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MacapA, 15 de março de 1919 - 5ª-felra 

Decretos 
(P) n .0 0073 df. 13 de março de 1979 

O Governadtlr do Te:rrl:tórlo Federal do Amapã, usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Item li, do Decreto-Lei n.0 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Dl:!signaT, nos termos dos artigc:>s 72 e 73, 
da Lei n.o !.711. de 28 de outubro de 1952. o Dr. Adamor 
de Souza Oliveira, ocupantt. do cargo Isol ado de provimento 
em Comissão, slmbolo 5-C, rle Diretor da Divisão de Trân
sito, do Quadro de Funcionfl rlos do Governo deste Territó
rio, pAra exercer acumulatfvamente, P.m sub::stituição, o car
go de Secretãrlo de Segurar ça Pública, do Quadro acima 
rdPrfdo, durante o Impedimento do respectivo titular, a 
partir de 9/3/79. 

Art. 2.0 
- Revogam-se a1 disposiçõea em coot;érlo. 

Pslflcio do Setc!ntrlllo, em Macar.ã. 13 de março 
de 1979, 90R da 'República e 36.0 da Criação do Território 
Federal do Amapá. 

Arthur de Azevedo Henntng 
Governador 

Cooperativa Habitacional de Macapã 
COOPHAB-COOHA~A 

AF DO BNH-AP-02 

Sede - Rua Cândido Mende!s, n9 1520 

Assembléia Geral Ordinária 

CONVOCAÇÃO 

O Diretor Pcesidente da Cooperativa Habita
cional de Macapá - COOPHAB-COOHAMA, d·e 
acordo com O!J artigos 54 e 55 de seu Estatuto, 
convoca as senhores associados para uma reu nião 
de Atsse.mbléia Geral Ordinária a ser realizada no 
dia 30 de março do corrente ano, na sede da 
Cooperativa, à Rua Cândido tv1endes n.0 1520. 

A Assembléia será instahda em 1.a Convoca'Qão 
às 19 horas, com a presença de 2/ 3 dos associados, 
em 2! Convocação às 20 h oras, com a prFsençs da 
metade mais um d<•s associados; e em 3!! e última 
Convocação às 21 horas cem a presença de no 
mínimo 10 associados, excll.llindo-se os componentes 
da Diretoria e do Conselho Fiscal para a ccntagern 
dro quorum de acordo com o parágraf~ único do 
artigo 40 da RC-l0/78. O número de associados 
para efeito de apuração do quorum de in~talação 
é qe 3J (trinta e três). 

A Assembléia ora convocada devt: rá deliberar 
sobre o seguinte: 
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EXPEDIENTE 
IMPI<I-N~A OFICIAL 

Diário Oficial Elo Território Federal do Amapó 

• Diretoria 
* Adm inistração 
• Redaç ... o 
• Parque Gráf ico 

Rua Cândido Mendes sfnº Mac a pá - T. F. A. 

TELEFO:-lES: 
Gabi1 ete rio Diret or 
Chefe da s Oficinas . 

DIRETOR 
IRANILDO 'I Hli\UADE POI\'TES 

546:1 
5307 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLICAÇOES 

NA CAPITAL 
An ual . . . . . . . . . . . . 
Semes"tral . . . . . . . . . . 

OUTR OS ESTADOS E MUNIClPIOS 
Anual .. , .... . . . .. . 
Semestral . . . . . . . . . . 

Cr! 500,00 
Cr$ 25U,OO 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrazado: 1\umenta cinco cruzeiros 

Ordem do Dia 

I - Delib e r~~r sobre as 
Diretor ia, b alanç o Gt Il&l 

Fisca l; 

contas, R elat ó lio da 
Parecl!r do Conselho 

li - Fixar o valor d a Vfrba m er: sal da Dire
t oria , a títu!o de r eprH• nh.d c . c;u.- v igc HH a 
p arti r do m ês em q u e tiv-=r início a exerução do 
empreendim e nto H bbitaciona l da C Ol·PI- Jat i va , 
ob:.er vando o rli spcsto no parfgrdo 3.1) do a rt. ti? 
de seu Estatuto Social; 

ITI - Fixar o val or da verba mensa l a ~er 
colocada à disposição ào Con.sel h o Fbr al a T ítulo 
de remu n eração, q ue vigo r ará A pa rti!' do m i'>s em 
que tiver i nício a exHução do errp rett1l'i rr Erto 
habit aci onal da Ccopflath·a, de Herdo r< rr 0 d~s 
post o no pa rág rafo 3º do art. 79 de se u Estatuto 
S ocial. 

IV - O que ocorrer. 

