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DIA RI O OFICIAL 
n e ereto nu 1' ue 24 de Julho de 1564 

----------------------~~~~--~~ ~------------------------------------
Ano VI. 1\'"úmero 1249 Macapá, 2a.-feira. 9 de novembro de 1970 - -·-----

D 8 C R E T O Poder Judiciário 

1\.u o:Jo io-u . .t~ Juiz ri e J,il'c i l o da ComaTca de .11 a capá 
O Governador do Tc·rntt'n:<> h·~cral d!J Am·1pà 

usa ndo das atribu ;çÕPh q 11t> li ,. ·· r:·r,•ren os it.1u ~ 1 l ' \'11 , 
do a rti!:;o 4.", tJO I ·e~.;rPl :•- 1 .• i ti. v f...' !l. tlr :!I rlt' St'll':,•bil' 
de H . .J:;, e 

CO~SIJ)EIL\NDO: 

- as razõeb argui,hs JH:l" ~(·n· F t•l' F• allciseo cios 
Ar jos Corrêa, em reqt.C'rilllen .o ea•>t<tdO pt~ lo Proee:-su 
n." 5.S57/7U-tiG T; ' 

- que l'cou constatado que rehlmente, rm ja neiro 
de 19fi7, o l' uncionário em apt·ê<;o ~c· c utontrava em gôzo 
de ~é r ias r egulamenta res; 

- q~~ pel~:~s razões expos t::~ . niio poderia o ser vi
dor te r sorr1do deac,l\l to ele dois (:? ) diaE em fôi La de pa
gamento l' l!fcrente aq uêle mê~: 

RESOLVE: 

. ~rt. 1.~ -, Fic!l a Seção do Pc•ssoal do Sen ·iço de 
Admtm~trl'lçao Geral, autorizaria a proeerJer o cancelamen
to, .na [l r ha_ de a~S('ntamcnto iuclivid<.ud tle .i·'rancisco doR 
AnJOS Üol'l'ea, Aux il iilr de lnsp(•ção Sa nitá ria c l:{u ra l nivel 
8 .. d.o Qu~dro dr Funciop:irios d(·ste Território, lotado na 
DIVISão ac Produção, de rlun~ (:~) ia llas que s<• acha m rc
gtst radas como havidas em jaut•iro de I!Jo'i' . 

Art. 2.o - O cancela men to das menci0nadas falta s 
não implica no ressa rcimento de q ualquer va ntagem pe
cuniária . 

Art. 3.0 
- Rcvogada8 as dis posiçõzs em c·ontrá rio. 

Pa lácio do Seteu1rião, em .\lal'a pa, 5 c! <" no,·r mbro 
de 1970. 

General lvanhoé Gouça!v('s ~fat•tin~ 
Govcroad 0r 

CorGocl AdáJ\·a ro Alvrs Cavhlcanli 
Secretar·io-Ge ral 

GalJinel e d o Gove·r nador 
DESPACHO 

. . . No ir~q ~t é r ite a que mandei r ro:.:edPr. pare. apurar o 
1ltC1to admm r ~ t ratívo do que é acu.,ari(J u Senhor Francisco 
Vilhena, ocup.:~ote do ca rgo l!a eh.:-sp A. rl a séri e de chts
se s de Motori . .;bl, nívrl H, do (J p>Jc!.o dC' .Servi Jores dêsiP 
Território. dl' i u seguiule ll esp.H:Iw: 

a) Anule·se o inquerito feito, p:•r não estar de atur
do com as no ·mas que l't•gem a CX (•c·w·üu ele icqut•r ito3 
ad minlstrativo~; 

bl I.JetNmino ao S.A G .. que indiqaP nova Comis~ão 
pa!·.r procedP t' u nôr o inqué1·ito; e 

l: l Ü1•te rmi no 1\ entreg-a, a n·n ·a (', mi bS:{ o, du d•JCU
ment~ çiio do inq<~érito ora r.nt1larlo. para que e~'<tnbcleça 
~:outato com a As->•.'SH•ria Ju rídica. a fim Cfll\' 0 nõ,-o il:l 
qu ·' rito P1' tr ja de at:cit'dn cnm w; r1 •grxs q ue th'vem C(>Url u
zir a fei tL:ra dos inq u!ritus. 

Macap.l, 4 de novembro de H1í0. 

