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HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapã 

DECRETO (P) N9 1145 de 6 de julho de 1982 

O Governador do Territór i o Federal do Amapã , usando das 
atr ibuiç6es que l he sio confer idas pe l o artigo 18, Ítem II , 
do Decreto- Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Remover, nos termos do artigo 56 , Ítem I, da 
Lei n9 1711, de 28 de outubro de 1952 , o servidor RAI~ruNDO 
NONATO SOARES PENAFORT , ocupante do ca r go de Artífice de Ne 
cãnica, CÓdigo ART- 1002.A, Classe "Ar tífice", Referência 7-: 
do Quadro Permanente do Governo deste Território, lotado na 
Secretaria de Admi nistração-SEAD, para o Gabinete do Governa 
dor- GABI , a contar da presente data. 

Art. 29 - Revogam- se as d i spos i çÕes em contrãrio . 

Palácio do Se tentrião, em Nacapá, 6 de julho de 1982 
939 da RepÚblica e 399 da Cr i ação do Territór i o Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapâ 

DECRETO (P) N9 11 63 de 13 de j ulho de 1982 

O Governador do Terr itório Federal do Amapá, usando das 
atribui ç6es que l he são conferidas pe l o artigo 18, Ítem II , 
do Decreto-Lei n9 4 11 , de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Secretário de Educação e Cultura 
Profª. ANNIE VIANNA DA COSTA 

Secretário de Aariculturu 
Dr. GENtSIO CARDOSO DO NASCIMENTO 

Secretário de Segurança P~tblicu 
Dr . JOSÉ DE ARIMATHÉA VERNET CAVALCANTI 

Secretário de Sa~de 
Dr . JOSÉ CABRA L DE CASTRO 

C, Classe " C" , Referência 25, ambos lotados na Secretaria de 
Educação e Cultura- SEEC e RUY COELHO DA SILVA, ocupar.t e do 
car go de Artí f i ce de Hecãnica, CÓdigo ART- 1002 . C, Classe"Con 
tramestre", Referência 17, lotado na Secretar ia de Adminis=
tração- SEAD, para sob a Presidência do primeiro, constitui
rem a Comissão de Inquérito Administrativo , encarregada de 
apurar os fatos constantes do Processo n9 6/19662/82-SEAD. 

Art . 29 - Revogam-se as disposições em contrãrio . 

Palâcio do Setentrião, em Nacapâ, 13 de jul ho de 
939 da RepÚblica e 399 da Criação do Terriór i o Federal 
Amapâ . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapã 

DECRETO (P) N9 1164 de 13 de julho de 1982 

1982, 
do 

O Governador do Território Federa l do Amapã, usando das 
atr ibuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem II , 
do Decrern-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE : 

Art. 19 - Designar as pessoas aba ixes re l ac ionadas, pa
ra constituírem a Comissão encarregada de organizar o progra 
ma de Festejos Comemorat ivos da Semana da Pâtria e do J9i 
Aniversár io da Criação do Território Federal do Amapá , que 
t r ans correrão no período de 05 à 13 de se t embro de 1982 . 

Presidente: RONALDO PERREIRA DE OLIVEIRA 
HE~!BROS: PAULO OLIVEIRA DE ARAÚJO 

J OÃO VILHENA DE fu~DRADE 
JOÃO FRANCISCO CARDOSO NETO 
DÍÕGENES -ELESBi\0 DA SILVA 
GUILHERHE JARBAS BARBOSA DE SANTANA 
JOSÉ FIGUEIREDO DE SOUZA 

Art. 19 - Designar EVILÁSIO PEDRO DE LUlA FERREIRA, ocu JOSÉ VITOR DOS SAl'>JTOS BANHOS 
pante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, Código NH-8 1 1. ll-: UBIRACY DE AZEVEDO PICANÇO 
Cl asse "ll", Referência 25 , JURANDIR NORAES DOS SANTOS, o cu- \HLSON PONTES DE SENA 

, __ Pü_"t-lt_-e __ d_o __ e_m_p_r_e_g_o __ de_. _'_\g_e_n_t_-e __ A_d_m_i_n_i_s_t_ra_t_l_·v_o_, __ c_ó_d_i_g_o __ L_T-__ SA_-_7_0_1_. ____________________ o_s_r_1A_R __ G~O~rlli~S-D~E~·~~~·ffi~L~O~---------------------J 
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NILO SÉRGIO FRANCK 
FLÁVIO AUGUSTO PAES ZIRPOLLI 

Ar t. 29 - Revogam-se as disposiçÕes em contrár i o . 

Pal ácio do Setentrião , em Hacapá, 13 de jul ho de 1982, 
939 da RepÚb l ica e 399 da Cr i ação do Território Federal do 
Amapá . 

ru~NIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

HINISTf:RIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 116S de 13 de j ulho de 1982 

o· Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, { t em I I, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e t endo em 
vista o Of í cio n9 2121/82-SEEC, 

RESOLVE : 

Art . 19- Designar MARIA I NERINI PINTO PEREI RA , Direto-
1:a do Depar tamento de Ens'ino da SEEC, para responder acumula 
tivamente em substituição pelo expediente da Secreta r ia de 
Educação e Cul tura do Governo deste Território, durante o im 
pedimento da respectiva titular , que entrará em gÕzo de fé~ 
rias regulamentares, no período de 19 de jul ho a oi de agos
to do corrente ano. 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrár i o . 

