam-se aa dlsposlçõe• em cootràrfo. 

Palácio do Setentrll!o. em Macapâ, 19 de janeiro de 
1979, 9o.o da República e 36.o da Criação do Território fe
deral do Amapá. 

Antero Duarte Dias Pires Lopes 
Governador Substituto 

(P) Nº 0024 de 19 de janeiro de 1979 

O Governador do Território Federal do Ama
p á. usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 18, item II, do Decreto-Lei n.0 411, de 
08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Nomear por Acesso, a corbr de 30 de junho 
de 1978, de acordo com os artigos 12, da Lei n. 0 

1711, de 28 de outubro de 1952 e 34 da Lei n.P 
3.7'60, de 12 de julho de 1960, regulamentada pelo 
Decl'eto n.0 34.488, de 15 de outubro de 1964. 

Para exercer nb Q~arlro de Pessoal - Parte 
Permanente - do Governo deste Território: 

a) O Cargo de Au'll iliar de Enfermagem, nivel 
13-A, Código P - 1701: 

1. MariA Carmenci d~ Sousa Campos, matri
cula: n.0 2.258.390, na vaga decorrente de promoção 
de Sandova·l Macêdo da Luz. 

2. Maria Odaléa Macedo, matricula n2 2.280.13í', 
em vaga existente no Qu~dro Qe Pe~soal Pet.· 
manente. 
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EXPEDIE NTE 
IMPRENSA OFICIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapó 

• Diretoria 
* Administração 
• Redaç~o 
• Parque Gráfico 

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

TELEFONES: 
Gabinete rio Diretor 
Chefe das Oficinas • 

DIRETOR 
IRANILDO TRINDADE PONTES 

5463 
5307 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLICAÇOES 

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

OUTROS ESTADOS E MUNIC!PIOS 
Anual .. , ...... . . . . 
Semestral . . . . . . . . . . . 

CrS 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrazado: 11umenta cinco cr uzeiro& 

J. J orge Neves Deniur, matrí cula n.0 2 258.363, 
em vao{a exi.;ten1ie no Quadro de P t ssoa•l Per
manente. 

b) O Cat>go d e Carpinteiro, nivel 8-A, Código 
A - 601: 

1. R~imundo Coo eição. m ~tricula n. 0 2.071.871, 
em vaga existenate no Quadro de Pessoal Peif
manente. 

c ) o cargo de P orteiro , nivel .9•-A, Código GL 
- 302: 

1. Raimundo da Silva Picanço, matricula nº 
2.079 893, na vaga decorrente da promoção de Au
rea Marinho Dias. 

d) o cargo de Serve nt~ , nível 5, Código GL-
104: 

1. ~anoel Valente doe; ~antos. matricula n.0 

1.962.593 . na vaga decorrente da aposentadolia UE: 
Firmo Del Castilo. 

e) o cargo de Escriturãric, niv~:l 8-A, Código 
AF- 202: 

1. Vivaldo FerJ1ejra G €l'meS1, matricula n .0 

12.258.484, na vaga decorrente da promoção de 
Emilio Rôla Soares. 

2. Mania Célia da Silvà, matricula n.0 1.962.561. 
na vaga dlecorrente da promoção de Guiomar dos 
Santos Monteiro. 

3. Maria Lucy Sil>va, matri<'ula n.0 

na vaga de corrente da promoção de 
Maciel de Souza. 

2.~59.946, 

Alzerinda 

f) n cargo de Oficial de Admindstreção, nivel 
12-A, Código AF - 201: 

1. Orlandina Belt~ão B1age, matricula n.0 

1.887.217, na vaga deeocrente da demis~âo de Pe
dro Lope~ da Ounha. 