Gco. lvanhoé Gonçalves· Martins 
Go vernador 

Edita I d1 C it<J<;ão, com prazo de 15 dias. na forma abaixo: 

O Doutor Má rio de Almeida Costa - J uiz Tem
porário ci<; Cc.rn:::rca de Macopá - , crpital do 
Territt.rio Fc clcra. t:o Amapá, no forma da lei , etc 

Faz ~aber a todos os que o presente Edital. com pra
zo de 15 dias \'in:m, ou dêle tiverem conhecimento. que 
neste Juízo corre seus t r<.mites um processo em q ue é acu
sado: Firmo Antônio de Ca rvalho, como incurso nos nrt0 .s. 
329. 330 c 331 do Código PenaL 

E. como tenha o Oficial de J ustiça dêste Juízo certi
ficado não o have r encontrado nesta Comarca, não sendo 
possível citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a campa- · 
recer nc-c:te Juízo. no edifício do Forum desta Comarca. sito 
fi Avenida Amazonas, n.0 26, esquina com à Rua Cel. Corio
lano J uc<1 . nesta cidade, no dia 25/11/70, às 10:30 horas, a 
fim de ser interrogado, promover sua defesa e ser notifica
do dos ulteriores tê:-mos do processo, a que deverá compa
recer , sob pena de re\'elir,. Para conhecimento de todos é 
passado o presente Edital. cuja 2a. via ficará afixada no lu
gar de costume. Dado e passado nesta cidade, aos vinte e 
seis dias de mês de outubro do ano de hum mil novecen
tos e setenta. Eu, Nino J e~us Aranha Nunes, Escrivão Su
bstituto. subs<'revi. 

Mário de Almeida Costa 
Juiz Temporário 

Estatuto n.u 1 do CruzeiTo Esporte Clu be 
e'!l 20 de abril d e 1968 

O Cr uzeiro Espor te Clube. aqui r-ep resentado por 
s ua primeiru dire tor ia, co mposta de 8 mem bros, RSs im des
cri minados, um presidente, um vice di to, 1.0 e ~.0 ser retá
rio, um tesoureiro, um dire tor social, um di retor de im
prensa e um direto r de espoi·tes. todos eleitos e e mpos
sados cooformc livro de ata n.0 1/67, de 15-ll-67 verilir.an
do a oeeessidade para melhor organizacão e direitos es
tatu:.~i s, sôbre a direção du presidente e aprovação dos 
demais componentes aeima mencionados reso lve, reger o 
seu prirneiro estatuto es portivo composto de 10 artigos e 
seus diversos pa rágrafos q ue :::ervira de [ator básico à so
luçii o de todos os caFos jurídicos pertencentes a es ta agre
miação esport iva Cruzeiro Esporte Clube conforme segue: 

Ar t. 1°. - Ficn nesta data nprova do t> denominado 
Cruzeiro Esporte Clube a es ta agremiação esportiva. 

§ 1o. - Esta di rPtu;ia t('rà o mR. ndalo de ~4 meses 
pod en•lo ca ndicla tar-:>e e nova eletção cl esde Qtl t' 11 ea ndi
dn l.u te nh a a sua l'icha li mpa no n1 11 1Hiu tu u ltimado, o seja 
apoiado por 60% rtos a !>soctados vu tautet.. 

Art. 2°. - Cw c.aso cl r t>:-..i>.téucia de co rrupção ou 
ruJt :; rlL• iclêncidat!(' 1l iOr UI. \'t'I'Íf1Ci1tla COnlprnva cl n, a dirOtO
l'ÍH Jo clube pt•úe,c:i ::.ul.J~tituir imediatamente o [altosu M·n
do logo ep(ls escolhido ~ ol.J a aprovaçil o de 60% dos associados 
e membros da dire tocia outtos Llemento~ . para preenchi
mento dH vaga que interinamente te rminarA o ma ndato do 
seu subslituido. 

Art. 3°- A diretoria do clube, fica na obrigação de 
reunir-se pelo men(ls duas vêzes ao mês em sua sede so
da! sendo tôdos oi! ass un tos tra tados, constado em ata 
de reunião e por todos os presentes assinados. 
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M . ..::~'üal·tlções Públicas I 

TuL{6rlals deverão remeter 
o expediente destinado à pu- i 
blicação neste DlÁRIO OFI
CIAl· dlàriament~. até àsl 
L:~.:l!l oflras, oxt:eto ao,; s&ba- 1 
dos quand o deverão fazê-lo 
~ttl> à" lt,:m horas. 

