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REP'OBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

I, 

DIARIO OFICIAL 
Decreto n2 1, de 24 Julhe de 1964 

"" 2903 Mae&JJa, 29 da Janeiro de 1979 - 2ª-leka 

Decretos 
IP ) n° 0026 de 22 de janefro de 1979 

Governador do Terrlt6rit. 

Cmte. Arthur Azevedo Henning 

O Governador cto Território Federal do Amapá, J.l.SSJt-
do da s atribuições que lhe são· conferidas pelo artigo 18, 
Item li, do Decreto-Lei ng 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RI íSOLVE: 

Gabinete do Governador 

Ten. PM Ronaldo Pereira de Oliveira 

I SECRETAR lADO 

Art. 1.0 - Designar o servidor. Lourival Queircz Alcân
tar&, ocupant e do cargo isolado de provimento em Comis
são, slmbolo 10-C, de Oflclal de Gabinete do Governador, 
do Quadro de Funcionários do Governo deste Território, 
atualmente exercendo as funções de Cht!fe do Gabinete do 
Governador. para viajar de Macapi sede de suas atribui
ções, até as otdades de Belém e Marabà, oo Es~do do Pa
rá, a fim dP. tratar assuntos Ui!idw& à Asseuonla de Segu
rança e Infor mações - ASI/TFA1 no perlodo de 25/1 a 
12/2/79. 

Art 20 - Revogam-se as dispos ições em contré.Wo. 

Palãclo do Setentrlllo, em Maca.r.é, 22 de janeiro 
de 1971}, 90g da ftepúbllca e 36.0 da Crfaçllo do Território 
Federal do Amapá. 

I 
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Secretário ele Admlnistração e Finanças 

Rubens Antônio Albuquerque 

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 

Dr. Antero Duarie Pires Lopes 

Antero Duarte D1aa Pires Lope1 
Governador Substituto 

IP) n.0 00:.!7 de 22 de janeiro de 1979 

O Governador do Território Federal do Arnapá, us11odo 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 1tftn n, 
do Decreto-Lei ÔQ 411, de 06 de jane.lro de 1969, 

RESOLVE: 

Artl. 12 - Designar , nos termos dos artigos '72 e '73, 
da Lei n.o 1.7H/52 de 28 de outub11o de 1952, Diógenes 
Elesbl!o da Silva, ocup~nte do cargo isolado de provimento 
em comissão sfmbolo 8-C, de Chde da As6essorla de Re
lações Públicas do Gabinete do GovPmador , do Quadro de 
Funcionârtos oo Governo deste Território, para exercer 
acumu1atlvamente, em substituição, o cargo de Chefe do 
G&blnete do Governador, do Quadro acima refer(do, du
rante o Impedimento do uespectivo titular, a contar cte 
:15 de janeiro Corrente. 

Art. ~~o - Revogam-se as dfsposlçõa• em eontrirlo.. 

Palácio do Setentrlllo. em Mecapá, 22 de janeiro cSe 
1979, 90.o da República e 36.0 da Criação do Terrl~rlo r• 
dera! do Amapâ. 

Antero Duarte Dias Pires Lopes 
Governador Substituto 

(P) nll 0028 de 24 de janeiro de 1979 

O Governador do Território Federal do Amapá, US'8D• 
do das atribuiÇões que lhe são conferidas pelD artigo 18, 
Item li, do Decreto-Lei no 411. de 08 de janeiro de f96j , a 
tando em vista o que consta do Oficio no 0013/79-GAB, 

RESOLVE: 

Art. l." - :a:xonera cex-o!f~io•, o Senbor Alvaro 
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EXPEDIENTE 
IMPRENSA OF1CIAL 

Diórlo Oficial do Território Federal do Amapá 

• Dketoria 
* Administração 
• RedaçAo 
• Parque Gráfico 

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

TELEFONES: 
Gabinete rlo Diretor 
Chefe das Oficinas • 

DIRETOR 
IRANILDO 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 atrazado: A.umenta cinco cruzeiro& 

Cândido Pereira , da função d e Membro do Con selhn Terrl
tori.a-1 de Trânsi to iCON TETRAN). a contar à~ 15 de janei
ro do corrente ano. 

Art. 2.0 
- Revogadas as disposições em contrArio. 