Palácio do Setentrião , em Nacapá, 13 de julho de 1982 
939 da RepÚb l i ca e 399 da Criação do Ter r itório Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

NINISTÉRIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1166 de 13 de j ulho de 1982 

O Governador do Território Federa l do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem II, 
do Decre to- Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art . 19- Reti{icar o Decreto (P) n9 1106 , de 30 de 
junho de 1982 , publicado no Diário Oficial do Territóri o de 
n9 3721, do dia OS de julho do mesmo ano, que passa a vigo
rar com a seguinte redação. 

- Remover, a servido:a JOANA EVANGELISTA CORR"A HONTEI
RO, ocupante do emprego de Técnico de Contabilidade , Código 

LT-Nl-1-817 . A, Cl asse "A" , Referênc ia 22 , da Tabe l a de Empre
~os Permanent es do Governo deste Território, lo t ada na Secre 
taria de Saúde- SESA, ·para a Secretaria de Finariças-SEFIN , i 
contar da presente data . 

Art . 29 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário . 

Pal ácio do Setentrião ,. em Hacapá , 13 de j ul ho de 1982, 
939 da República e 399 da Cr i ação do Terri t ór io Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO I NTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 1167 de 13 de jul ho de 1982 

O Governador do Terr i tór io Federal do Amapá,usando das 
atribuições que lhe são confer i das pelo artigo 18, Ítem II , 
do Decre t o-Lei n9 41 1, de 08 de janei ro de 1969, 

RESOLVE : 

Art. 19 - Retificar o Decreto (P) n9 11 05 , de 30 de ju 
nho de 1982, publicado no Diário Oficial do Território de 
n9 3721, do dia OS de julho do mesmo ano, que passa a vigo
rar com a seguinte redação . 

-- Remove r , a servidora ~~RIA DO SOCORRO DA SILVA CO
LARES , ocupante do emprego de Agente Adminis t rativo , Código 
LT-SA-70 1. A, Classe "A", Referência 17, da Tabela Espec i a l 
de Emp regos do Governo deste Terr itóri o, lotada na Secreta
ria de Administração- SEAD , para a Secretaria de Educação e 
Cultura- SEEC, a contar da presente data . 

Ar t. 29 - Revogam- se as disposições em contrário . 

Palácio do Setentrião, em Nacapá, 13 de julho de 1982 , 
939 da República e 399 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

~~NIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federa ~ do Amapá 

DECRETO (P) N9 1168 de 13 de jul ho de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
a tribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE : 

Art. 19- Desillnar . LILi.AN RÚBIA DA NOTA BORGES~ para 
resvonder acumulativamente em substituição, pelo expedient e 
da Coordenadoria de InformaçÕes de Saúde . Código DAS- 101 . 1. 

OFICIAL-----........,. ................... zcm=ollll""' 
,_.._""""=.._..,.,. _____ ~~---DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL----------------~ 

Terri t ório Federal do Amapá 
DIRETOR 

PEDRO AU~LIO PENHA a'AVARES 

ORIGINAIS 

* Os textos enviados à publicação deverão ser 
dati l ografados e acompanhados de ofício ou 
memorando . 

O Diário Oficial do T.F. do Amapá poderá 
ser encontrado para leitura nas Representa
çóes do Governo do Amapá em Brasília/DF e 
Bel ém/Estado do Pará. 

ATENDINENTO 
Das 07:30 as 12:00 

Horário: 
Das 14:00 as 17:30 horas. 

PREÇOS - PUBLICAÇÕES 
* Pub l i cac9es - cent imentros de 

col una . . ..... . . . . ......... .. . . Cr$ 280.00 

PREÇOS - ASS INATURAS 

11 Macapá . . ... . . .. ..... .. ... . . . . 
* Outras Cidade . . .. •. ... ..... . . 

Cr$ 3.550,00 
Cr$ 6 .07S,OO 

* As assinaturas sao semestrais e vencíveis 
30 de j unho a 31 de dezembro. 

Preço do Exemplar .. . ..... . ..... Cr$ 
N~mero atrasado ..... ... . .... . . . Cr$ 
NÚmero atrasado em outras 
c idades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 

RECLM~ÇÕES 

30 ,00 
60,00 

80 .00 

* Deverão ser dirigidas por escri to ao Dire -
tor do Departamento de Imprensa Oficial do 
T.F . do Amapá, at é 8 dias a?OS a publicação. 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL" Rua Cândido Mendes >1- Macapé Terrllórlo Federal doAmapé >~- Telefones 62 1 -4040>~- Ramais 176 • 177 • 178 
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Palácio do Setentrião, em Macapá, 13 de julho de 1982 , 
939 da RepÚblica e 399 da Criação do Território Federal do 

durante o imoedimento da respectiva titular, que frequenta
ra o VIII Curso Regionalizado em Belém do Pará, no período 
de 12 de julho de 1982 à 03 de fevereiro de 1983 Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governad:>r Art. 29 - Revogam- se as disposiçÕes em contrário. 

TERRITÓRIO FEDERAL DO fu'~PÁ 
PREFEITURA ~lUNICIPAL DE ~~CAPÁ 

EDITAL N9 20/82=D0= COM PRAZO DE TRINTA DIAS 

REGULARIZAÇÃO DE INOVEIS 
O Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de Macapá, através do Serviço de Fiscalização e licenciamen to de 

Obras , torna pÚblico que as pessoas abaixo relacionadas estão solicitando ALVARÁ DE LICENÇA PARA REGULARIZAÇÃO dos se
guintes Imóveis . 