Outros ~ im , inf r 1rr a quP se Pcha à di~posiçã o 
dos associadc~. na Sede da Coe perativa: 

I - Relatório da Diret oria; 

II - B alanço e Cont as d e S c. bras e Perdas, e, 

HI - P arecer do Comelho Fiscal. 

Macapá, 14 de março de 1979 

A bdall ah Hc ullt 
Diret or Pnsidente 

TERMO ADITIVO 
T ermo Aditi vo ao Crnvênio celPbrado 
en tre o Governo do Terr itório F ederal 
do AmApá e a Pref"itura Municipd d e 
Macapá, para limpeza e comervação de 
logradouros públicos, em Macapá e 
Santana, e aqui!>lição de equipamentc•s e 
implemento~, n a fo r ma abaixo: 

Aos doze (12) dias do mês de m a rço de hum 
mil novecentos e set enta e n ove (1979), nest a ci-
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.1-'UBLlCAÇO ES 

Pagina < omum, carta centímetro pvr coluna Cr$ 20,Uu 
Preço d e~>Lt:: .hxemp ar Cr5 2,00 

Matéria par~ publicação das 07:30 às 12:f10 e das 
14:::10 às 17:il0, excetuando os sábad os. 

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulação do 
Di;, rio, capital, e 8 dias nos municípios e out ros estados 

0rÍCIO OU MEMORANDOS - Deve rcompanhar 
qualquer publicação. 

ASSINATl'RAS - Capita l, Municípios e outros 
estados em qualquer época 

fORMA DE PAGAMENTO 

A vuls• •: Em moeds c r rente 

A ~ sinatun s e Publica~ões: Em cheque nomina. par; 
•Serviço dt Imprens11 e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA» 

Assinaturbs vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este f'lill rio Oficial é encontra do para leitura nas 
repr esentações do Governo do Amap<. l'm Brasília-DF 

e Belém Estado do Para. 

rjade de Macapf>, Capital do T nTitéJio f, Cfllfl do 
Amapil , no Pbl«ci() do SPtHtrião, dto um lado o 
Governo do Territó1io F(dera l do Arrq:á, HprP
sentado p t lo Exc.t 1~ ntíf~i rr o E E r h c r Gl V f 1 r 1 c c r 
Arthur Azt-vtdú HH nir g. d1 qui p( r di!:nte det <o li
na do simpl.smtr. te Gc,enc e n Prrfertu1a Nur.i
cipal de Mbcapa , nest e s t o rP JliESfntada p or HU 

P r fe 1to D· mício Cbmpos de Magalhãt-s, d • ravan te 
denomin ... d a SJIT pl t-s m~nt e PiefeitUif' , T€f< )VUT' c e 
comum acordo, firmar o pre'Sfnte T t:r mo Adt~tivo, 

con soa nte cláusul /j s e cond ições seguintR ~ : 

Cla u sula !='•irreila - · Furr'Prrf n lt lq:rl- O 
pr e~e nlt- THmo Acitivo fui t-)~; borado c• m t mba
s&mento no qu ... d>isrõ~ A cláusula oitava do Con 
vênio n ° 00 ~/7 9-CJ. 

C' lá u~ula SE>gu r. da - A Clámula Quarta - da 
dot aç-ão - do Convênio aditado pa~s ará a ter 
a stguinte redação: 

Cláusula Qu ll rta - Da Dotf!ÇãC': - As deq::esa 
decorrentf s de~te Cc nvê nio, r.o v alor de C1$ 
l. 0o0.0l o,oo (hum milhão de cruzeiTcs), ccrrerzo à 
cor ta do Mini~ tério do I ntericr - Pn g r ~ma 
03070212.499 - Adrr.inistTH, Êo dcs Ttrrit élin -
Cat.-gorias Econômicas 3 12.0.00 e 4.1 :?.0.00 -
Empenhos n °s 111 1 e 192, de 12 março de 1979, 
resp :c ti vamente. 

Cláusula TercE: iora - PNmRnE>cEm inaltnac as 
as demais cl<l mu las do Ccn vêr,io. 

E, pHa firmt-Za e vali d a c e do que pelrs rar1es 
ficou est ipulado, ~!'VTCU-H· o Plf f frt e Termo 
Aditivo em df z (10) vias de igual tf or e foma, 
para o mesmo eff ito l .. ga l, na presença das 
t estemunhf-s al::aixo assinadas. 

