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r p ) 0 .0 0062 de 21 de feV'erelro 1979 

O Governador do Território Federal do Amapá, !!Safl. 
do das atrlbulçÕE'S q ue lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Item Il , do Decreto Lei nP 411, d e (!6 de jane iro de 1969, 

Rl!:SOLVE: 

Conceder <o posentsdorfa, de s co1 do com os artigos 
101, ite m III, e 1021 Item I, a llnea .:a.. da Constituição õa 
República F ederativa do Brasil - Emenda n.o Ol/69, de 
17 de ontubro de 1969, a Domingos de Nszaré Alves, ma
tricula n.0 2.258.44J, no cargo de Carplrtelro .A-fOUL- C . c. o 
Qu adro de Pessoal - Parte Permanente - do Governo 
destta Território (Processo n,<' 1/01628/78· SO f ) 

Palãclv do SetentriAo, em Macapá, 21 de fevereiro 
de 1979, 90." da Repúbllaa e 36.0 da Criação do Território 
Federal do Amapá, 

Arthur Azevedo Hennln ~ 
Governador 

(P) n.0 0063 de 21 de fevereiro de 1979 

O GovemJldor do Território Federal do Amapá, usao
do das atribuições que lhe Eão conferidas ):elo artigo 18, 
Item 11, do Decreto· Lel nP 411. de 08 dE' jenelr o de 1](9. 

RESOLVE: 

Conceder apo!entadorla, de ecordo cem os artigos 
101, ftem III e 102, Item I, a!SnE'a «a», d1 Constituição de 
República Fe:loeratlva do Brasil - EmE>nda n .• 01/€9, de 17 
de outubro de 1969, a FrsnciEco César M ~ gal h iíes. rrst!Ícuia 
nR 1.837.491, no ca rgo de Mot C'1"ista, C'JI-401.12-C, do Quadro 
de Pessoal - Parte Perma nente - do Governo deste Ter
rltóno (Proceno n .0 7/ 20768/78-GAB!. 

Paléclo do Setentr!Ao, em Macapá, 21 de feveretro de 
1979, PO' da República e 36P da Crlaçêo do Terrltór!o Fl!d·e· 
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
GoveroMdor 

CP) n l! 0064 de 21 de fev ert:!lro de 1979 

O Governador do Território Federal do Amapá, uean 
do du atribuições que lhe são conferidas pelo ~rti~.o 18, 
Item li, do Decreto-Lei n .• 411, de 08 de janeir o dP 19f11, e 
tendo t-m vista o que consta do Proceuo n 9 14316-MIJDCA/ 
BSB/78. 

R&SOLVE: 

Alte rar o fund amento legal Inserido no Decreto CP} 
número 0316, de 12 de julho de 1978, pubiicado no Dlf, r fo 
Oficia l do Território de 13 do mesmo mês e ano, que apo
eentou nos t ermos do artigo 176, it e m III, combinado com 
o artigo 178, Item III, da Lei n.o 1.711, de 2R de outiubro 
dP. 19fó2, o funcfonár~o J o Ao da V era Cruz Pereira, n o ca .. go 
de Ma rtnhelro, nlvel 7, (Código CT-305), matricula n.0 2.2'73.81)., 
do Quad11o de PE'ssoal Part.e Permanente do GovHoo deste 
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EXPEDIENTE 
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 do Diretor 
Chefe das Oficinas • 

DIRETOR 
ffiANTLDO TRINDADE PON'I'Et:i 

546;; 
5307 

TABELA DE ASSINATCRAS E PUBLICAÇOES 

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

OUTROS ESTADOS E MUNIClPIOS 
Anual . . , . . . . . . . . . . 
Semestral . • . • . . . ... 

CrS 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr $ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrazado: S\umenta cinco cruzeiros 

Território, passando referi -:la aposentadoria ~er efet ivada, nos 
termos dos arti gos l í ti, item 111, e 178, item I, alín e::~ «b», 
da cihda Lei, com a nova r edação dada pela Lei n.o 6.481, 
de 05 de dezembro de 1977. 