ORDEM INTERESSADO ENDEREÇO QUADRA L O T E 

01 
02 
03 
04 
os 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 

SEBASTIÃO ALFAIA FILHO 
SEBASTIÃO COSTA DE AZEVEDO 
MARIA JOS~ COSTA DOS SANTOS 
MANOEL DOS SANTOS PIHENTEL 
~1ANOEL DE ALMEIDA SOUZA 
PLÁCIDO PORTAL DE SOUZA 
RAIMUNDO DIAS FURTADO 
DALVINA DE OLIVEIRA SANTANA 
RAHlUNDA ALVES FERREIRA 
ALBERTO GO~ffiS DOS SANTOS 
DOHINGOS NOBRE DA GAMA 

Rua: Euclides Rodrigues 
Pas. Sem Denominação 

13 
11 

12 34 
86 09 

Rua: Euclides Rodrigues 
Rua: Adalvaro A. Cavalcante 
Av. Nações Unidas 

13 
11 
04 

12 32 
62 15 
28 02 

Av. 19 de Haio 06 09 03 
Av . José de Anchieta 
Pas. Sem Denominação 
Rua: Ubaldo Figuei ra 

11 
09 
11 

23 24 
26 14 
58 03 

Rua: Adalvaro A. Cavalcante 
Rua: Salvador Diniz 

11 
11 

62 14 
58 24 

JOÃO RAHlUNDO PRAXEDES 
OSVALDO FRE ITAS FILHO 

Av . Mendonça Júnior 02 12 17 
Av . Alagoas 08 16 23 

Convida as pessoas que se jul garem comdireito sobre os rereridos 1moveis , 
to, dentro do prazo de 30 dias , contados da data da publicação des te Edita l . 

a apresentarem suas reclamações por esc ri 

Macapá(AP), 09 de julho de 1982 

Eng9 . ARNALDO CARVALHO MUNIZ 
Diretor do Depart9 de Obras-P~IM 

CPF 037 939 823-00 

PROCURADORIA GERAL 

TE~10 ADITIVO 

TERMO ADITIVO AO CO~VENIO N9 001/78- SOAC/NSP/SEC, CELE
BRADO ENTRE O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ~~PÁ E A PRE 
FEITURA ~lUNICIPAL DE ~i~PÁ , CON A FINALIDADE DE DAR CUMPRI -: 
~ffiNTO A PROGRAMAÇÃO DE EDUCAÇÃO PR~-ESCOLAR DO TERRITÓRIO. 

Aos sete (07) dias do mis de julho do ano de hum mil no
vecentos e oitenta e dois (1982), o GOVERNO DO TERRITÓRIO FE 
DERAL DO ~~PÁ, neste ato r epresentado por seu Governador , Se 
nhor ANNIBAL BARCELLOS, daqui em diante denominado simples -: 
mente GOVERNO e a PREFEITURA ~illNICIPAL DE ~~PÁ, representa
da neste ato por seu Pr:feito Municipal, Senhor FERNAI'1DO 
DIAS DE CARVALHO,daquí em diante denominado simp l esmen PRE
FEITURA, acordam celebnr o presente TE~IO ADITIVO, mediante 
as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRI~ffiiRA : A Cláusula Terceira do Convinio ora a 
ditado - Das Obrigações - será acre sc i da dos seguintes itens 
abaixo especificados : 

I - DAS OBRIGAÇÕES: 

1) DO GOVERNO : 

a) Treinar monitores e/ ou professores para atuarem, nas 
turmas pré- escolares . 

b) Repassar Cr$ :3 . 900.000 , 00 (tris milhÕes e novecentos 
mil cruzeiros), de acordo com a liberação do ~ffiC . 

c) Acompanhar , avaliar e controlar as atividades desen 
volvidas de acordo com as metas do projeto. 

d) Fornecer, através do INAE a mer enda escolar. 

2) DA PREFEITURA: 

a) Designar um elemento que possua o 29 Grau Completo 
ou curso superior para coordenar as atividades do Pré-esco 
lar. 

b) cumprir as metas determinadas no projeto . 
c) Contratar monitores e/ou professores p~ra atuarem n?5 

turmas pré-escolares . 

d) enviar relatórios bimes trais posicionando o desen 
volvimento físico e financeiro do projeto . 

CLÁUSULA SEGUNDA: Será acrescido ao Convinio ora adi 
tado uma cláusula referente à locação de recursos para cus 
teio e cumprimento das suas finalidades e que passará a 
ter a seguinte redação: 

- DA DOTAÇÃO - As despesas decorrentes do presente Ter 
mo Aditivo no valor de Cr$ 3. 900 . 000,00 (tris milhÕes e 
novecentos'mil cruzeir os) serão alocadas do Convinio n9 
03/82-rffiC, Programa - Educação Pré- Escolar , Categoria Eco
nômica 3. 1 . 3. 2. 00 , 4 . 1.1 .0 .00 e 4. 1 . 2.0 .00 , conforme Notas 
de Empenhos n9s 137 , 141 e 147 , emitida em 27 de maio de 
1982 nos valores de Cr$ 2. 500 .000,00 (dois milhÕes e qui
nhen~os mil cruzeiros) , Cr$ 900.000 ,00 (novecentos mil 
cruzeiros) e Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros),res 
pectivamente. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A Cl áusula Sétima do Convênio pri
mitivo passará a ter a seguinte redação: 

"O presente Convinio será frOrrogado pelo prazo de nove 
(09)meses, a contar de 19 de abril à 31 de dezembro de 1982'.' 