Mace pil, 12 de marco dt:! 1979 . 
Arthur Azevedo Hen ning 

Govervado r 
Domício Campos de Magalhães 
Prefei to Mun1cipal de Macapá 

'l'est"'munhas: Ilegíveis 

PLANO DE A PLICAÇÃO 
Aprovo: 

Arthur Azl'vedo He nnlng 
Governad or 

Obr a ou Serviço:- Limpeza e Conservação de Logradouros 
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em M~capá e Sant:ana e Aquisição de Materiais, Equipa
ment< s e Implementos dest'nados a este f1m. 
Localização:- Ma capa- AP. 

~ I DISCRIMINAÇÃO I i~:$;.-~ Distribuição Financeira 

01 Valor a ser empenha
do em f~:~vor da Pre
f:eitura Municipal de 
Macapa, para execu
Qão do Convênio Lim
peza e Con· e n a ~ão 
de Lc g •·adouros Pú
blicos. em Macapa e 
Sar.t ina -· Aqubição 
de Materiais. Equipa-
pamentos e Imple-
mentas destinados a 

A Empenhar: Cr$ ... 
l.ooo.o(JO, à conta dos 
recUrl'o::s do Ministério 
do lnt'"rior (M.I. ) - Pro
grama 03070212.49!1 -
Admlnstracão dos Ter. 
ritório - Elementos de 
Despesas 3.1.2.0 Cr$ -
1011.000,00 e 4.1.2.0 Cr~;-
9oo.ooo,oo. 

este fim.... l.ooo.ooo,oo 

TOTAL 1.000.000,00 

Importa o pres~nte Plano de Aplicação na quantia 
de Cr$ l.ooo.oou,oo (hum milhão de cruzeiros\ 

Macapá, 12 de março de 1979. 

Domiclo Campos de Magalhães 
Prefeito Municipal de Macapá 

PODER JUDICIARIO 
Justiça dos Territórios 
Comarca de Macapá 

Cartório do Registro Civil 

Proclamas de Casamento 

O Ofi~'ial do Registro Civil de Nascimentos, 
Casamentos e Obitos da Comarca de Macapá. Ca
pital do Território Fe dera l do AIIllapá, República 
Federativa do Brasil, por nomeação legal, etc. 

Faz saber que pretendem casur Luidimar dos 
Anjos Pereira e Ruth Nei Silva C'oêlho. 

O primeiro é brasileiro, solteiro, maior, e~critu
r ário, natural de Amapá, Tt>rritório FE-deral do 
Amapí, re~ide nte e domiciliado na Av. Mãe Luzja 
6812, n<>sta cidade, com 26 anos, na-scido em três (03) 
de marçn de mil novecentos e cinquPnta e três 
( 195:~). filho de João de Deus Pereira e Maria Adair 
d >S Anjo;; p.,reira, falE-cida, o primeiro é brasileiro, 
viúvo, residente nesta cidéide. 

A s.-gunda é .brasileira, soltE'ira, maior, agente 
administrativo, natural de !\1acapá, 'T'et ntório Fe
deral do Amapá, re~idente e dorriciliada na Av. 
Mã~ Luz~a 682, nesta cidadE>, com 24 a nos , nascida 
E'ri1 vinte e cinco (25) de ~e.tem bro de mil novecen
t os e cinque-nta quatro (195-1), filha de Raimundo 
Nonato Coêlho e Iz13bel Silva Coêlho, brasileiros, 
casados, resi<:lente~ msta cidoade. 

Quem Souber de qualquer irrpedimfnto lega l 
que os iniba de casar um com o outro acuse-o na, 
f orma da lei. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos 
fiz e~te edital que s.-tá }:'tblic aêo pt-la ImJ"nma e 
afixado no lugar de ccstume, E:m Cattório. 

Macapá, 14 de março de 1 979 

José Tavares de Almeida 
Escrevente em exercício 

Cartório do Registro Cilvil do 
Distrito de Serra do Navio 

Edital de Proclama de Casamento 

Maria Izabel Araújo Silva, oficial do Registro 
Civil de Sérra do Navro, Município d.e Macapá, 
Território Federal do Amapá, Brasil, por· nomeação 
legal etc., 

Faz saber qu~ pretendem casar João Teixeira 
Gur.jãa c!om Ivamlze Abrantes VasQOncelos. 

O primeiro é brasileiro, solteiro, maior, m.oto
rista, natural de TH. Fed. do Amapá, residente em 
iv'Iacapá - Duque de Caxias 683-Bairro Centrül, 
M'un)cipio dE> Ma(!apá T. F. do Amapa, com 23' anog 
de idade, nascido em Am6pá, aos 24 de 03/55, fi
lho de Adelino Fernandes Gurjão Filho e dona 
Alice Tdxeit a Gurjão. 

