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Decretos 

( P 1 nº 0030 de 24 de janefro de 1979 

O Governador cto Território Federal do Amapá, ~S&Cl· 
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Item II, do Decreto-Lei nll 411, de 08 de janeiro de 1969, 

Rl!SOLVE: 

Art. 1.0 -- Designar, nos termos dos artigos 72 1:! 73, 
da Lei n.o 1.711, de 28 de outubro de 1952, Alzlra Neusa 
Oliveira d'as Chagas, ocupante do cargo de Oficial de Ad
mlnlstJação, nlvel 14-B, do Quadlro de Funcicnártos do 
Governo de'Bte Terrltórto, atualmente exercendo a função 
de Chefe do Núcleo dl! Apolo Admlnistralfvo do Gabinete 
do Governador, .para exerce~ acumulativ amente , tem subs
tltulçilo, a função de Subchdt> d o Gabinete do G ovErnador 
durante o lmpedlmenbo do respectivo llltulal', oo pe.t'íodo, de 
26/1 a 12/2/ '19. 

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contréllll:>. 

Palácio do Setentrli!o, em Maca;:â, 24 de janeiro 
de 1979, 902 da 'R.epúbllca e 36.o da Crlaçi!o do Terrltórfo 
Federal do Amapá. 

Antero Duarte Dtas Pires Lopet 
Governador Substituto 

IP) n.0 0031 de 24 de janeiro de 1979 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuiÇões que lhe são conferidas pelo arti'go 18, 
Ite m IJ, do Decreto-!.e! n2 411. de 08 de janeiro de 196j. e 
tando em vista o que consta do Oficio n2 004{79- SESP.S, e, 

Considerando a importância das comemorações alu
sivas ao ANO INTERNAClONAL DA CRIANÇA; 

Conslderan1o que a missão prec1pue do Governb 
A ma.paense não se restringe spenas aot~ fatos da vld& ed
mlnlstTativa mas também a todos aqueles •ntlf'rligaccs à 
cultura, à vjóa soc«al e ao bem-estar da fam!lla amapa~nse; 

Considerando, finalm ente, que e criança emapsense 
é parte Integrante de uma comunidade eFpt'Cial a qual de .. 
ve ser dedicado o melhor afeto, compreenFllo e amor, atrs
vée de todos os órgãos, outcrldades e pessoas envolv1ces 
nesse relack>oamento, 

RESOLVE: 

Art. J.O - · Designar Maria Lúcfa Pereira de Freftali 
e Abelarde da Silva Va7., da SESAS; Maria Olln{la fra7 liO 
de Aguiar, RiEalva Freitas do .AI'T'atal e Merleta Anàrede 
de P&ula, da SEC; Dulclnéla Ss ntc~ doF Sent( f , de CTSS; 
Carlos Ellomar Chagas Aragão, d.a SO P ; Maria Zulma Car
neiro de Souza. da APAE; Pt>dro Nezart>no BtrbOFII , da 
LBA; Maria Ruth FlguPiredo fv"oure . do SESl; Francelino 
Silva de Carvalho. do SESC; Elizabeth ·PlaHnn. do Hospi
tal Escola São Camilo P. Silo Luiz t> Antônlc· Canela Nfto, 
repl'eEentante da ImprensA, para. sob a Coo,.denac:l!o da 
primeira, constHu'rfm a CcmiHl\o MultldlEclpHr sr e Mul· 
tipro fissionsl fmcargada da orgenizt~ão c tXel uçâc C:. c J;JO• 
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Anual .. , ...... . .. . 
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Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
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D.O. número atr azado: 1\umenta cinco cruze)ro& 

grama a ser cumprido n o ciecorrer do Ano Intern acicnal 
da Criança, no âmbito dn Territór~o Federal do Amará. 

Art. 2º - Revogam· se as di~posições em contrário. 

Palf> clo do Setentrião, em Macapil, 24 de jaoelTo de 
1979. por da República e 36º da Criação do T errI tório f~de
rel do Amapá. 

Antero Duarte Di11s Pires L opes 
Governador Substituto 

(PJ n.9 0032 d e 25 d e janeiro d e 1979 

O Governador do T erritório Federal do Amapá, usa n
d o das atribuições q ue lhe são cooferirla~ pelo art i.eo 18, 
Item IJ, do Decreto-Lei n ." 411, de O& de janeiro dP 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar o economl ~ta Antero Duart e 
Dta s Pires Lopes, ChPfe da As se , s nria de Plar.ej1mento e 
Coordln ação Gera l. pertencent o- ao Qufld •o dt> Pe;soa l d o 
Governo deste Terr itó r io, para v iaj:n de Macará. Fede de 
suas a tividades, até as cidades de Bel l m-PA. São Lu iz-MA 
e T e r Pzin:J-Pl. onde rPprPsert: rá a Ad!11inifhadio Rrr &ra
ense na 138º Reunião Or dinllrla do C ONDFL e partici pará, 
também. no periodo de 28/1 a 5/ 2/79, do Encontro Nacional 
de Secretarias de PlanejamentQ. 