Palilclo do Setc!ntrlão, em MacaJ.á. 21 de revereko 
de 11179, 91lg da 'República e 36.0 da Criação do 1 erritórlo 
Fderal do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

Convênio Nº 006/79-CJ 
Termo de Convênio que celebram o r.overno 
do Territ·'lrio Federal d o Amaoá e a Pre
feitura Municipal de Amspá · para tra ns
ferên cia de recur~os destinado~ a promovt r 
o desenvolvimento das áreas ddE> nidss co
mo polos urbano~ no !\1unicípio de Amapá. 

Aos oito (8) dias do mês de fpverFiro do ano 
de hum mil novec entos e sete ntél e novt (l979), d-e 
t.; ·n lado o Governo do T err;tório F ed eral dl() 
A!Ylapá, representado n ~ ste ato pelo Excel e- ntíssimo 
S t! nhor. Arthur A'ZJevedo Henning. Gover11ador do 
T e r nitório Federal do Amapá, daqui em diante de
nomi n-ado simplesmt nte Governo e a Pref e:itu•·a 
Municipal de Amapé, repre-sentada pelo Exceh ·n
t>lssimo Prefeito Municipal Jo:.é J úlio de Miranda 
Coelho, d~nominad& doravante P.M.A., r.eiSolvem de 
comum acordf' fi rmar o presenbe C0n vênio, cvns
tant• das o'láusulas e coodiçõês que segue m: 

Clãu!!Ula Primeira - Fundamfnto Le-gal: O 
pr~sente Convênio foi elaboréldo com fulcro no 
item XVII do a! tigo 18, de Decreto-Lei n .o 411, de 
8 de jan~:iro de 1969. 

ClAusula S Pgunda - Objet n: O objeto do pre
sente Convênio, viga a 1J ran;; ferênc ia de recursos 
des11ioados a promove.,. o d~senvolvimento d as áreas 
definidas eomo Polos Urbanos no ~unicipio de 
Amapá. 

Cláu>ula 'llerC'dra -- Ob rigações : 

I - Do Gover-no: 

DlARIO OFICIAL 

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

l'UBL1CAÇ0ES 

Pagina comum, cada centfmetro pvr coluna Çr$ 20,00 
Preço dtblt .l:.xemp.ar Cr$ 2,0ll 

Matéria par!' publicação das 07:30 às 12:00 e das 
14:30 às 17:ii0, excetuando os sábados. 

RECLAMAÇOES - 24 h oras após a circulação do 
Dic. rio, capital, e 8 dias nos municípios e outros estados 

GriCIO OU MEMORANDOS - Deve c companhar 
qualquer publicação. 

ASSINATl'TI.' S - Capital, Municípios e outros 
estados em qualquer época . 

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moeda r 'Tente 

A~ s inatun 11 e P :tblic •, 3es: Em cheque nomlna. pan 
•Ser viço dt ImprensA e Radiodifusão do Amapá · • 

:.:.IRDA» 

Assinaturbs venci•le s poderão ser suspensas 
sem nviso prévio. 

- Este Diár io Oficial é encontrado para leitura nlls 
representações do Governo do Amapa em Brasilia-DF 

e Belém Estado do Pará. 

a) Destinar recursos para atender a execução 
do p res - nte Convêni.o, no valor de On$ 2.0 00 000,00 
( d.ois m1Jhões de cruzei1 os). 

li - Da ?. M. A. 

a) En1pregar os recursos trar f-feri dcs pt-lo Go
verno de ac <,rdo c1 m o F hln o de Aplicação, que 
fa z pa1 t e integran te do prest-nte Convênio; 

b) Promover a implantação do Programa àe 
Trabalho d os Polos Urbanos dtfini c os no Plar,o de 
Governo do Município; 

c) O saldo não aplica do até 31.1 2,79, devnti 
ser r epng1ómt.do e aplicedo até ~1.0J.80; 

d) Prt>star contas ao G ove•no, atavés da Se
cretaria de Administração e Finanças, confo1 me es
tipulado na Cláusula Sr xta. 

Cláusula Qua r ta - D ot ação : A despesa d ecor
nnte da ass ina tura d t-s te Ct nvênio, no \'lslor de 
Cr$ 2.000 .000,00 (dois milhões de c r uzt- iros) correrá 
a cont;a d.a atividade OJ0904 02.005 - Coorden<lção 
de P lan t> jamento - El t- mento de despesa 4.1 .:!.0-84 
- In vestimf ntl s em Rt>gtme de Execuçã tJ Esp~ cibl 
- Fonte cie Rec u rsos: Fundo dP Par~i ci peçoân dcs 
Estad0s. Distrito Fe deral e Territórios, Err.t:enho 
n 2 198, emitido em 07.02.1979. 