Palácio do Setentrl!io, em Macaptl, 24 de ja neiro de 
1979, PU~ da República e 369 da Criação do Território Ft!de
raJ do Amapá. 

Anter o Duar te Dias Pires Lopes 
Governador Substituto 

(P) n." 0029 d e 24 de janeiro de 1979 

O Governador do Território Feder al do Amapá, usan• 
do das atribuições que lhe ~iio conferidas çelo artfgo 18, 
Item li, do Decreto-Lei nº 41 1. de 08 de janeir o de 11169, e 
teodo em vista o que consta do Oficio n9 0013/79-GAB, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Nomear o Senhor Jnsé Angelo Elias. para 
compor o Conselho Ttrritori al de Trânsito (C O N1'~-:TR AN), 
na qualldad·e de membro, v~ga existente em consequéncia 
da exoneração do S enhor Álvaro Cândido Ferreira . 

Art. 2º - Revogados as rltsposiçôes em contrário. 

Palácio do Setentrlão. em Macapá , 22 de janeiro de 
1979, 90º da República e 362 da Criação do Território Fede·· 
ral do Amavá. 

Antero Duarte D"las Pires Lopes 
Governador Substituto 

Ministério da Educação e Cultura 

D epartamento de Ensino Supletivo 

Convênio n .0 79/ 78 que entre Fi es tabe
lecem o DepartamPnto de Ensino Su
pl~tivo do Minü:tério da Educação e 
Oultura e o Gove rno do Território Fe
deral do Amapá para Imp•antPção do 
Curgo Supletivo de 1.0 Grau - II Fase
Projeto Minerva. 

Aos 28 d·ial do mês de novembro do ano de 
1978, o Departameato de Ensino Supletivo do Mi-

DIAIUO OI'I'CitAL 2a. pta. 

PUBLICAÇOES 

Página comum, cada centímetro p"r c:oluna Ort ZO,OU 
Preço deste Exemplar Cr• 2,00 

Matéria para publicaçllo das 07:80 às 12:00 e das 
U :80 às 17:80, excetuando os sábados. 

RECLAMAÇOES - 24 horas ap6a a circulaçAo de 
Di'rio, capital, e 8 dias nos munlclplos e outros estados 

6FlCIO OU MEMORANDOS - Deve c.companhar 
qualquer publicaçAo. 

ASSINATURAS - Capital, Municípios e outro• 
estados em qualquer época. 

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moeda corrente 

Assinaturas e Publicações: Em cheque nomin&. pa,.,. 
«Serviço de Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA» 

Assinaturu vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este Diário Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amapa em Brasllia-DF 

e Belém Estado do Pará. 

nistério da Educação e Cultuno, daqui p or diante 
,, DSU», re pre sentado, ntste ato por s eu Diretor
Gual Profes ~ or L E>on ar do G< mes de Carvalho 
Leite N>- to, n0s termos da dl;!legaç~ o de competência 
constante da Port aria Mini.~ terial n .0 425 de 0.1 de 
setembro d e 19751 publicada 1"10 Diário Oficial da 
União d e 09 de set embro de 1975, de um la-do, e 
de ou ter o lado o Governo do Território Federal do 
Amapá, daqu~ por diant"" «GovHn o>' , repr-ese11taodo 
nes te ato p Plo ~eu titular, Ca pit ão-de-Mar-e-Guen& 
Arthur Azevedo Henning, f ir mf m o pre~ente Con
vênio, mediante & adoção das cláu5ulas que se 
seguem: 

Cláusula Primeir·a - Do Objeto 

As pa rtes con venetes elegem tomo objeto 
deste Convênio a Impla ntação do Curso Suf htivo 
de 1.0 Grau - n fase P ro jeto Mine!t va d e 
acord o com o q u e consta do Proce!lso n .0 

983/78-DSU/MEC. 

Cláusula Segunda - Das Obrigações do «DSU» 

O «DS'U» obriga-se a : 

e) liberRr os recursos conveniad('ls após apro
vação do P lano de Aplicação pelo « DSU» e assinR
tu ra do presente Convênio, publicável no Diár,fo 
Oficial dar União; 

b) prestar A~sistêncis Téc.nioa, quando solici
tada ou necessária; 

c) promover o acompanhamento do den~nvol-
vimento do Projeto. 