A! segunda é brasileira, solteira, menor, estu
dante, natural de Ter. Fed. do Amapá, residente 
em Santana, município de Macapá, Território Fe
deral do Amapá, com 16 anos de idade, nascida 
em Santana aos 19 d~ maio de 1962, filha de José 
Maria de Magalhães Vasconcelos e de dona Ivanil
da Abrantes V!!jsconcelos. 

Quem souber de dgum impedimento legal que 
os iniba de casar um com o outro, acuse-o na for
ma da Lei. E para que chegue ao conhecimento 
de t odos fiz este Edttal que será afi:loado em lugar 
de costume em cartório. 

Serrra do Navio, 06 de março de 1979. 

Maria Izabd Araújo Silva 
OfiCi!il 

Convênio Nº 008/79-CJ 

Termo de Convênio que celebram o Governo 
do Territ-'lrio Federal do Amapá e a Pre
feitura Municipal de Calçoene para trans
ferência de recur!'os destinados a promover 
o desenvolvimento das árPas dE>fenidas co
mo polos urbano& no Município de Calçoe
ne. 

Aos oito (8) dias do mês de fE- verei ro do ano 
de hum mil novecentos e setenta e novt (1979). de 
um lado o Governo do Território Federal do 
Amapá, representado ne~tE> ato pelo ExcelE>ntíssirno 
Senhor Arthur Azevedo Henning, Governador do 
Território Federal do Amapá, daqui em diante 
den0minado simplesmente Governo, e a Prefe:itura 
Munkipal de CalçoenE>, representada pelo Excelen
tíssimo SPnhor Prefeito Municipa l Arary Monteiro 
Costa, denominada doravante P.M.C., resolv~m de 
comum acordo, firmar o presentt! Convênio, cons
tant-l das dláusulas e condiÇÕéS que seguem: 

Clámtila Primeira - FundamEnto L E-gal: O 
presente Convênio foi elabor~do cem fulcro no 
item XVII do a!tigo 18, do Decreto-Lei n.0 411, de 
8 de janeiro de 1969. 
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Clá usula Segunda - Objeto: O obj to do pre
sente Con•;ênio , visa a tr 11 n ~ fe rência de recursos 
des tin ~ doos a promover o desenvdlv•m ""n to rias 
ári!as de fi nidas com() Polo · Urbanos no Municípiu 
de Calçoe n e. 
Caiçoene. 

C láu.; uJa THct-ira - Cbrigaçõts 
I - Do Governo: 
a ) Del'tinar ncursM, pai a &t endu a execução 

do pres"" nte Convênio, no valor de Cr$ 2.000 000 .00 
(dois m1Jhões de cruzei ros). 

Il - Da P. M. C.: 
a) E n'Pregar o:> recurs0s trar fferidcs pe-Jo G o

verno de a cordo c1 m o Plano d e Apli cação, qu e 
faz parte integrante do prest-n te Convênio; 

b) Promover a im plement ação do Prog ra ma de 
Trabalho dos P olos Urbcnos dtfinidos no Plar.o de 
Go verno do Município; 

c) O sa ldo não aplica -:lo até 31. t 2.79, d eve rá 
ser reprogramado e aplic ado atE'> ~ 1.03.80; 

d) Pres tar contas ao Governo, atrsvés da Se
cretaria d e Administração e Finanças, confo1 me es
tipula do na Clausula Sexta. 

Cláusula Quarta - Dut l3ção: A despe~a d ecor
n•nte da as!' inatura de ste C1 nvénio, no w lo r dP 
Cr$ 2.000.000,00 (dois mi lhões dP c r uzrirrs) corrE>rá 
a co nba da atividade 03090402.005 - Coorrl en ação 
de Planejamento - El ~c m P nto de despesa 4 1 . ~.0-48 
- Investimr ntl s e m RPg-me de Execução Espf ci~ol 
- Fo11te de Rec u rsos: Fundo dP Participação dos 
Estad0s. Distrito Fe-:le ral e Ttrritó rios, Empenh o 
nº 199, emitido em 07 .02.1979. 

Cláusula Quin ta - Uberação de Recunos: Os 
recursos d ~ stinados a execução do pref ente Co'()
vê nio SE-rão liberados f m dua~ (2 ) pt rcfla~. fen do 
a primeira quando d e sua publicação no Diúio 
Oficial do T ., rritório e a sE'gurda aJ:ÓS a pnstação 
de contas dos r ecursos anttor io1 rr.Ente libt-rar cs 
(primeira parcela). 