Art. 2.0 
- Revogam-se as di sposições em contrtl rlo, 

Palá cio do Setentrião. em Macapfl . 25 de janeiro de 
1979, 90º da República e 369 da Criação de TE"rritórlo Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Govern:.dor 

Consultoria Jurídica 

TERMO A DITIVO 

Termo Aditivo ao C(lnvênio N.0 07/78, 
CE>leb r:ado em 27 / 3/?e, firmad0 entre o 
G ove r.n o do T E>rritório Federa l do Amapâ 
e a 'Prefeitura Municipa·l d e Calçnene 
'para t ransfPrência de r ecursM d estina-lcs 
a Adm~ni~trflç~o e d'el'envolvimPnto das 
área! de~inir. as como Po1os Urbanos no 
Municfpto de O~lçoene. 

Aos quinze (15) dias do mês de d ezembro do 

DlARIO OFICIAL 

----------~-------------------------

PUBLICAÇOES 

Pâgina comum, cada centfmetro p11r coluna Çd 20,00 
Preço deste Exemplar cr• 2,00 

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

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulaçfto do 
Dl<.rio, capital, e 8 dias nos mtmicfpios e outros estados 

{JF1CIO OU MEMORANDOS - Deve rcompanhar 
qualquer publlcaçAo. 

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

FORMA DE PAGAMENTO 

A vulsn: Em moeds corrente 

Assinaturas e P u blicações: Em cheque nomina.. par'l 
«Serviço de Imprensa e Radiodifusão do Ambpá 

SIRDA• 

Assinatunas vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prév io. 

- Este Diár io Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amap& em Brasília-DF 

e Belém Estado d o Pará. 

ano de hum mil nov i'.'c.P nto s e setenta- e oito (1978), 
no Pa)ácio d o S f' t Pntrião. l' m ~vh.cfpá, presente o 
Governo do T f- rritório FedHal d o Am~;pá, npre
sentedo por seu G cvernadof' An hur Azevedo 
Henning, nos termos d< s itn;s III e XVJI de artigo 
18, do Decreto-lt-·i n!! 411, de 08 d P janeiro de 1 S69 
e a P re feitura Mur,icir:sl de CalçcEne. m~!e fto Ie
prt·senteda por s ~ u Pn feito Municipal A ra cy Mon teiro 
Costa, ccmideran do m e lho r npi-r &s neceS'Sidedes 
das á reas definidas ccmo Polos Urbanos no Muni
cípio,r esolvem alterar a Cláusula Quarta c() rde
rido Conv .S ni o, cujo t er r primitivo ve rsa o segu inte: 
Clámul a Quarta - Dot e<ãc< A dHpsa deconente 
da as~inaturP dfSh Ccnvlrir no valor d e Cr$: 
1. 500 OOO,f O (hum rril h~ o e quinhentr!' mil r.ruuiro~) 
corre rá a cor t-a da ati v; d fde O'iO'iC2 1 2 . ~99- A diT'-i 
nistração d o T errjt ór io F fdfn l - el' m f ntc df- des
pesa 4120 - Serv iço f w F f g'rr f re P rr grt rr ad' o 
Especi al - Frnte de R f'Cur sc s: 'Fur.do de Partici
pação dos Estad os. 

CUusula Primeira: A CJ ~usula Quarta do Con
vênio acima rr enciC'ndo e t~H~cJit a }:Sf'~n t a tu· 
.g !'eguinte Tfdsção: CII' m\Jla Qullr1 a - Vo1eçê r: A 
de~p e10a decorren te da e!'sinet ur a de~ t e Cor vir:io 
no valor (}e Cr$: 1. 5oo.ooo,oo (hum mi lhão e qui· 
b entos mil cruzeiros ) correr~ à con ta dtt atividade 
0707021 '2.499 - Adrrini1'tH1Ç'~O de THJit ófio Fe de 
ral - El~ mPnto de D es pesa 4120 - Serviços P'm 
Regime de Progremeçã Cl Es pecial - Fonte de Re
cursos: Fun rl o de Perticipfçfio do~ E:~f accs . Dishito 
Fed .. rel e Territórios , d i vi di da CCllÍCJ me ·discr imi
nação e baixo: 

- Cr$ 204.000.00 (du"Zerrtos e quatro mil cru
zeiros) !>endo Cr$ 20.000,00 (vint e rrdl cru 7.e i·r(l') cor
respondente ao em per~ho n.0 346, e Cr$ 184.000,00 
(cento e oite11ta ·e quetro mil cru0eir u ) corn sp<"n~ 
dente ao empPnho n.0 1991, emitido em 14/ 12/';8. 