Cláusula Qutnta - Uberação de Recunccs: Os 
recursos destinados a execução do p·reEente Con
vênio St>rbo liberados t m duas (2) pf rcelas , sendo 
a primeira quan do dt sua publi cação no Diério 
Oficial do T ., rrit ó'fio, e a Sfgunda após a pTfst açã o 
de cdntas das re cursos ant"' Iiormente lib~ra c. cs 
(primei·ra parcela). 

Cláusula Sexta Prestação d e Contas: A 
P .M. A. d ':!verã prestar contas da apLcação dos 
l'IE' CUrs o:; rect- bidos à Secretaria de A dministr ~ç8o e 
Finanças e mensalmente enviar à Asse&foria de Pla
r1ejamento e Coordenação Gera l , atraVPS do c~ntro 
de Assistênoia às Prefeitunas - CAPRE, um ba
l dncet e do cornportamelito da aplica ção dos recunsos 
do Convênio, indeper; dentemFT,te da estrita obser
vância do que dispõe o item J O e sues letras, na 
Resolução n.0 023, de :l4.06.75-INGECOR. 

Cláusula Sétima - Vigê ncia: O presentt Oon-
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vênio vigirá da data de sua publicação no Diário 
Obcia• do Territór-io até ::n de maJI'"ço t.ie 1980. 

Cláusula Oitava - Alterações: O I)resente 
Convênio poderá ser alterado através de aditamen
tos, para o fiel cumprimento das obrigações deste 
Termo. 

Cláusula Nona - Rescisão: A inobservânc'ia 
àe qlJaisquer cláusulas, conoi~ ou obrigação do 
presente Convênio, bem corno por n~ otivo de con
veniêno.ia ou por acordo entre as parte~ convenen
tes, provocará sua imediata rescisão, indepen.dt:nte 
de qualquer ação, notificação ou interp.e~eção 
judicial. 

Cláusula Décima - Fc ··o: Para dirimir 
qu :3isqu ~ r dúvidas surgidas e ·'l consequência do 
não cumpPimento , de com1· : :1 acordo, as partes 
ir.~ e:· ( s ~:: cr.s e'eg"m o Fof! da Comarca de Ma
capá, com exclusão d- quaquer outr;o, por mais 
privilegiado que seja. 

E, para fiurn eza e validade do que ficou 
e>tlipulado, lavrou-se o presente Tevmo que, depois 
de lido e achado conforme, vai assinado pelas 
parbes convenentes l' ID cinco (05) vias de igual 
t eor e forma, para o mesmo fjm, na presenoa de 
duas (02) testemunhas abaixo norn eadac;. 

Macapá, 08 de fev•e!feiro de 1979 

Arthur Azevedo Henning 
Governaàor 

José Júlio de Miranda Coelho 
Prefeito Municipal de Amapá 

Testemunhas 
Lounve.l Queiroz Alcântars 

Sub-Chefe do Gabin4i!te do G overnador 

Plano de Aplicação 
Aprovo: 

Arthur Azevedo Henntng 
Governad'or 

Pl11no d e aplicHçlio refer.ente ao Convênio n.0 

006/79-CJ, firmado ent:-e o Governo do Território 
Federal do Amapá e a P;:efe~ura Municipal de 
A ma pá para transferência de recursos destinados 
a promover o desenvolvi mento das âre.as definitlas 
como Poloi Urbanos no Muoicípio d.e Amapá . 

ESPJi!CIF'ICAÇÃO 

4130.31 - Obras e Instalações: 
Construção de uma ponte 
na Colônia Agrícola do 

Valor Cr$ 

Cruzeiro. 2oo.ooo,oo 
Construção e montagem 
da carpintaria Municipal. 33o.ooo,oo 
Construção de um merca-
do em Tartarugalzlnho. 8o.ooo,oo 
Construção de um mercado 
em Sucurijú. 8o.ooo,oo 
Construção de um mer-
cado no ..Bairr.o de Sete 
Mangueiras. 5oo.ooo,oo 
Construção de uma pas-
sarela em Sucurijú. 4po.ooo,o.o 
Construção de um muro na 
praça de esportes. l~o.ooo,oo· 

Montagem de uma pe-
quena fábrica de gelo. 2oo.ooo,oo 1.94o.ooo,oo 

4 I 30-32 - Equipamentos e Material 
Permanente. 
Aquisição de Equipamen~ 
tos para a Divisão de 

Finanças 6o.ooo,oo 6o.ooo,oo 

Total 2.ooo.ooo,oo 

Irnpotta o p"!les~nte Plano de Aplioação na 
quanbia de 01.1$ 2.000.000,00 (dois rnUhões de cru

' ztiros). 