2. Raimundo Pereira dos Santos, matricula n .0 

2.079.612, na vaga deconente da pr;cmoção de AI· 
zira Neusa- de Oliveira Chegas. 

g) o cargo de Auxiliar de Portaria , bivel 7, 
Qódigo GL - 303: 

PUBLICAÇ0ES 

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

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

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulação do 
Diorio, capital, e 8 dias nos municipios e outros estadas 

vFÍCIO OU MEMORANDOS - Deve rcompanhar 
qualquer publicação. 

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

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moeds corrente 

Assinaturas e Publicações: Em cheque nomina. par .. 
•Serviço de Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA» 

AssinaturbS vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este Diârio Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amap~ em Brasllia-DF 

e Belém Estado do Parâ. 

1. Ola<.~o Ribei ro Sant~na, matrtcula n.o 
2.079.950 , na vaga d~co r.r~:nte da dt missão de Luiz 
Gonzaga Ftr reila da Costa. 

Palácio " o St>tentrião. em Macapá, 19 de j~:~
neiro de 1979, 90.0 da Repúblic11 e J6.0 da Criação 
do Territ ó-rio Fedt:ra l do Amapá. 

Antero Duarte Dias Pire-s Lopes 
Governador Substituto 

Prefeitura Municipal de .11Jacapá 

Decreto N.0 31 / 79-PMM. 

Declara d e utilidade pública, para fins 
de desapropriação, !Jma área de terra, 
com benfeitori at: , de s1 ina(a à execução 
de planos de urba niz~çâo e de lott>amen
to, pa ra sua melhor utiliz&ção econômica 
e estética. 

O Prefeito !'v1unicipal de Macapá, usando das 
atribuições que lhe são cnnferidas pelo item XIV 
do art. 34 d81 L ei n ° 6.448, de 11 de outubro de 
1977, e tendo em vista o que di, põe o art. 5.0 , 

alinea «i». combinado cem o ari. 6.0 do Decreto
Ld n.0 3.365. de 21 de junho de 1941, a lte:ado 
pela Lei n.o 2.786, de 21 de maio de 1956, 

DECRETA : 

Art. 1.0 - :f: declarada d 'e utnidade Pública, 
para fins de de~aprcprifçâo, a á1ea de t eJ ra a que 
re r efere o Memorial Descritivo n.0 02/ 79-S'IU, de 
19 de janeiro de 1979. 

Art. 2.o - Trata-se de uma érea de terra 
plana, com t opografia regular ~e pedologia n ormal, 
locali zllda na stl)al quad1 a 52, setor 0:-l, situada no 
perimet!'o urbano de MacFpá, com benff-itorias 
pertencent" ~ a Antonio Pinheiro Lavoura. f\ área 
em referência limita-se ao Norte cc m te nras 
ocupadas p t-las empresas ESTACON e ETESCO S.A, 
e cerca de ara:ne far pado que d elimita a zcna de 
proteção do a eroporto de Macapâ (COMARA), 
dando forma irregular, medindo aproiXim&dsm~:nte 
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580 ml; ao Sul, com ãrea reman\escente, Rodovia 
e Praça Duque de Cax\as, com forma irregular, 
apresentando segu1mento de reta, medindo 75 ml, 
70 ml, 209 ml e I 28 ml, todos no sentido Leste a 
Oeste, à exceção do segundo seguimento que é 
sentido Norte a Sul: a Leste com a 10.8 Rua e 
6rea temane'scente, por onde mede 70 ml e 102 
ml, em dois seguimemos de reta e finalmente a 
Oeste, com cerca' de rame farpado que delimita a 
zona de proteção do aeroporto de Macapá 
(COM.ARA), formando um ângulo de 36°. 

Ant. 3.0 - A Prefeitura Municipal de Macapá. 
a.t.ravéSl da Coordenadoria ImobiUária , promoverã a 
desapropniação da área mencionada no artigo p·re
dedente de que tr'Bta este Decreto, IDa forma da 
aegisl9ção em vilgor. 