Cláusula Sexta - Prest ação de ContaF: A 
P.M.C. d~verá prestar cont as da aplicação dos 
recurso:; r PCt- bidos, à Secreta ria de Adm inist ração e 
Finanças e m ensalm entE>, Pnviar à Asses~or ia de Pla
nejamento e Coordena ção Geral , atrevPs do C~:- ntro 
de Assistência às Prefeitura s - C A PRE, um ba
lancete do cornportam ~ rtto da apli caçã0 dos recur.sos 
do Convênio, independente do que dispõe o item 
lO e suas letras, da Resolução n .0 023, de 24.{)6.75-
INGECOR. 

Gláusula Sétima - Vigência: O presPntt C'on
v~nio vigirá da d f ta de sua publicação r o Diário 
Ofkla,J do Território at é ::ll de ma('ço de 1980. 

Cláusula Oitava - Alterações: O presPnte 
Convênio poderá ~er alterado a t ravés de aditamen
to, para o fi el cumprimento das obrigações deste 
Termo. 

Cláu sula Nona - Resci~ão: A inob sPr vância 
de quaisquer clá usulas, condi~'O ou o brigação do 
presente Convênio, b em c0mo por rrotivo de con
veniência ou por acordo entre as parte!' convenen
tes, provocará sua imediata re , cisão, independt:n te 
de ação, notifica<so ou interpelação judicia l. 

Cl3usula Dédma Foro: Para dirimir 
quaisquer dúvidas surgirias em consPquência do 
não cumpr-imento de qu:1lquer cláumla deste ins·· 
trumento, de comum acordo , as partes inte ressadas 
elege m o F or o d a Comarca d e Macapá, com exclu
são de qualquer outro, por m ais privilegia do que 
seja. 

E, para {irmeza e vali:iade 'do que ficou 
es~tpulado, lavrou-se o presente Ter-mo qu e, de pois 
de lido e achado conforme, vei assinado p elas 
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partes convenentPS , f m cinco (05) vias de igual 
t eor e forma, para o me~mo f)m, na presenç.a de 
du as (02) tes temunh as abaixo nom .: adao;. 

Maca pá , 08 de f evereiro de 1979 

Arthur Azeve do Henning 
Govcrnaàor 

Aracy Mont eiro Costa 
Prefeit o Municipal de Calçoen e 

Testem u nhas 
Lourh ·el Queiroz Alcânt ara 

Sub Chefe do Gabinet-= do G overnador 

João E!>toesse M. de Araújo 

Plano de Aplicação 
Aprovo: 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

Pl<lno d e aplicHção refe re nte ao Convênio n.0 

008/ 79-CJ, firmado ent:-e o Gowrno d o Territór io 
Federa l do Amapá e a P1efeitura Municipal d e 
Calçoene, para t ransferênci a de r t-cursos des tinados 
a promov ... r o desenvo lvimento de áreas definidas 
como Polos U rbaflos no Município de Ca lçoe .1e. 

ESPF.CIFICAÇAO Valor Cr$ 

4130.31 - Obras e Insta lações: 
Construção de um'! car-
pintaria. 8o.ooo,oo 
Construção de um centro 
recreativo. 13o.ooo,oo 
Construção de um bar-
racão para uma feira-livre. 5o.ooo,oo 
Construção de um merca-
do municipal. 197.ooo,oo 
Recuperação da Escola de 
Campo Alegre. Ioo.ooo,oo 
Plecuperação da Escola de 
Vila Tomasia 9o.ooo,oo 
Con~trução de uma praça 
na Vila de Cunani. So.ooo,oo 
Construção de arquiban-
cada no Estádio. 55.ooo,oo 
Con<trução de um posto 
mért! c :> na Vila de Lou-
renço. 141.320,oo 
Construção de um sub-
posto médico na localida-
de Campo Alegre. 411.68o,oo 
Construçiio de um abrigo 
para passageiros. 9o.oco,oo 
Reforma do Trapiche na 
Vila de Cunani. 6o.ooo,oo 
Constrnção de uma ponte 
em Gola bal. 5o.ooo,oo 1.17o.ooo,oo 

41 30.32 - Equipamentos e Material 
Permanente 
Aquisição de um equipa
mento para o setor de 
contabilidade. 6o.ooo,oo 
Aqulslo.;ão de uma ambu-
lância. 25o.ooo,oo 
Aquisição de um trator. 4oo.ooo,oo 
Aquisição de um motor 
de luz na localidade ce 
GoibaL 12o.ooo,oo 83o.ooo,oo 

Total 2.ooo.ooo,oo 

Im por t11 o presen t e P lano de Apli cação na 
quantió. de Or$ 2.000.000,00 (dois milhões de cru
zt::iros). 

Macapã, 08 de fevere iro de 1979 
Aracy Monteiro Costa 

• Prefeito Municipal de Calçoene -


	