- Cr$ 463 .000,00 (quatr(lcentos ~ se~s~:nta e 
tr~ s mil cruzeiros) correspondente ao empenho nS! 

347. 

Cr$ 718.000,00 (setecentos e dézofto mfJ 
cruzeh:los) correspondente ao empenho n·ú 348. 

- Cr$ 115.000,00 (cento e quinze mil cruzei
ros), 1t>ndo Cr$ 60.000,00 ('S'=ssenta mil cruzdros) 
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correspondente ao empenho n.0 349 e Cr$ 55.000,00 
1 

(cinquenta e cinco mil cruzeiros) correspondente 
ao empenho n.0 1992, emitido em 14/12/78. 

Cláusula Segunda: As partes convenentes ajus
tam que as demais Cláusulas elo Convênio em 
questão permanecerão inalteradas. 

Cláusula Terceilra: O presente Termo Aditivo 
entrará em vig.or na data de sua assinatur·a. 

E, por estare:n justos e de acordo com as cláu
~ulas acima, o prE>sente instrumento em de2) (10) 
vias de Igual teor vai por todos assinados. 

Maoapá, H5 de dezembro de 1978 

Arthur Azevedo Henning~ 
- G Gver·nedcr -

Aracy Monteiro Costa 
- Prefeito Mundcipal -

Testemunhas: Ilegi'\leis 

PODER JUDICIARIO 
Justiça dos Territórios 
Comarca de Macapã 

Cartório do Registro Civil 

Proclamas de Casamento 

O Ofi~>ial do Registro Civil de Nascimentos, 
C'asar.1entos e Úbitos da Comarca de Macapá, Ca
pital do Territór)o Federa·! do AQTlapá, República 
Federativa do Brasil , por nomeação legal, etc. 

F az Saber que pretendem casar Antonio C!lii· 
los de Oliveira Vala:iares e Maria Lúcia Pinheiro 
Maoiel. 

O piimeiro é bra~ileiro, solteiro, maior, pedreiro, 
nBtural de Chaves. Estado de• P ará, re~idente e do
miciliado na Av. ?ernambuco 5:!8, nf'sta cidade, 
com 28 anos, nascirio em treze (13) de junho de 
mil novecer:tos e cinquen1a (19f0), filro de Dcrnin
gos Gomes Valadares e de Marinao Oliveira Vaia 
res, brasileiros, casados, residentes nesta cida'de . 

A segunda é brasileira, soJ.teira, mfnor, dom~s
tica, natural de ChavPs, E~tado do Pará, residente 
e domiciliada na Av. Pernarnl::uco 528, nesta cidade, 
com 20 anos, • nascida em 04 de m arço de mil no
vecentos e cinqu.nta e oito (1 P58) , filra de Joiio 
~aci el e d e LE>ontina PinhPiro Maciel , brasileiros, 
casados, r esidentes nesta cidade. 

Quem Souber de qualquer iropedirnfnto legal 
que os iniba de casar um com o outro acuse-o na 
forma da lei. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, 
fiz estt! edital que strã publicado pela imp!'ensa e 
afixado no luga,r de costume, em cartório. 

Macapá, OI de dezembro de 1978. 

José Tavares de Almeida 
Oficial do Registro Civil 

Preço do exemplar Cr$ 2,00 

Poder Judiciário 
Justiça dos TerritC:rlos 

Território Federal do Amapá 

Juízo de Direito da Comarca de Macapá 

Edital de Citação, com b prazo de 15 dias, 
na forma abaixo: 

O Doutor Mário Faria, MM. Juiz Temporá
rio da Justiça dos Ttrritórios Federais, na 
forma da lei, etc .... 

Faz saber a tod0s os que o presente Edital 
com prazo de 15 dias virem, ou d ele tiv.erem co
nhecimento, que neste J uízo co:r.re seus trâmitf s 
um processo em que é aousado (a} Wolfgang 
Dowich, como in~rso no al't. 129, § 6. 0 , do Código 
Penal Brasileiro. 