1\ ~ reclamuç<ies pertinen
tes à matérle. retribuída, oos 
casos de el'ros ou omissõe!l, 
deverão ser formuladas por 
eo:;crito, à Seção de Hedação, 
~"s 9 às 13,30 horas, no má
ximo até 72 h o r as após a 
li!ltc.ts dos órgãos oHciais. 

imprensa 0€itf iin.~ 

DJRETOR 
CARLOS DE ANDRADE POl\'T ES 

DIÁRiú OF'JCIAL 
Impresso nas Oi:irinas ria lmpre ·1sa Oficial 

MACAPÁ - T. F. AMAPA' 

AS::) lN!ITCRAS 
Cd' Anual 

Semestral 
T r imestrql 
Número avu lso 

C.(' 
:.,l. 

Cr$ 
Cr$ 

7,~0 
3,PO 
J ,45 
0.05 

As Repartições !'úLii<"n ! cing:r-sr-ã0 ;l, ass!nanP·a-; 
1 anuai:; rrnov1.cia• :1·~ :::1 r~ e 
: fevt- : Pi! (l t P r~ , da ·~í1 l t' i1~ 

i nic.arh:.~. •' lll •;H<'Iqeer 1 !'•'C · 
1 pel<~;.; út·git ,., c' t": t·i ·:;:, ' · 

,\ fim t~r ''Of'~ii·· •i • ,.. • 
rOIIt-ê1>•'11 de n1lôre!i ;:et• l'~ l' ' · 
nlwdos d•! e:,cl~ ret· Oh'nttos 

I fltJalltO fi l:llal a:>!JCaCRO, f'.OJ:
i CÍ lHlllOS Ubl'nl ()·, intel'"s ·;t . ll'~ 

1 prrf~'rC'l'< i:J :J:kl', ~> c lwi, Ul 1tll 
! vale posta . 
' Üf'. ~ \l' lk l' ' fj((\" il· ' ·''· 

I 
~:õ~; .• rio:; tí l'i!iio,• c:li••i:l! 1 ·•a 
S._-\ rnrnCC•.'l'fif' nos t!.S~ !u~1 Pt· ·~· 

Os originais dt>verão sér 
.l atllo~mrallos e autenticados, 
;:-essaivadas, por quem de di
reito, rasuras e E-mendas. 

Excetuadas ae pll.rli o ex
terior, que serão ~ P. m p r e 
aauE:tis, as ass;naturas poder
se-ão tomar, em qunlquer 
P.por,a, por Reis meses ou um 
11.110. 

I que 11& ~ui !citu r.·m nf\ a to Elo 
il.~s iz·ahll'il. 

«BRASILL\ - J::stc Diário {}fícial ;.. encontrado pa.t l"itu- 1 O h '1C!OltoJrl 1 ~ p;íbl !('ll 1r· 
ra no Salão Nacional e h;t;;rnaciom:l da Impt·ema. da dt'ra l. tt ·t\i lllu ll~'"''tli': u !le 

CO O PER PRES5, no Crasllia Intpet !al L<te,.» 11!ry r.· Parn [azcr _iu.;; a C ~te 
_ •··"·,..· :•to. '! ' \ l•r t (.H'o \· c.r e~ ta 

, "''' ,..,· ,w r 11 :•lo da r·siPUtll!'l' . Para ~acilit~r ao& at::sina?- 1 A fin: ~c· l'Vit;•r -cluc;1_o 
tes a ~enflre:.r;-ao do !JC!lZI) o~:: , cte ct.nf·,muHHle no rec?ll!
validade de buas assinaturas, I mEnto dob jorJ•a!>, d l' vem 
na parte superior do enderê- os assinante., 1> ;'(.\'i!: <•JH:la r a 

O de ruHo c•.da c~.emp.u.1 
:::trazudfl dos ürgãof' do o\1-
cia s ::,erá. no ' c·nd·t lL\'l' l ·.l 
Jt·rt·scidu àe ;, 'S o.u1 'l L' 
.Ir nw,.;md ann. r <..!!' ~ C r S 
o,02. por ano dt•er: lr ~olo . 

A:~ assinaturas ,·encidnsl ço vão impressos o Dt'Jrr.erc• reFper.'i' u h''•;rvaçf.r, com 
p1.;:!er~.o S('J' suspensa!' bem do talão de regist t·o, o m~s c uutecedênei11 mmuna. d<> trn . 
avt .::o préviO. o ano em que findará. tu (:lO) dia~. 