Al't. 4 ° - Nos t ermos do art. 15, do DecrHo
lei n.0 3'.365, de 21 de j1.1nho de 1941, modificado 
pehr Lei n.0 2.786, de 21 de maio -:!e 1956, a desa
propriação serã declarada de caráter urgente pava 
eliei to de imediata emissão na posse. 

Art. 5.0 - Este Decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as d;spol:stções 
em cont~ário. 

Dê-se Ciência, Registre-se J:! Publique-se. 

Palãcio 31 de Março, 24 de janeiro de 1979 

Domicio Campos de Magalhães 
Prefeito Municipal de Macapá 

Joaquim Félix da Silva 
p/Diretor da Coordenadoria Imobiliária 

DECRETO N2 32/79- PMM 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atrJ
bulções que lhe sfo conferidas por lei, e, 

Considerando o Memo. n2 06/79-CIM A, que deu ori
gem ao Processo 00326, de 19 de janeiro de 1979, 

DECRETA: 

Art. 12 - Tornar tnsubslstente o Decreto n .o 155/77-
PMM, de 09 de novembro de 1977. que d eclarou de utili
dade pública, para fins de d PsaprClJ: r iação. a área de terra 
com benfeitoria~. pertencentes a Antônio P in heiro Lavoura, 
referida no Memorial Descritivo n.0 23/77-S'IU, de !14 de 
novembro de 1977. 

Art. 22 - Este Decreto entrará em vfg'Or na data de 
sua publicação, revog~:~das as disposições em contrário. 

Cumpra-se, Registre-se e Publ!que-se. 

Paléclo 31 de Março, 24 de janeiro de 1 g79, 

Domlclo Campos de Magalhães 
Prefeito Municipal de Macapá 

Joaquim Fl>llx da Silva 
p/Diretor da Coordenadoria Imob111éTi& 

TERMO ADITIVO 

Termo Aditivo ao contrato nº 34/78-CJ, 
que celebram o Governo do Territól"io Fe
deral do Amapá '=' firma Mstias Pires -
Oonstruçõee e Sub-empreitadas, consoante 
&.baixo m elhor declaram. 

Ads nove (09) dias do mês de janei'ro do ano 
de hum mil novecentos e setenta e nove { 197•9), 
heste cidade de Macapã, Capital do Território Fe
d eral <lo Amapá, de um lado o Governo do Ter-

ritónio Federal da Amapá, neste ato representado 
pelo Secretário de Economia, Agricultura e Colo
nização, Doutor Walt.er dos Santos Sobrinho, por 
força do ar.tigo 11 do Decl1eto-Lei n.0 200/ 67, C0m
binado com o artigo 1~, itemXVII do Deoreto-Lei 
nº 411 /69 e mais o dispot;to no Decreto (N) n.0 

034;75, doravante denominado simplesmente Go
verno ~ a firma M~:ttias Pires - Construções e 
Sub-empreitadas, repre$e.ntada ne6te ato pelo 'seu 
propnietário, Senhor Metias Pires, dequi em diante 
àesignada Contratante, resolvem de comum acordo 
celebrar o presente Termo Adi-ivo ao Contrato n.0 

3'h/78-CJ, dando nova redação à Cláusula Sl!gunda 
- Objeto do respectivo instrumento, conforme 
adlian~e disciplina: 

Hem l - A Gláusula Segunda - Objeto -
de ajuste prinoipal, passará a ter a seguinte reda
ção: 

Cláusula Segu!1da - Objeto: O objetlo do 
pFesente Contrato da prestação de serviços é a 
limpeza de 88,250 m2, ~o Igarapé São Tomé, no 
Município óe Macapá, par& permitir sua navegabi
lidade. 

Item II - Permanecem inalterades as demars 
cláusulas e condições do Contlrato inicial. 

E, para f-rmez'a e validade do que ftcou esti
pulado, lavrou-se o presente Termo Aditivo, que 
depois de lido e achado conforme, vai assinado 
peolas partes convenentes em dtz (lO) vias de igual 
teor e forma, para o mesmo fim, na presença das 
testemunhas abaixo assinadas. 