Macapá, 8 d e fevereiro de 197~ 

José Júlio de Miranda CoPlho 
• Brefeito Municipal de Amapá -

, 

TELEAMAPA 
Empresa d o Sistema TELEBRAS 

Telecomunicações do Am apá S/A 

Comunicação 

A Diret0z>ia da Thle.com unicaçf\es Jo 
Amapá S/ A - TELEAMA PA, na forma 
prev!sta no Art. 1 ~3 àa Lei n.0 6.404 de 
15/ 12/ 76, ®rnunica que se acham a 
disposição dos senhores acrioni!.t&s QS 

documerltlcs a seguir: 

- Relatório da Diretoria sobre os 
netgócios soaiais e principais fatos admi
nistrativos do exercioio findo; 

Cópia das Demon!it;nrções Fitum-
c-eiras; 

Parecer dos Auditores Indepen
dentes e dos Conse•lheiros Frscais. 

Os adoni·stas interesssdo's podem 
procurar a Diretoria da Empresa na hora 
notmal de e:Xpediente, à Av. Coaracy 
l'{unes, 104, em Mecepá-AP para verifi
cações, exame e informações qu.e se 
fizerem necessánias. 

Macapá, 06 de Março de 1979 

Ubiraci Martins Aires 
P11esidente 

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 forma abaixo: 

O Doutor Mário Feria, MM. Juiz Ternporá 
•io da Justiça dos Ttrritórios Federais, na 
forma da lei, etc •... 

Faz saber a tod0s os que o pres-ente Edital 
com pra-zo de 1-5 dias · virem~ ou dele ·tiv.erern co-
nhecimento, que neste .Tuízo conre seus trâmitf's 
um (li'ocesso em que é aoos~do Geraldo Moura 
Barata, corno inc.ur.so no art.0 129 do Código Penal. 

E. como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo 
certifkado não o haver encontrado nesta Comarca, 
não seDdo possível ciuá-lo peslioalmente, cite·o pelo 
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pr~sente a comparecez: n este Juízo, no edifício do 
Forum desta Comarca, sito à Avenida Amazonas , 
n .0 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Juca , 
nesta cidade, n o dia 19.02.79, às 6:30 ho1 as, a fim 
de ser intenr o gado, pt omover sua defesa e ser no
tilicado dos ulte ri.or es termos do pro c~sso, a que 
deverá comparecer, sob p~na de revelia. Para co
nhecimertto dE! tod0s é passado o presente Eoital , 
cuja 2a. via fi ca rá afboa da no }ugar d e ca5tume. 
Dado e passado nesta cidade, aos trinta di11s do 
mês de janeiro do auo de hum mil novecentos e 
setenta e nove. Eu, J~:~ir José Gouveia Quintas, 
E&crivilo, Subscrevi. 

Mãrio F~:~ria 
Juiz T.emporário da Justiça dos Ter. Federeis 

PODER JUDICIARIO 
Justiça dos Territórios 
Comarca de Macapá 

Cartório do Registro Cívil 

P r ocla mas de Casamento 

O Ofi,.ial do Registro Oivil de Nascimentos, 
Casamentos e Úbitos da Comarca de Macapá, Ca 
pital do Território Fe deral do A«napã, República 
F ederativa do Brasil , p or nomeação legal, etc. 

Faz saber qu e prete ndf m cssu Ota riano Bar
ros N ogueira dR Silva e Maria Edna Vilhena de 
Souza. 

O primeiro é brasileiro, solteiro, maior, sub 
gerente de loj as, na1uraJ de Gu rupa, Estadc do P~:t r , 
r esid ente e domicilia0 o na Av. Ataide Teive 1507, 
n esta cidade, com 25 anos, nascido ~m vinte f' três 
(23l de março de mil n ovecentos e cinqu.,nta e três 
(l953),filho de Raimundo Nogueiro d a Si lva e de 
lzaura Barbosa Barros, bi a ~ile i ros, residEntes nt- ~ ta 

cidade. 