Art. 4". - Nenhuma execução de em prêgo de verba 
quand o superior n NCrS 100,00 cem cru7eiros novos poderá 
ser feita som anteriormente discutido em ata e apt·ovado 
por 60% dos componentes da diretoria e ::;ócios. 

Art. f>". - O clube te rá o seu quadro de atletas :;em 
limite devidamente inscritos pm ficha individual com foto
grafia e tôdas as demais exigências esportivas. 

§ 1°. - Igualmente deverá ser inscrito em fi cha in
dividual todos os seus associados de conformidade a cada 
categoria. 

Art. 6". - Q•jaJquer dívida do clube Eó será reco
nhecida tendo sido autorizada pelo presidente o quando 
superior o NCrS 100,00 e obedeça o art. 4º dêste estatuto. 

.-\rt 7°. - O clube poderá formar o seu quadro de 
sócios assim descrimioados: 

a - Sócio lfundador; 
b - Sócio Proprietário; 
c - Sócio Benemérito; e 
d - Sócio Contribuinte. 

§ 1°. -Fica estipulado o valor da jóia c mensalida
de para cada categoria de sócio. de acOrdo rom a tabelh 
assim descrimida. 

Sócio Fundador - Contribui cxpontâneamentc 
Sócio Benemérito - jóia 20,00 - mensalidade 5,00 
Sócio Proprietário - jóia lU,llO - mensalidade 2,00 
Sócio Contl'ibuinte - jóia 5,00 - ment!alidade 2,00 

§ 2º - Goza.rão os seus associados dt s direitos le
gais quando quites. o que deverá ser feito a te o dia 5 de 
cada mês podendo o sócio-fund11do r, opinar aoe di reit•lS le
gais do clube, participar de reuniões, organ izar I'cgul&men- 1 

tos internos do clube, frequentai' as restas socia1s, progra
mas culturais. tudo obedecendo as normas da. diretoria do 
clube. 

§ 3°. - Fica o sócio proprietál'io com o direito her
deiro de todo e qualquer patrimônio do clube observando 
o § 2o. dêste artigo. 

§ 4°. - Terá direito o t>ócio contribuinte, a partici
pação de todos os movimentos de recreação do clube. 

§ 5o. - A diretoria do clube prrmwverA. durante o 
mês duas festas dançantes aos sábados cem horário pre
visto das 19:00 horas às 24:00 c 4 festas men&uis at.a do
mingos cem horário das lO:UO às 2~:30 horas obedecendo a 
seguinte programação. 

1 - Das 10:00 às 18:00 horJB programfl de regional 
com promoções e concursos de danças, programas d~ f!-U
ditório, colom·os e profissionais com olertus do pn.lm i ~s 
aos vencedores de programa, podendo ser intercalado ee 
músicas para dança. 

H - Das 18:00 às 22:30 horas da11ça para freqüência 
de adultos. 

lii - 'J', ,dos Otl programas desla agrPm};~r'lo espP t· 
tiva serão rigoro :>amt-ntc t i ~ . altza os pelu dire .. :.:do l'lu
be a fim fie cumprir a '.':-. tg, te ,1 wá xi!L•I t!t, l; : t.:l)llt'l'.t,, 
socir. l, e que tam como Pxdu~iva finalidade .,uci3. l, de
vendo tô las as rendas líquidas obtid~s ::.erem aplicnclas na 
na compra de material para u clube, obedecendo o art. 4°. 
dêste estatuto. 

Art. 8". - O clube deverá ter sua conta corrente e 
reconhecida nas agl'lll ias bancúri1111, com o FCU p;:ópt·io 
nome, só sendo permitido err,itir cheque assinado pelo 
Presidente em exercício e <'n:lõs~o do tesoureiro. do clube. 

Art. 9". - A data de fundaç:lo do clubr, Ct' uforme 
livro de ata n•. 1/67 de 15 de novembro de L!:J67 , servn·á 
para ser aniverl'ário de fund1\Çiío do cl11be. 

§ 1º - As eleições Fetão procedidas com a escolha 
e indicação de nomes, no maximo 3 chapas de todos os 
component<'s para a novtt di retoria até 60 dias antes do 
término do manrlatf' !:IC'lclo levari a cadu chapa em aprova
cão pela a tual di l'l t ll'ia a !'im dn sr1· obcdetltdCI o ar t. 1°. 
§ 2º dêstc estatuto, por1cn.io qualquei' cens ura haver mo
difica~ão de nomes ~:~em preju1zo aos demais da chapa, 
até 15 dias autrs do término do man lato tia atual direto
ia, dia em que será pwct•diila a nova eleiçã o. 