CLÁUSULA QUARTA: Permanencem inalteradas as demais 
cláusulas do instrumento principal e Termos Aditivos . 

E, por estarem de comum acordo, Governo e Prefeitu
ra f i rmam o presente Termo Aditivo em ci nco (OS) vias de 
igual teor e forma, na presença de duas (02) testemunhas 
abaixo nomeadas . 

Macapá, 07 de j ulho de 1982. 
ANNIBAL BARCELLOS 

= Governador = 
FERNANDO DIAS DE CARVALHO 

= Prefeitura 
TESTEMUNHAS : 

Bernardino Nendes dos Sant os 
Raimundo da Silva Picanço 

PROCURADORIA GERAL 

TERNO ADITIVO 

TERCEIRO (39) TE~!O ADITIVO AO CONVENIO N9 002/78- SOAC / 
NSP/SEC, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO 
~~PÁ E A PREFEITURA rlUNICIPAL DE OIAPOQUE, CON A FINALIDA
DE DE DAR CUHPRU!ENTO A PROGW1AÇÃO DA EDUCAÇÃO PRII- ESCOLAR 
DO TERRITÓRIO. 
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Aos cinco (OS) dias do mês de julho do ano de hum mil r.o 
vecentos e oitenta e dois (1982) , o GOVERNO DO TERRITÓRIO FE 
DERAL QP AMAPÁ, nest~ ato representado por seu Governador ~ 
Senhor ANNIBAL BARCELLOS, daqui em diante denominado simples 
mente GOVERNO e· ·a PREFEITURA MUNICIPAL, DE OIAPOQUE, neste 
ato representada :por seu Prefeito, Senhor AZARIAS FRANCI SCO 
DA COSTA NETO, daqui em diante denominada simpl esmente PRE 
FEITURA, acordam celebrar o presente TERJ-10 ADITIVO, mediante 
as cláusu las e condiçõss seguinte s: 

CLÁUSULA PRI~ffiiRA : A Cláusula Terceira do Convênio ora 
aditado - Das Obr igações - será acrescida dos 
itens, abaixo especificados : 

DO GOVERNO : . 

seguintes 

a) Treinar monitores e/ou pr ofessores para atuarem nas 
turmas pré- escolares . 

b) Repassar Cr$ 2.600.000 , 00 (dois mil hÕes e seiscentos 
mil cruzeiros) de acordo com a liberação do ~lliC . 

c) Acompanhar, ava liar e controlar as atividades desen
volvidas de acordo com as Netas do Projeto. 

d) Fornecer atraves do INAE a merenda escolar . 

DA PREFEITURA: 

a) Designar um element o para coordenar as atividades do 
pré-escolar ; que possua 29 Gr au completo ou curso superior . 

b) Cumprir as metas determinadas no projeto. 

c) -Contrata.r monitores e/ou professores para 
nas turmas pré-escolares. 

atuarem 

d) Enviar re l atórios bimestrais posic i onando o desenvvl
vimento físico e Financeiro do projeto . 

CLÁUSULA SEGUNDA : Será acrescida ao Convênio principal a 
Cláusula referente aos recursos alocados, que passará a ter 
a seguinte r edação : 

- DA DOTAÇÃO - Os recur sos para custear o presente TERJ-10 
ADITIVO serão alocados do Convênio n9 03/82- MEC , Programa 
Educação Pré-Escolar do T.F .A., Categoria Economica 
4.1 . 1.0.00, 3. 1. 3 . 2 .00 e 4.1.2 .0. 00, conforme Notas de Empe
nhos n9s 146 , 140 e 1S1, emitidas em 27 ce maio de 1982 , nos 
valores de Cr$ 1. 400.000 ,00 (hum milhão e quatrocentos mil 
cruzeiros), Cr$ 1.000.000,00 (hum milhão ·de cruzeiros), e 
Cr$ 200.000 , 00 (duzentos mil cruzeiros), r espectivamente ,per 
fazendo um total de Cr$ · 2.600 .000,00 (dois mi l hÕes e seiscen 
tos mil cruzeiros) . 

CLÁUSUL~ TERCEIRA: A Cláusula -Sét i ma do Convênio primi ti 
'vo passará a ter a seguinte r e'dação : 

- DA VIGENCIA - O prazo de vigência do presente Convênio 
será de abril à dezembro de 1982 . 

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cl áusu 
las do Convênio n9 002/78-SOAC/NSP/SEC e TERMOS ADI TIVOS . 

E, por estarem de comum acordo, Governo e Prefeitura,fir 
mam o presente TE!u-10 ADITIVO, em cinco (OS) vias de igual 
teor e forma, na presença de duas (02) testemunhas abaixono
meadas . 