A s~gunda é brasileira, soltl' ira, m enor , t écnica 
em enfermagem, nAtural de MaC'apá, Território Fe
d eral do Amapá, r esidente e domiciliada na A v. 
Acelino d e L eão 1086, n esta eoidedt>, com 19 an• s, 
n ascirJa em vinte e três 123) de junho d e mil n o
v ~ cent >S e cinqu ~nta e no ve ( 1959), f ilha de He r
m , s Pinheiro de Souza e de Mariza Vllhena de 
Souza, bra!lileiros, c asa dos, resident es nes ta cidade. 

Quem Souber de qualque.r impedimf nto lega l 
que os intba de casar um com o outro acuse-o na 
f orma da lei. 

E, para que chegue ao conh ecimento de todos, 
fiz este edital que so:rá pu blicado p~ l a Imprensa e 
afixado no lugar de costume, em Cartório. 

Macapá, 02 de março de I 979 

J osé Tavares d e A}meida 
Escrevente em exercício 

Preço do exemplar: 
Cr$ 2,00 

DIARJO OFICIAL 4a . pég. 

Estatuto da Cooperativa Mista de Pesca do 
Território .i•'çderal do Amapá «COPA» Apro
vado pela Assembléia Geral de Constituição 

Realizada no Dia 22/ 07/1979. 

(Continuaç& ; do número anterior) 

Art. ~0.0 - O "quorum", para instalação d a 
Assembléia Geral, é o seguinte: 

1 - 2/3 (rJ~ is ter-ço: ) do número d\! associa
dos, em con d ições de vetar, em primeira convoca
ção; 

2 - me ta de r <!s 1 (um) dos asfociados, em 
segunda- convuca~ 2n : 

3 - minimo dr 10 (d~:z) associados, n a terceira 
COn VUCê.ÇàO. 

§ Único: Para ef• i to de verificação do "quOi um" 
de que t rata e~te a1tigo, o número de asso ciados 
p resentes, em cada coi.vocaçâu, se fHá por suas 
& ssin& 1 u ras , se guia as dos resp< c 1 t v c s númt:lf{ s de 
mat1 icula , apl st&s no Livro de P r esença . 

A1 t. 212 - Os trabalhos d!1S Assembléias Ge 
rais serão dirigiao~ pelo Presidente, aux.l i<J do pelo 
Secretário da Coop-1 ativa, sendo por aqutle con
vidados a parti cipar da Mesa os ocupantes dt: car
g .;s sociais prtHntes. 

§ 12 - Na ausência do Se<'ITHádo da Coope
rativa e de St U substitut o, o Pre~id e,nte convidará 
outro a s sociado para !.ecrct':l riar os tr~::balhos e la
vrar a respectiva Atl:.t. 

(Continu& no próximo número) 

Associação Recreativa Império de Samba 
Quilombo dos Palmares 

ESTATUTOS 

(Continuação do número anterior) 

f) - propor à Dirdoria ou Assembléia Geral 
a pu mça o d ~ qt e· quer ~ócio brincante que se 
portar i ndevidam~n te , quer n os ensaios ou em 
out-os locais onde. e ;; teja o Grê:nio representado por 
sua Escola dle S am ba. 

Art . 49.0 - Ao Diretor de AlF.:goria compet e: 

a) - respon~abili'zar-se pf'la confecção dos 
c~~rros alegódcos a serem apre sfn tecos pt-lc Grêmio 
quando de suas p artidpações Fm C( mpebcõe s car·· 
navale !'cas, inclusive surgerir o m odelo e, S'! 

pos~ível, t aze r o es boço dos mesmos pa'I'a prév.ia 
apreciação da Diretoria; 

b) - relacionar o material Df'cessário para a 
confecçã o de tudo aquilo que se con~titue t l -goria e 
apre>entar ao Presidente da A .R.I.~.Q.P. pa1 a auto
rilzar sua aquisição; 

c) - assumir responsabilidade pelo material 
que está .;ob a sua guarda. 

Art. 50° - O Diretor de Patrimônio t em como 
com petêJncia: 

(Continua no próximo número) 


	