E. como t enha o Oficial de Justiça deste Juízo 
certificado não o haver enco11trado nesta Come·rca, 
não sendo po3sível citá-lo pessoalmente, cita-o pelo 
presente a compan.-cer neste Juizo, no edifício do 
Forum desta Comarca , sito à Avenida Amazonas, 
n2 26, esquina com a Rua Cel. Codolano .Tucá, nes
ta cidade, no dia 02.02.79, às 09:00 horas, 
a f~m de ser interrogado, promover sua defesa e 
ser notificado dos ulteriores t ermos do procetsso, e 
que deverá comparecer, sob pentJ de revelia. Para 
conhecimento de t odos é pa s~1ado o presf nte Edital, 
cuja 28 via ficará afi~aóa no lugar de co~tume. 
Dado e passado nesta cidade, aos quinze dias do 
do ano de hum mil novecen to s e setenta e nove. 
Eu, Jaill José de Gouvêa Quintas, Escrivão , s-ubs
or·~vi. 

Mário F11ria 
Juiz Temporário da Justiça dos Ter. Federais 

Secretaria de Obras Públicas 

Extrato d e Jmtrumento Contflatual 

(Artigo n.0 54 do Decreto n2 73.140/73) 

Instrum~nto - Contrato de Fmpr~itad e Global 
n. 0 03/79-SOP (Processo n .0 '7 /2 0 164/78-GA B). 

Partes - Governo do Território FedHal do 
Amapá e a firma A. Rodrigues Engenharia e Co
m ércio. 

Objetn - O objeto de'Ste instrumento é a 
execução do!' FerV'ico~ d·e con~trução de uma r.-si
dência para o Tribunal ce Justiça do DiFt rit0 Fe
deral, no Município de Amapi>, nestt> Território. 

Pra-zo - O p'rezo con cedido rsn R cct"clu~êo 

total dos serviços fka t~tiruled0 ~m 120 (cfnto ~ 
vintP) dias comecu1iv0s, contados a PPrtir do 5.0 

(quinto) dia após a A5.sina ture deste Contrato. 

Valor - Pela execução dos serviços pr:evts•tos, 
o G.T.F.A., papPrll à Frrrniteire e imrcrlârcia 
global de Cr$ 500.000,00 (quinhentof mia cruzeiros), 

Dotaçãd - As d espesas 'dE>corrPntes deste 
Contrsto corT''I?râo à conta dos recur~os oriundos do 
Convênio GTFA/TJDF/7'7, conf0rme Nota de Fm
penho N.0 01/79, no valor de Cr$ 332.9Q2,05 (tre
zent os e trinta e dois mil, nov en1N e v;.nte e dois 
cruzdro!' E> cintn rentavos) e o restante no valor 
de Cr$ 167.077.95 (cento e sPssenta e stte mil, se
tenta e sete cruzeiros e oovente e cinco centavos), 



3a.-fei ra, ~O de janeiro de 1979 DIÁRiO OFicrAL 4a. pág. 

------------------------------------------------------------------
sará e mpeohado p osteriormente. 

Fundamento do I r.strumento - Este Contrato 
d ~corre d a homologação p~lo E·xcelentíssín.o Se
n hor Govemador do Território F eder!l l do Amapá, 
cor.ti.da às F-ls. 107 do Proce~ so nº 7/ 20164/ 78-GAB, 
relat iva ao Co nvite n.0 06/78-CPLOS. O presente 
Con trat o é regido pP.lo Decreto n.0 73 .140, de 
09.11.73 e Decret o-Lei n.0 200/ 76. 

Macapã, 29 de janeiro de 1979 

Eng.0 MAnoel Antônio Dias 
- P elo G.T.F.A. -

Sr. Gilberto do C&rmo Pinto 
Bda Empreiteira 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

Edital de Praç-a, com Prazo de '20 dias 

O Doutor Juiz do Traba lho, Presidente da 
JCJ Junta de Conciliação e Julg am ento de Macapá 

Faz Saber a todos quantos o present~ Edital 
vir t> m, ou d ele n otícia t iverem qu e, n0 dia 13 de 
fevereiro de 1979, às 12:30 hora s, na sede desta 
Junta, à Av . Duque de Caxias s/n, serão levados a 
público pregão de venda e arff n,ateção , a quem ofe 
r ecer o maioQ lance s/avaliação os bens p enho
r ados na execução movida por J osé Ma ria de Souza, 
contra Lourival Valdair dos Reis, b ens esses encon
trados no depósito de~ta Justiça e que ~ão os se-
guintes: -

01 - Um r elógio, marca Herma, autamático, 
nº ·45704, em perfeito est ado. O qual foi avaliado 
em Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros). 