Cláusula Terceira - Das Obrigações do Governo 

O Governo obriga-se a: 

a) utilizar os recursos conveniados conforme 
consta no Plano de Aplice~·ãoapJ ovedo pelo ((DSU» 

b) permitir e facilitar ao «DSU» d acompa
nhamento do Projeto; 

co) apresentar ao «DSU» relat6dos quadrimes
trais e final. 

Cláusula Quarta - Da Alagação de Recursos 
.Para a execução0 do qt.te se estab~lece neste 

Convênio , o «DSU•> transferirá ao •Go~erno» ce-
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cursos financeiiios no montante de Cr$ 360.000,00 1 

(brezentos e sessenta mil cruzei I 0 3). 

Cláusula Quinta - Dos Recursos 

Os f'ecursos previstos na cláusula anterior cor
re rão por conta da AüvidAde: 4502.08422132.lll
Aissistê!1cia Técnica e Financei! a a Unidades da 
Federação desbe Departamento, tendo sido compro
metidos con~ovme Empenho indicado: 

Fonte de Recurses: Salário E.ducação-S'uperavit 

Meta: 04 

ElemPnto d~ Despesa: 3272-08- Entidades Fe
derais-Diversas. 

14.1 - Pes€oa l Cr$ 360.000,00 
Total Cr$ 360.000,00 

Empenho nº 4388 emitido em 23ill/1978 

Cláusula Sexta - Do Crédito 

Os llecursos prevü,tos neste Convênio serão 
r redit:ados no Banco, do Brasil S/ A. 

CMusuln Sétima - Da Prestação de Contas 

A prestação d~ contas será ent1 egue à Repre
~entação do Ministério da Educ11ção e Cultura no 
Amapá (DR-1). 

Cláusu{a Oitava - Das Altetações 

Todas as alterações que se predendam fazer 
neste Convênio depen.derão de prévia anuência do 
«DSU» e deverão ser solicitada durante sua vi
gência. 

C~áusula Nona - Da Vig~ncia 

Este Convênio vigorará a partir da data de sua 
assinatura até 30 de abril de 1980, sendo publicado 
no Diário Oficial da União, podenào ser prorroga
do mediante aprovação do «DSU». 

Cláusula Déoima - Da Inadimpl~noia 

A inadimplência da~ obrigações d'e·ilinid'es ne'ste 
instrumento implicará sua denúncia por qualquer 
das partes convenentes. 

Cláusula Décima-Prnneira - Do Foro 

Fica eleito o Foro de BrasHia-DF, para dirimir 
quaisquer dúvidas na ext-cução deste Convênio. 

E, pot1 estar'em acordes, depois de lido, at:eito 
e achAdo (JOnfornJe pelas partes, na presença des 
testemunhas abaixo, lavrou-se este Convênio em 05 
(cinco) vias de igual teor e forma, para os devidos 
efeitos. 

Brasília, DF 28 de novembro de 1978. 

Leona.rdo Gomes de Carvalho Leite Neto 
Diretor-Geral do «DSU» 

Arthur Aze-vedo HPnning 
Governado11 do Território Federal dt> Amepá 

Testemunhas : 

Dorvílio J osé Caldei'onl 
E~pe~iaUsta d" Nível Super~r 

DSU/MEC 

Raimundo Nonato da Silva 
Assessor DAS 1-02.1 

Co o rde.nador de Legislação 
e Noll,lllas de Ensino/DSU/MEC 

Secretaria de Obras Públicas 

Extrato de Instrumento Contvatual 

(Artigo n.0 54 do Dec.reto n2 7a.140/ 73) 

Instrumento - Contrato de Empreitada Global 
n.0 01/79-SOP (proces.o n.0 1/ 01812/78-SOP). 

Partes - Governo do Território Federal do 
Amapá a a :fiirma CICLOTAN - ConsttUção a 
Comércio Ltda. 

Objeto - O objeto deste instrumento é a 
execução pela Empreiteira dos serviço~ de cobertu
ra de um bloco do C.S.U. - Pacoval e cinco (5) 
do F'orto de São José de Ma~apá, nesta capital. 

Pva-zo -· O prazo concedido parn a c'ot1clusão 
total d os serV'iços f;ioca estipulado em trinta (30) 
dias consecumvos, contados a partir do 5.0 (quinto) 
dia após a B~sinature deste Instrumento Contratual. 