Macapá, 09 de janeiro de 1§79 

Walter dos Santos Sobr-inho 
- Governo-

Metias Pires 
.. Contratante -

Test~munhas: Ilegíveis 

Poder JudfcSárlo 

Justiça do Trabalho da 8! Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapã 

Edital óe Citação 

Prazo de 5 Dias 

Pelo presente edital fica citado DoriiVal Ferrei
ra Furtado, atualmente em Jugar incerto e não sa
bido, reclPmante nos autos do Proces~o n.0 646/78, 
em que Ergon Sidercs Ltda., é rec1êmada, de que 
dPve,rá apresentar nesta SecTE't~ria no prazo de 5 
(cinco), dias, o endereço da reclamada acima men
cionada. 

Secretaria da Junta de Conciliação e Julga
mento de Macapá, 08 de janeiro dt 1979. 

Dado e passado na Secretaria d8' JCJ • Mactr
pá. Eu, (Wand'er]in Gib~on). 'encarre!!edo do Setor 
de Proc. em Geral, datilografei. Eu (:Euton Ramos), 
Diretor de Secretaria, subcrevi. 

II'acilda Câmara Corrêa 
Juíza do Tnabalho, Presidente da JCJ de Macapá 
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Junta Comercial do Ter. Fed. do Amapá 

Pvrtaria N.0 0 1/79 -de 18 de janeiro de 1979 

O Presidente da Junba Comercial do Territó rio 
FedP.ral do Amapá, usando das atribui<;õr- s que lhe 
são cJnfer id •S p~lo art. ~7, da L t> l Feder~:~l n .0 

4 726, d~ 13 07.65 regulam ~ ntada p~ lo art . 8.0 do 
RPg~mento Int~rno da JUCAP. 

RESULVE: 

A1 t. 1.0 - Designar o Sr. João Vi~> ira de Assis 
Filho. Vice- Pr esidet ·t~ da Junta Comercial do Ter
ritório Federbl do Amapa , para vibjbf de Macapá, 
sede de suas atividHdtS , até a cidad .. de B r.asUia-D~', 
a fim de tratar assuntos de inter t s e dE:ste órgão, 
junto ao De partam .nto Nacicnal de R.-giftro do 
Comércio-DNRC. 

Art. 2.0 - Revoga m se as disposi\,:Ões em con
trário. 

Junba Come r cial do . Terri tório Federal ~o Amapá, 
em Maca pá, 18 d" jam ir"o de 1979 

Abri all&h Houat 
Presidente - JUCAP 

Associação Treze de Setembro E. Clube 

ESTATUT OS 

(Continuação do número anterior) 

II - ordinariamente, d e dois (2) e m dois (2) 
amos, para e leger- os S t- US Pre!'identes e Vi ::e dito, 
bem como, o Pres idente e o Vice da Diretor ia e 
os m embros do Conselho Fiscal; 

IH - extraordinariam ente, e m qualquer. tem
po, sempre que co n vocada pelo Prel>i de nte da Di
retoria ou por, pelo m enos, dois t erços (~ /3) dos 
sócios em pleno gozo de seus direitos e maioreiS de 
d Pzo ito (18) anos de idade, p1ra deliberar sobre 
assunto de relevante importância . 

§ 1.o - A Assc•mbléia Geral somente s~râ rea
liza.da quanjo: 

a) houver a pr"sença de pelo menos, dois ter
ços (2i::l ) dos sócios t:: m pleno gozo de seus direitos 
sociais, para a primeira ( l.a) co nv ocação; 

b) houver a presença de qualquer número de 
sócios em pleno gozo de SPUS direitos sociais, em 
segunda (2.8 ) e última convocação. 

Art. 37 - O Presid Pn te da As~err.bléia Geral 
ou seu substituto legal abrirá os trabalhos da mes
ma, e, no impedimento rios dois, o PrEsid ente da 
Diretoria convocará o €-Ócio n.ai s antigo tm idade 
presente para assumir a Presidência da Mesa. 