§ 2° - Após a apr0vação ~era! f cr :l. a dita chapa 
registrada e assim fe ita a eleição por votação secreta e 
urnas própria~ cntru sócios fun dadores. proprietários e con
trihuinteti, observando por0rn a só poder votl'lr sócios que 
estejam rQalmutte em di!lS com suas mensaiidades. 

§ 3°. - ,\ diretoria eleHa deverá tomar posse no 
prazo de 15 de novembro data de anivers:irio de funda
ção do e'ube. 

Art 10 - Podcr:i o prc>eute et-i!atuto, sofrer qual
quPr refof'ma de SC'US art1gns após elevado o c!ubc a ca
tc · r~·, ri <> de am.!dt.res devidam~nte rC'gistl'ada na Federação 
Anoap<ler.se dl' Dm;p" rtos, s 1°- tl pre.- nte estatuto devid:1mente üprovado 
pm· todos os membros da diretoria do clube vai assim 
abaixo assinado. 

Presidente: Ht•vnaldo J7rrmmdcs Lima 
vice dito: ,Juiauutr Morai s Jos Santos 
1". secretário: Jodil~on das Chaga» Fernandes 
2°. •· Adimilson Duarte Alves 
' '. t, < ·•ur• irr•: Ht> lH' 'Jito Ferrei! a dos ~antas 
U.t ~tt t' ~··~· iul: Dtl~<· n Furtado li os ~ai; tos 
Diretor de lmpren.·.a: 1\lauoul 'I'orrinha Barbosa 
!1ire tcr de Esportes: P.gostir:hu Souza Menc1es 

JÜlCUf•<l, :0 de 11 brtl de U:WH 

CART0Kl0 «,JUC.\ • 
EdL rto l'r,tum \l"rup:• - T. F. A. 

Rt>cJ :ht•(''> a- a~Sili'ltUI'U.S Je,ro \oC Reyn aldo Fer
nandes Li ma, J un..t'dit· ~!ora e:, dos Santos, Iodilson das 
Chagas Fernandts, Adimilson Duar te Alves, Benedito Fer
reira dos Santos, Agostinho de Souza Mew:cs, Manoel 
'l'orrinha Barbosa c dun fé. 

Macapá. l tl do Março de 1968. 
Em testemunho da verdade 

J acy Barata Jucá 
Tabelião 
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A T..J }/O 26 168 espaço~: cl Idnm. idem co:11 carro de :l7" e 266/ 319 espa
<·os; a ) Idem, iclem ~!!rr.i-pOJ-t3til tipo Oii\·etli Studio 44; e) 

Aos quinlc dias do mê:; de> outullro elo <.lno de mil l\~uquino ele csc:·'-'\·er el <:tri ca ~om Cita de polietileno de 
nv\'C't:ento P :-:etentn. ;·!n~t:l dd:Hlf' dt• l'I<Jcapá, capital do 140,'148 espa~o>; f} M:<'iquina dP escrever com 100/ 120 espa-
"'.., :!·:t"ri..> I·' c> -;~ral d0 A m1pa. na !::ala d e [{euui5.o do Palil- ~·os própria para serviço de Rádio Telegrafia; g) M'lquina 
crt do s.-,t·nt•·i.Jn. ú~: d.:.'·~ ''" is e ; • int::~ I ons. rc uniu-se n Smnadora i\!<i '1U11 t:po Suma Prima do Oli ve ttl: h ) Colcula-
Coni~sJr. E:opec .I c 11 1p0 .. lc•S '··-' 1h , ... s: Co:'.>nel H 1 Ad{rl- dora clé~rica ti!JO 0uma G>uant1 da Olivetti; i) Calcu ladora 
\';)T"O Alves ('; •::1Ir:.nti. C•);l!O p ·~,;ident.•; \Valdemi!'O De- ellt ·i o tip•) i\luiti~su,n<l c:o Olivetti e j) Calculadora elélri· 
mu~tPnos Hib• r' 1 .· ·i"· rlo SPr\ :o ch• ,\clmini~traciio Gn- co tipo Di,·isu n<~ d·1 O li. ctti. Presente o Sr. Laurindo dos 
ral: D:-. J0:<t· .\.t !XO <a ·"I, u '~i:.~- ·.'Ih<<· ci<l ·-;e,·iJq ele E:•· Santos Banha peia firma Irmãos Z::~gury & Cia. Ltdc. lni-
tr<•rla:: da .Ji\'i:,<lo de Obr •. -: e C<1 pJ,Jo 1\ nente Ú r;,n, Fr:m- cialmcntc prot:edeu-sc a verificação dos concorrentes abaixo 
cbco l\1~úeiro;: ct~ ;\raujo, Che!t> C:J Se.; o de i\-1~;· r· ';ll elo indicadus, cie\·ir:lamente c::~dastrodos como fornecedores do 
S.~ c.. incum':;!rlt de j)roccder a ••Jll ra ·ão ;"las prilf..Ost·p; e:m- 1 GTf'A: Irmã<"~ Za'"'ury & Cia. Ltda., est:~bdecidos nesta capi
ce•·m, nt,· ~; a 'í'"'·v'· c:~ P c>r··'' 1>1 •:.cro (•J7i!Jí0 do. Se,·[.o cio , tal; Me3bla S1 \c Vitor C. Portela, estabelecidos na capital 
~.'J;,tPrial t;o S ·.< . ''"' ;lica• ·1 .o I' . Ofic:"al <'o TFA nú- <:o Es:ado do P:::.rá. Em seguid:l procedeu-se a verificação 
mero l.:ll6, í , 1 "'inad1 a cctaç~ft r- e p•·e os para o s···:zr:::.lt' cli~o. anurrc:i;, d<>s propo .. tus apresentadas pe'a s firmas re 
m:.ter i:ll: l) M.quina de e~cn•v,;)r ~:c m car ·o de u·· c l llíl/1 :~o tro-me 1<.:ic·1arl'ls. •Jbtendo-se o re5ult::Jdo do quadro a seguir 
esJa<;os: b) M;;quino de e~crever LOm c:•··•TO de 15"" e 14•)/ di c!"i:1 •. !:!~!". 