Valor - Peta execução dos serviços pnevls·tos 
o G.T.F.A., pagará à Empreiteira a importância 
global de Cr$ 348.336,00 (trezentos e quarenta e 
oito m~l, trf-zen.tos e trintb e ~eis cruzeiros). 

Dotaçãd - As despesas deco~rentes deste 
Conbrato cor~r'ão à conta dos recursos oriundos da 
Umão - Projeto 0307025l.Q79 - Construção ~ 
Ad9ptação de Imóveis - Elemen'to de Despesa 
4110.00, conforme Notas de Empenho N°s. 14 e 
15 de 22.01.79, nos valo res de Cr$ 280.756,00 (du
zentos e oi.tenta mil, set~tentos e cinquenta e seis 
cruzeiros) e C1 $ 67.580,00 (sessenta e sete mil, 
quinhentos e oit€nta cruzeiros), PespectJivamente. 

Fundamento do In~trumento - Este Contrato 
decorre da homologação pelo Excelentíssin o Se
nhor Governador do Território FedHal do Amapá, 
cor.ti.da nas Fls. 19 do Processo nº 1/0 1812/ 78- SOP, 
r elativa ao Convite n. 0 14/ 78-CPLOS. O presente 
Contrato é regido pi!!lo Decreto n.0 73.140, de 
09.11.73 e Decreto-Lei n.0 200/67. 

Macapá, 26 de janeiro de 1979 

5r. Franoisco Peretra do Carmo 
· Pela Conwatado -

Eng.0 Manoel ArJtômo Diu 
- Pelo G.T.F.A. -

Documentos Perdidos 

Pede-se à p(>ssob. que encontlrou u m Dlp1o ... 
ma do Curso de Formação de Professor Primário, 
concluido no ano de 1973, cujo registro consta no 
livro n.0 03, Fls. n. 0 081-V, Reg. n.0 162. 

Fotnecido pelo lET A em nome de Maria 
Creuza Soares P~canQo , ftnezlll entregar à redação 
deste jornal. 

Pede-se à pessoa que enc·onúrou um Diploma 
do curso de Formaoãio de Brofessor Primár:io, 
coocluido no ano de 1973, cujo registro consta no 
livro no 03, Fls. n.o 19, Reg. n.o 38. 

For<netido pelo IETA em nome dei Maria N~u
sa Carmo de Souza, fineza eqtl'egar à veda9ão 
deste jomsl. 
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P ODER J UDICIARIO 
J ustiça dos Territórios 

Comar ca de Macapá 

Cartório do Registro Civil 

Proclamas de Casamento 

O Ofi,ial do Registro Oivil de Nascimentos, 
Casamentos e Obitos da Comarca de Macapá, Ca
pital do T erritório Federa'! do A.-napá, República 
Federativa do Brasil, por nomeação legal , etc. 

F az Saber que p reten de m casar Izídio d& 011· 
veira Dias e Raimunja Almeida. 

O p rimeiro é brasilei ro, solteiro, maior, braçal, 
natural de Gurupá, Estado de• Pará, r esideot ..- e do
micili adu no Igarapé da Fcrtalt-Za s/n. - Santana, 
com 41 anos, n.ascirlo em doze (12) de se.tembro de 
mi l novecentos e trinta e sete (1937), filho de 
Evarist e Ferreira Dias e 'de !Vlaria de Olivl' ira Dias, 
brasileiros, casados, residentes em Gurupé, Estado 
do PaPé . 

A segunda é b rasileira , so~teir&, maior, d omés
tica, natu ral de Gurupá, E~tado do Pará , residente 
e domiciÍiada no Tgarupé da F ortaleza s/ n. - San
Uma, com 39 anos, n ascida em 03 de abril d e mil 
novecentos e t rinta e nov e (1939), filha de Maria 
Franc~soa de Alm~>ida, já falecida. 

Quem S ouber de qualque r im pedimFnto legal 
que os iniba de casar u m com o o utro ac use -o na 
forma da l ei. 

E, para que ch egue ao conhecimento de todos, 
fiz este ed1ta l que ser á publicado pel& imprensa e 
afixado n o l uga r de cost ume, em cartório. 