Quem pretend er arrematar ditos bens deverá 
comparecer no dia, hora e local acima ~encícnados, 
ficando ciente de que de verá ga rantir o lance com 
o sinal correspondente a 20% (vin1e per cento) de 
seu valor. E, para qu e chegue ao C'Qnhec.imento 
dos interessa dos, é passado o preser.te Edital, que 
será publicedo no «D1ário da Ju s~iça» e afixado no 
lugar de costume, na sede desta Junta . Macapá, 
16 de. janeiro de 1979. Eu, J osé d e Souza Nazaré, 
Of. de Justiça Avaliador-Ad-Hoc. datilografei. E 
eu., Euton Ramos, Diretor de Secretaria subscrevo. 

Iracilda Câmara Correa 
Juíza do Trabalho, Presidente da JOJ de Macapã 

Poder Judiciário 
Justiça do Trabalho da 8ª Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

Edital de Notificação 

Pelo p,resente Edital fica notificado José Duarte 
Dantas, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
reclamante nos autos do Processo nº 1052/ 78, em 
que Benedito de Sá Cavalcante é reclamado de que 
tem o prazo de 5 (cinco) dias, p'a ra receber nesta 
S ecretaria a quantia de Cr$ 828,60 (oitocentos e 
vinte e oito cruzeiros \'! se ssenta centavos). 

Secretaria da Junta de Conciliação e Julgamento 
de Macapá, 16 de janeiro de 1979'. 

Euton Ramos 
Diretor de Secretaria 

Associação Trrze de Setembro E. Clu~e 

ESTATUTOS 

(Continuação do número anterior) 

.'~rt. 41 - Poderão candidatar-se aos Qargos 
indicados no Art. anterior os s'Ócios de qualqueP 
uma das categorias ralacionades no Art. 4.0 desde 
que estejam em pleno gozo de Eeus dir~itos eoo
ciais. 

§ 1.0 - Não haverá prazd de qualquer ugéde 
para que um associado candidate-se aots cergos 
efetivos da Associação. 

§ 2. 0 - As chapas deverão ser encimadas por 
uma legenda alusiva a qualquer motivo coere11te 
a existência da Associação. 

§ 3.0 - O registro será solioi~ado à Diretoria 
da Associação, e m requerimentJo devidsmentP
assinado pe!os componentes de cada uma das 
chapa!! concorrentes. 

§ 4.0 - As chapas ve.riflcadas e achadas con
forme, receberão o visto do Presidente da Associt
ção e, em seguida devet-ão ser publicadas na Se
cretaria da se·de social. 

§ 5° - No caso de não cumpi1imento de 
extgencias pera registro de chapas, o Presi·dente 
da Associação poderá impugná-las, caso em que, 
dentro de setenta e duas (72~ horas, contades do 
recebimento das mesmas, dt:verá cientificar os in
teressados para que procedam as regulamentações 
falt·antes no pr.azo de quarenta e .oito (48) hor&s, 
sob pena de ser negado r~gístro. 

(Continua no p11óxirno oúmeit>) 

Associação Recreativa Império de Samba 
Quilombo dos Palmares 

ESTATUTOS 

(Continu&&ão do número al'llterlor-) 

Capitulo IIE 

Art. 8.0 - Sócios Fundadores são aquel~s que 
tomaram parte na reunião de fundação da entida
dt:, realizada no dia 20 de janeiro de l 979, e que 
suas assinaturas constem n.a Ata de fundação da 
A.R.I.S. Q. P~ 

§ úntco - Para os 16cios fundadores e dire
toria do Grêmio deverá expedir um Certificado de 
Sócio Fundador, devendo constar no mesmo o no
me do associado, data de expedição e as~inaturtas 
do PrPsidente e 1.0 Secretério da D!oretoria e do 
sócio fundador respectivamente, 

Art. 9.0 - Sócios Contribuintes F§o aqueles 
que tendo ~ido a~eita sua proposta, cumpra o que 
estatue a alinea «e» do Art. 14º do presente Esta
tuto. 

Art. 10.0 - São Considerados Sócios Benemé
rito os que pegarem para os cofres do Grêmio, de 
uma só vez a importância de Cr$ 1.500,00 (bummH 
e quinhentos cruzeiros). ~m mofda C<'TTfntP ou em 
materia}, móveis ou dádivas de qualquer espécie, 
equiVIalente a lmportlância ac·ima . citada. 

(Contlnu& no próximo núntei'o) 


	