Nacapá ,, OS de julho de 1982 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
GOVERNO 

AZARIAS FRANCISCO DA COSTA NETO 
PREFE ITÚRA 

TESTEHUNHAS: 
Ilegíve i s 

PROCURADORIA GERAL 

TERJ-iO EDITIVO 

TERMO ADITIVO AO CONVENIO N9 OOS/78-SOAC/NSP/SEC, CELE
BRADO ENTRE O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ~1APÁ E A 
PREFEITURA HUNICIPAL DE ~IACAPÁ, COH A FmALIDADE DE DAR CUH
PRUlliNTO A PROGWIAÇÃO DE _EDUCAÇÃO PRÉ- ESCOLAR DO TERRITÓRIQ 

Aos sete <on dias do mê s d~ j ulho do ano de hum mil no 
vecent os e oiten-ta e dois ( 1982), o GOVERNO DO TERRITÓRIO FE 
DERAL DO ~IAPÁ, neste ato rep resentado por seu Governador,Se 

nhor ANNIBAL BARCELLOS, daqui em diante denominado simples= 
mente GOVERNO e a PREFEITURA HUNICIPAL DE ~1ACAPÁ , representa 
da neste ato por seu Prefeito Hunicipa l, Serihor ~ruRILO AGos= 
TINHO PINHEIRO, daqui em diante denominada simplesmente PRE
FEITURA, acordam celebrar o presente TERJ-10 ADITIVO, mediante 
as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PR]}lliiRA: A Cláusula Terceira do Convênio ora 
aditado - Das Obrigações - será acrescida dos seguintes itens 
abaixo especificados : 

I - DAS OBRIGAÇÕES: 

1) DO -GOVERNO : 
a) Treinar monitores e/ou professores para atua r em nas 

turmas de pré- escolares . 

b) Repassar Cr$: 11 . 300 .000 ,00 (onze milhÕes .~ trezen
tos mil cruzeiros.), de acordo com a liberação do HEC. 

c) Acompanhar, avaliar e controlar as atividades desen
volvidas de acordo com as metas do projeto . 

d) Fornecer, através do INAE a merenda escolar. 
2) DA PREFEITURA: 

a) Designar um el emento que possua o 29 grau completo-ou 
curso superior para coordenar as a t ividades do pr é-escolar. 

b) cumpri r as metas determinadas no proje t o . 
c) Contr atar monitores e /ou professores par a atuaremnas 

turmas pré- escolares. 

d) Enviar relatórios bimestrais posicionando o desenvol 
vimento físico e financeir o do proj eto . 

CLÁUSULA SEGUNDA : Será acrescido ao Convêni o ora adi t a
do uma Cláusula referente à locação de recursos para custe·io 
e cumprimento das suas fina l i dades e que passará a ter a se
guinte redação: 

DA DOTAÇÃO - As despesas decorrentes do presente TER
HO ADITIVO, no valor de Cr $: 11. 300 .000 ,00 (onze ·milhÕes e 
trezentos cruzeiros), ser ão alocados do CONVENIO N9 0"3/82 -
~ffiC Programa Educação Pré- Escol ar , Categoria Econômica 
3. 1.3 . 2. 00, 4 . 1. 1.0 . 00 e 4.1 . 2.0 .00, conforme Notas de Empe
nhos n9s 143, 144 e 149, emitidas em 27 de mai o de 1982 , no 
valur de Cr$ : 7.300 . 000 , 00 (sele milhÕes e tre ,;entos mil 
cruze iros) , Cr$: 3. 000 . 000 , 00 (tr ês milhÕes de cruzeiros) e 
Cr $: 1. 000 .000_, 00 (hum milhão de cruzeir os_)Jresp.ectivamente . 

CLAUSULA TERCEIRA: A Cláusul a Sétima do Convêni o pr imi
tivo passará a ter a seguinte r edação: 

" O pr esente Convênio será pr orrogado pel o prazo de no
ve (09) meses , a contar de 19 de abril à 31 de dezembro de 
1982". 

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem i na-lteradas as demais cláu
sulas do instrumento principal e Termos Aditivos. 

E, por estarem de comum acordo, GOVERNO e PREFEíTURAf ir 
mam o presente Termo Aditivo em cinco (OS) vias de i gual teor 
e forma , na presença de duas (02) testemunhas abaixo nomea
das . 

Nacapá, 07 de julho de 1982 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove r nador = 

HURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
= Pr efeitura = 

TESTEHUNHAS : Ilegíve i s 

CARTÚRIO DE REGISTRO PúBLICO 

PROCLAMA DE CAS~lliNTO 

O Oficial do Regist~<o Civil de Vila Naia, Santana, Co
marca de Macapá , Terr itóri o Federal do Amapá, RepÚblica Fe
derativa do Brasil , faz saber que pretendem casar : SERGIO AL 
GUSTO GURJÃO DE OLIVEIRA E IVELISE DO SOCORRO SILVA DOS SAN-: 
TOS. 

Ele é filho de Bi anor Guedes de Oliveira e Lucy Gurjão 
de Oliveira . 

Ela é filha de Nanoel Fer reira dos Santos e Haria José 
Si l va dos Santos . 
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Quem souber de qualquer impedimento legal que os 
de casar um com outro acuse-o na forma da Lei. 

Vila Haia , Santana, 01 de julho de 1982 . 

JESUINA CHAGAS DE OLIVEIRA 
Oficial 

CLUBE DOS I BGEANOS DO A}~PÁ - CIAP 

ESTATUTO 

CAPITULO - I 

DA I NSTITUIÇÃO E SEUS FINS 

iniba Artigo 119 - São sócios Contribu i ntes todos os emprega
dos do IBGE que contribu í r em com 1% de seu salário bruto até 
máximo de 15 (quinze) vezes o salário mínimo vigente no Terri 
tório Federal do Amapá , cuja proposta de admissão tenha sido 
aprovada pela Dire toria ; 

Parágrafo único - Os sócios Contribuintes do quadro de 
pessoal inativo do IBGE , contribuirão com 1% de seu salário 
bruto referente ao cargo, faixa e referência salarial , quando 
de sua aposentadoria, atual izado . 