Macapá, 06 de novembro de 1978. 

Jasé Tavares d e Almeida 
Oficial do Registro Civil 

Poder Judiciário 
Justiça dos Territórios 

Território Federal do Amapá 

Juízo de Direito da Comarca de Macapá 

Edital de Citação , com 'o prazo de 15 dias, 
na form a abaixo: 

O D outor Mário Faria , MM. Juiz Tempo'l'lã
rio da Justiça dos Territórios Federais, na 
forma da lei, etc .... 

Faz saber a tod0s os que o presente Edital 
com prazo de 15 dias virem, ou dele tiv.erem co
nhecimento, que neste .Tuízo cor-re seus trâ mitPS 
um processo e m qu e é aoosaoo (a) Wandll Mar4a 
Pantoja da Cost a, com o incursa no act. 129, caput 
do Código Pe nal Brasileiro. 

E. co mo t enha o Ofici al de Justiça d est e Juízo 
certificado não a haver l'ncotltrada nesta Com a·rca, 
n ão sendo possível citá-la pessoalmente, cita-a pelo 
presente a comparecer neste Juízo, no edifício do 
Forum desta Com ar ca, sito à Avenida Amsz.onas, 
n º 26. esquina' com a Rua Cel. Coriolano Jucá, nes
ta cidade, no dia 02.02.79, às 09:00 horas, 
a fim• de ser interrogada, promover sua defesa e 
ser notificada dos ulteriores termos do proce5so, e 
que deverá comparecer, sob pent~ de revelia. Pera 
conhecimento de t odos é pas~do o presPnte Edital, 
cuja 2a via fi cará afixa da no lugar de costume. 
Dado e passado nesta cidade, aos quinze dias do 
mê s de janeiro do ano de hum mil noveoentos e 
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setenta e nove. Eu, Jaha José de Gouvêa Quinta., 
Escrivão, subsCf'evi. 

Mário F&ria 
Juiz 'liemporário da Justiça do• Ter. Fed:erdh 

Associação Treze de Setembro E. Clube 

ESTATUTOS 

(Continuação do número anterior) 

LV - decidir sobl'e admissões, demissõe~ , u .. 
c'enças, tr.snsferências d\! cJasses e categorias de 
~ócios e de atletas; 

V - assinar carte.lras e cartõer; de frequência 
temporária, quando julgar qu& east ato atende aos 
in teresses àa AsMciação; 

VI - a'plicar punições disciplinares e tomar 
efetivas as impostas pela Assembléia Geral; 

VII - decidir sobre requerimentos de sócio1; 
VIII - autorizar despesas previstas e ordenar 

o respectivo pagamento; 
IX - nomear delegados e reprtfentantE>s de 

Associa ção; 
X - fazer publicar os atos administrativos 

elaborados pela Dirl'toria ; 
Xl - decidir «ad-referendum,. kia Diretoria, 

casos de urgência e de ~lte r ele vância para os d es
hnos da Associação; 

XII - representar a Associação em j uizo e 
fora dele; 

XIII - delegar fiO Vke Prel'idPnte atribuiçõe& 
que the !são conferidas pelo Presente Estatuto. 

(Continua no pJ'IÓximo númelllt)) 

ERRATA 

No Diário Oficial n.0 2900 , de 24 de janeiro de 
1979, que pubUcou os Estatutos de As sociação Re
cneativa Império do Samba «Quilombo dos P-al
mares», onde se lê: 

Fundada em 25/01/79, 

Leia-se : ~O de janeiro de' 1 f:l79 . 

Associação Recreativa Império de Samba 
Quilombo dos Palmares 

ESTATU'fOS 

(Continuação do número aM:erh·;ll) 

Capítulo Ill 

Da Classificação dos Sócios 

Art. 72 - O quadro social da Assoe. Recrea
tiva Império d~> Samba Quikmbo dos Palmares é 
formado por um número ilimit·ado de sócios, se m 
distinção de mcionslida, cor, sexo ou credo, de 
conduta condiscente com as normas E stabe] l' cides 
neste Estatuto e dividem-se nas reguintes esteiO-

rias: 

a) - Fundadores 

b, - Contribuintes 

c) - benemérita~ 

dt - Brincantea 

(Continu& no próximo núme110) 


	