§ 1,0 - Escolhido o Presidente da Mesa, este 
convi"iarâ um dos sócios presen t es para secretariar 
os trabalhos, em seguida pedirá ~;o plenário para 
ilndicar d ois outros sócios para funcionarem como 
fi~cais escrutinador~s. 

§ 2.o - A escolha do PresidPnte, Secretário e 
Fiscais escruHnadores não poderá recair sobre só
cios Diretores. 

Art. 38 - O resumo dos trabalhos de cada 
reunião será regtstrado em ata lavra~d~ em livro 
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especial, redigida pelo sócio que S<!cretariar a reu
nião, 

Art. 39 - A Assembléia Geral dele~aY.á po
deres a três (3) sócios pre;)entes à reunião para, em 
seu nome e, em comissão, confedr em e aprovarem 
a ata aludida no artigo anterior. 

§ Úmco - A ata será a~s)nada pelo presidente, 
pelo Secnetário, pelos escrutinadores e pela comis
são n0rmea<la para conferi-la e aprová-la, depois do 
que produzirá os seus efeitos legais. 

Capítulo IV 
Das Eleições 

Art. 410 - As eleições d os Presidentes e Vice 
Pftesij.eote da Assem bléia Geral, Fre~idente e Vice 
Presidente d a Diretoria, e dos m embros do Conse
lho Fisoa I, serão realizadas em escrutionio secreto 
processadas por meio de chapas. 

(Continua no próximo númeJIIO) 

Associação Recreativa Império de Samba 
Quilombo dos Palmares 

ESTATUTOS 

Capit'llo I 

Da A~sodeção, Fundação e Fins 

Art. 1.0 - A Assr c. Recrea~iva Império de 
Samba Quilombo dos Palmares: fundado em 25 de 
jane\ro de 1979, de dura !lãO limi<ada , t en do sua 
Sede na Capital de~te Territóri o, fc ·ro ju• ídico na 
Comarca de Maca pá, capit~;l do Território F.tderal 
do Amapá, tem por. fins: 

a) - pratkar e incentivar o desellvo1vimento 
do Carnaval de Rua de Macapâ; 

b) - prom wer e intensificar e ~spíri.to de 
cooperativismo entre seus associados; 

c) - partici par das CC'I rnpetições carnavalescas 
oficiais e extras-oficiais realiz&das nesta capital; 

d) - promOV~" ·r f estas, quermesses, feijoades, 
etc, em benefício de seus cofres sociais. 

Art. z.o - A Assoe. Recr•ativa Império de 
Samba Quilombo dos PalmFres, como pessoa ju
rídica e de direito privado, tEm peJscnalic~d t- e 
patrimônio disti-ntos de s~us associsdo~, ~end(• fUB 

Diretoria resp.c m ávt J. perôntt e~ te!' , por t.cdo o 
seu ativo e passivo, dEnt ro das atribuiçõ~s que lhe 
são conÚridas por este Estatu to, não ficando os 
diretores faltosos isento das J:enalidt;CES a c;ue in· 
correrem. 

Art. ·3.o - Os sódcs não respcndf m pelas 
obrigações que os representPs conb1 aíH_rn . . expreH a 
ou intencil'nalmPnte em nomE: do G rem10, sendo 
a.penas r esponsévfis peles obligações a que se re
fere a alínea "< b ,, do Art . 13.0 de5te E~tatuto e 
subscrição a que concorre rem . 

Art. 4.o - A Assoe. Recreativa Império de 
.~amba Quilombo dos Palrnare6 não pode.râ ser 
dissolvida, salvo por insuperáveis dificuldf ct s fi
nanceiras e, ainda assim, poo resolução de 
Ass Pm blé ia Geral Extraordinária, especialmtnte 
convoca da para esse fim . 

(Continu& no próximo número) 


	