Artigo 129 - Os associados do CIAP não respondem solida
riamente pelas obrigaç5es contraídas pela sociedade; 

CAPITULO - III 
DO PATRIHÔNIO E SUA APLICAÇÃO 

Artigo 19 - Com a denominação de Clube dos Ibgeanos do Artigo 139 - O patrimônio é constituído dos 
Amapá - CIAP, é criada urna sociedade dos servidores do IBGE no bens: 

seguintes 

Território Federal do Amapá; 

Parágrafo único - Somente poderão ser sócios do CIAP fun 
cionários ativos e ou inativos do Instituto Brasileiro de Geo 
grafia e Estatís t ica - IBGE; 

Artigo 29 - O prazo de sua c riação é indeterminado; 

Artigo 39 - O CIAP como sociedade civil é pessoa jurídi
ca de direito privado com autonomia Administrativa-financeir~ 
e regerse-á pe l o presente Estatuto aprovado pela Assembléia~ 
ral, bem como regimento interno e demais atos baixados pelos 
úrgãos competentes; 

Artigo 49 - O CIAP t em sede e fo ro na cidade de Nacapá , 
Território Federal do Amapá; 

Artigo 59 - O CIAP t em por finalidade : 

Promover o desenvolvimento sócio-cultural e financeiro de 
seus associados, incentivando a prática de esportes em geral , 
conjugando todos os servidores do IBGE; conceder benefícios 
dentro de suas disponibilidades financeiras e incentivar a 
poupança dos associados ; 

Parágrafo único - Todos os benefícios financeiros propo.::_ 
cionados serão fixados em atos regulamentares e nenhuma pres
tação de serviços de caráter ~s.sistencial ou previdenciário e9 
de rá ser autorizado pelo tiAP.•em que a devida receita de co
bertura tenha s i do previamente estabelecida ; 

Ar tigo 69 - O CIAP só se extinguirá 
lo Código Civil; 

nos casos regidos P!:, 

Parágrafo único - Em caso de extinção do CIAP seu patri
môn i o se rá incorporado ao IBGE, à Delegacia no Território Fe
deral do Amapá. 

CAPITULO - li 

DO QUADRO SOCIAL 

Artigo 79 - O Clube dos Ibgeanos do Amapá - CIAP é cons
tituído por numero indeterminado de sócios, os quais são con
siderados: 

a) Beneméritos Fundadores; 
b) Beneméritos; 
c) Fundadores Contribuin t es; 
d) Contribuin t es . 
Artigo 89 - O t í tu lo de sócio Benemer1to Fundador será 

concedido pela Assembléia Geral mediante proposta fundamenta
da da Diretoria aos que se tornarem dignos dessa distinção , 
quer por relevantes serviçospres tados ao CIAP , quer por have
rem fe ito à Sociedade doaçÕes em irnportãncia superior a 5 
(cinco) vezes o salários mínimo vigente no Território Fede -
ra l do Amapá e que tenha assinado a Ata da primeira reunião do 
CIAP ; 

Artigo 99 - O título de sócios Beneméritos será c~ncedi
do pela Assembléia med iante proposta fundamentada da D:reto -
ria, e caberá aos que se tornarem dignos dessa distinçao,quer 
por relevantes serviços prestados ao CIAP, quer por haverem 
feito à Soc iedade doaç~es e~ importância superior a S(cinco' 
vezes o salário mínimo vigente no Território Fede ral do Ama-
pa ; 

Artigo 109 - São sócios Fundadores-Contribu1ntes empre
gados do I BGE de qualquer categoria lotado na De l egacia do 
IBGE no Amapá , que con t ribu írem mensa lmente para o CIAP com 
1% de seu salário bruto até o máximo de 15 (quinze) vezes o 
sal.ár i o mín imo vigente no Território Fede ral do Amapá , e que 
tenham assinado a Ata da primeira reun i ão do CIAP; 

a) HÓveis e imóveis adquiridos ou que vierem a ser adqu.!:_ 
ridos ; 

b) DoaçÕes, cessoes, auxílios, subvenções e contribuiu 
ç5es de qualquer natureza proporcionadas por pessoas físicas 
ou jurídicas; 

c) Renda de bens de serviços ou fornecimento por ele rea 
lizado ; 

d) Contribuição dos sócios Beneméritos Fundadores ou Con 
tribuint es; 

Artigo 149 - Os bens patrimon1a1s do CIAP só poderão ser 
alienados , gravados através da autorização da Assembléia Ge -
ral , por maioria absoluta de seus integrantes; 

CAl'lTULO - IV 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DA COHPETÊNCIA ADHINISTRA-
TIVA. 

Artigo 159 - A esrrutura orgâni~a do CIAP compreende : 

a) Assemb l éia Geral ; 
b) Conselho de Representantes ; 
c) Diretoria Executiva; 
d) Conselho Fiscal. 

Parágrafo único 
Vice-Presidente , dos 
do Conselho Fiscal e 
do a qualquer título . 

SECÇÃO ~ I 

- O execício das funções de Presidente , 
membros do Conselho de Representantes e 
da Diretoria Executiva não será remunera 

DA ASSEHBLÉIA GERAl 

Artigo 169 - A Assembléia Geral é o Úrgão máximo de deli 
beraçào do CIAP; 

Artigo 179 -São membros natos da Assembléia Geral os as 
sociados de todas as categorias do CIAP, desde que em pleno 
gozo de seus direitos estatutários; 

Artigo 189 - A Assembléia Geral se r eunirá ordináriarnen
te a cada ano até o dia 15 (quinze) de junho para apreciar as 
contas da Diretoria Executiva do exercício e , na primeira quin 
zena de julho, para eleição do Conselho de Representantes , e; 
caráter extraordinário, quando regularmente convocada; 

§ 19 - As reuniões ordinárias serao realizadas em primei 
ra convocação com dois terços de seus associados e , segunda 
com qualquer número; 

§ 29- As reun1oes da Assembléia Geral , extraordinária , 
serão convocadas pelo Presidente da Diretoria Executi..:ra, nos 
casos regulares ou quando solic itadas por dois terços no m1n1 
mo dos associados ou pela maioria simples do Conselho de Re = 
presentantes, em última instância; 

Artigo 199 - O Edital de Convocação da Assemblé ia sera a 
fixado nas dependências da Delegacia do IBGE no Amapá, em lo= 
cais de bastante acesso aos servidores e ~ssociados, com 5 
(cinco) dias de antecedência; 

Artigo 209- Compete a Assemb l é~a Geral : 

a) Eleger bienalmente no mês de julho o Conselho de Re -
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presentan t es , Presidente e Vice- Presidente da Diretoria Execu 
tiva,·que terão mandato de 2 (do i s) anos ; 

b) Ap rovar qualquer alteraÇão do Estatuto proposta pelo 
Conse lho de Representantes ; 

c) Apróvar as contas da Sociedade; 
d) Deliberar sob re alienação de móveis e demais assuntos 

pa r a os quais foram convocados . 

Parágrafo único - O assoc i ado não poderá ser represen ta-
do por outro associado . 

SECÇÃO -. II 
DO CONSELHO DE REPRESENTANTES 
Ar t i go 219- O Conselho de Representante será constituí

do , permanen temente, na proporção de um Conselheiro para cada 
4 (quatro) associados em pleno gozo de seus direitos Estatut~ 
r: ios ; 

Parágráfo único - ~o computo do número de assoc iados ,pa 
ra efeito de aplicação do disposto neste ar tigo, a f ração 
igual ou inferior a 2 (dois) será desprezada e a superior a 
esse número dará lugar a mais 1 (um) representante no Conse
lho . 

Artigo 229 - Compete ao Cosnelho de Representante : 

a ) El eger . dentre seus membros , o Presidente , Vice-Pres i 
dente e Secre tário do Consel ho de Represen tantes ; 

b) Eleger anualr.1ente , dent re os associados , no mês de ju 
lho os membros do Conselho Fiscal e os respectivos Suplentes~ 
bem como o Presidente do referido Consel ho ; 

c ) Apreciar a . Politica Assistencial e Finance ira da 
Sociedade e o plano anua l de trabalho e s uas modif i cações pro 
postas pela Diretoria, bem como o Orçamento e Programa ; -

d) Apreciar as matérias de natu reza Administra tiva que 
forem subme tidas pe la Di retori a Executiva; 

e ) Aprovar o Regimento Interno e suas even t ua i s modifica 
çoes ; 

f) Ap r ovao na forma estatutária, a Assemblé i a Geral, al
t erações estatut ár ia s 

Parágrafo único - O Conselho de Representante r eunir-se
á ordináriamente de 3 (tr€s) em 3 ( t rês) meses e, extraordiná 
riament e ,quando solicitada pela maioria de seus membr os , pela 
Dire tor ia Executiva ou pelo Pres i dente . 

SECÇÃO - III 

DA DIRETORIA EXECUT[VA 

Artigo 239 - A Dire:oria Executiva será composta de 
(um) Presidente , 1 (um) Vice-Presidente, 1 (um) Diretor Fina~ 
ceiro , 1 (um) Diretor Sócio- Cultural, 1 (um) Diretor de Espor 
tes e 1 (um) Secretário, todÓs ali saciados e em pl eno gozo de 
seus direitos Estatutários; 

Art igo 249- 0 Presidente e Vice-Presiden t e e l eitos pela 
· Assembléia Geral , fa rão a esco l ha de I (um) Diretor Finance i 

ro, 1 (um) Diretor Sócio-Cul tur al, I (um) Diretor de Espor t es 
e 1 (um) Secr etár io ; 

Artigo 259 - ·compete a Diretoria Execu t i va: 

a) Dirigi r e Admi ni strar o CIAP em todos os seus se tores 
cumprindo e fazendo cumpr i r o presente Estatu t o, o Reg iment o 
I nte rno , os regulamentos em vigor, as decisões da Assemb l é i a 
Geral e do Conselho de Representantes; 

b) Autorizar a s despesas e control ar a r ece i ta; 

c) Encaminhar ao Conselho Fiscal balancet es t r imestrais e 
a Assembléia Geral , anual, acompanhado do ba l ancete do exerci 
cio findo , com pa recer do éonselho Fiscal; -

d) Propor ao Consenlho de Represent es o pl ano de ass is -
tência e beneficios e de aplicação de recursos ; 

e) Apl i car penalidades e r esolver sobre admi ssões, licen 
ças e cance l amento de matricula de assoc i ados por atraco de 
pagamento'; 

Ar t i go 269 - Os memuros da Diretoria não serão pessoal
mente responsaveis pe l as obrigações que contraírem em nome do 
C~AP , em vir tude de ato regulamentar de gestão , respondendo 
Ci vil e Crimi nalmente pel os prejuízos que causarem por viola
çao à Lei do Es ta tuto ; 

Artigo 279 - Os membros da Di retor i a nao poderão fazer 
parte do Conse lho de Representantes; 

Parágrafo único - A Diretoria tomará· posse na segunda 
qu i nzena do mês de j ulho. 

Ar tigo 289- Compete aos Diretores o exerc1c1o. de funções 
de pl anej amento , or ganização , direção , coordenação , execuçãoe 
controle das a t i vidades financeiras , administ rativa, soc ia i~ 
assitenc i ais e esportivas; 

Artigo 299 - Os Diretores, al ém de atribuições e respon-

sabilidades próprias decorren t es da qua l i dade de membros da 
Diretoria Executiva serão os ges tores nas r espec tivas areas a 
dministra t i vas, financeiras e assistenciais ; 

Artigo 309 - No caso de impedimento de qualquer Diretor, 
super ior a 3 (tres) meses sob qual quer hipótese , o Presidente 
comunicará imediatamente o fato ao Conselho de Representantes, 
para a eleição de um novo titular ; 

Artigo 319 - Compete ao Presidente da Diretoria Executi-
va : 

a ) Mov imentar sempr e em conj unto com o ~iretor Finance i 
ro os depósitos bancár ios e demais r ecursos do CIAP; 

b) Fornecer as au tor i dades competentes as informaçÕesque 
lhe forem solicitadas ; 

c) Convocar e presidir as Assembléias Gerai s , Ordinárias 
e Extraordinárias ; 

d) Convocar e Presidir a Di retoria Execut i va ; 
e ) Aceitar doações , l egados e cessões, aux í l ios e subven 

çÕes e contribu ições que venham a ser feita ao CIAP; 
f) Assinar acordos , convênio e contratos; 
g) Representar o CIAP ativa e passivamente, judici al e 

ex t ra j udici a l mente podendo nomear propostos, procudores e de
l egados ; 

h) Dirigir e coordenar os trabalhos da Diretoria Executi 
va; 

Artigo 329 O Pres idente nos seus impedimentos será su
bstituído pelo Vice-Presidente ; 

SECÇÃO -IV 
DO CONSELHO FISCAL 
Ar t igo 339 - Os membros do Conselho Fiscal , em numer o 

de 3 (três) e r espectivos suplentes serão e l eitos pe l o Canse 
lho de Represen tantes , com o mandato de 2 (dois) anos , per mi 
tindo-se a reel eição; 

Artigo 349 - Compe t e ao Conselho Fi scal : 

a) Dar parecer a t é julho de cada ano sobre prestação de 
contas e balancete ge ra l da sociedade no exercício ant er i or , 
apresentados pe l a Diretor ia Executiva; 

b) Requisitar e examinar a qua lquer tempo , livros e doeu 
mentos r elac ionados com a Adminis tração Financeira do CI AP, se 
gundo as medidas julgadas convenientes ; -

c) Apresentar ao Conse l ho de Re presentantes pareceres so 
bre os assun tos contábei s , da gestão financeira e do patrimõ ::
nio; 

CAPITULO - V 
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

_Artigo 359 - A fim de dar cumpriment o nos artigos 20 e 
22 , ltens a , b , c e d deste Estatuto , os membros do Conselho 
de Repr esentan t es se rão e l eitos na primeira quinzena do Mês de 
jul ho de 1982, com mandatos até junho de 1984: os membros da 
Diretor ia Executiva e do Conselho Fiscal serão eleitos na se 
gunda quinzena do mês de j ulho de 1982 , com mandatos até j u
nho de 1984: 

Artigo 369 - Perderá o mandato o membro do Conselho de 
Representantes e ou do Cons el ho Fiscal que deixar · de compare - . 
cer a 3 (tres) reuniões consecu t ivas sem motivo justificado ; 

Artigo 379 - As vagas do Consel ho de Repr esentantes se
~ão preenchidas obedecendo a classificação de candida t os ao 
Conselho ; 

Artigo 389- Findo os mandatos dos conselheiros e da Dir e
toria Executiva permanece r ão eles em pleno exercício a té a 
posse da nova Diretoria e do novo Consel ho de Representant es ; 

Artigo 399 - O ano social terá a duração de 12 (doze) me 
ses , com início em primeiro de julho e término em trinta de 
j unho ; 

Art igo 409 - São proibidas as manife stações de cunho po
lítico , partidár io ou religiosa , bem como as que impliquem em 
discr iminação de raça ou nacionalidade ; 

Art i go 4 19 - Este Estatuto entrará em vigor na data de 
sua publicação , revogadas as disposições em contrário, deven
do o mesmo ser distri buí do entre os associados do CIAP, publi 
cada no "Diário Ofic i a l " e r egistrado no Competente Car t ór iÕ 
de Titulas e Documentos ; 

Ar tigo 429- O presente Estatuto ·reconhece as obrigaçÕes 
assumidas, os direi tos adquiridos , as distinções conferidas e 
penalidades impostas ; 

Artigo 439 - Os casos omissos serao resol vidos pela Dir~ 
toria Executiva , quando se julgar competente, caso contrário, 
o assunto será submet ido pel a Diretor i a ao Conselho de Repre
sentantes . 


	