Irmãos z;~m~ ~~, ...... ~~· n'' •• !Vt2Sl3L \ si'Ã.,_ ~ ... ~~'f--w~v:· é'.'~PÕ·;~lã""-"" -~ 

a) l':Iáq. escrever 
100tl20 

c) Idem :2ti;>.'3 i >l 

d) Idem Studio 
·H 

e) Id,,m Llétrica 

f) !dem 1\ádio 
Telegrafia 

g) Idem Sumn 
Prima 

h) Idem Suma 
Qu;:,nta 

i) Idem Multi-
Surr.a 

j) Idem Di vi-
Suma 

• 

---
P:l'l,"u 

1. !GI',flQ 

!.~:(;, ) 

1. 5:'; 1.110 

3.147.00 

1.190.00 

7:2;;,oo 

88õ.OO 

2.379.00 

4A03,1.>0 

• •• ~ , ~~razo .~ L .. 
UF 

entrega 

<kpen-

dcndo 

estoque 

físico 

da Oli-

\ 'Ettl. 
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ObR: A firma ll·mJ.os Zagury ofer eceu máquina car ro H)" 170/204 - CrS 1.352,00 

E, de como a~sim decorr·eLl a ree·J:ião, la\TOu-se a 
presente ata que, ;:;ssin;rcla pelos co'T:jJonc r tp,: da Comis~ão. 
depob de lida e achada confor m<>. v;Ji <: c"X:::.me e aprecia
~·ã o do Exce!entíssimo Senhcr Go,·< rn<>.dor do Território. Eu 
.fosé Otávio 1\Taia, Secretário da n"mião a subscrevo. ' 

aa) Cortmel AdaiYaro AI\ c>~: C:n r.lcanti. Secretáric
Gerol do Terr ,tór io; Waldemiro Denósten.:s Hibciro, Diretor 
do SetTiço d'' Administ,ração Gt ";l l; ür. José Aleixo ela 
Silva Lima, C'1efe da Seçfio de E~tracias da D.O. e Capitão 
T e "'ent e Francisco Medeiros de A r:.:njo. Chefe da Seção do 
lVI::.te; ia! do S. G. 

Aprovo e Publiqm·-~e. 

19/ 10/970 

a) h •anhoé Gonçalves Martim 
Governador 

Confcn'· 

Francisco Medeiros de Araújo 
CT-MF- RHm - CIC 000!!12 132 

Chefe da Sec. do Mater ia l 

--- ·--··------------------ ---------- -------
GOVERNO DO TERRITOHIO FEDERAL DO AMAPÁ 

Regimento Interno r/o ConsPllw 
1 erritoTiul de '1 l'úusito 

(('ont inua~·ão do numero anterior) 

Il -- DelLrmina r no S\'CreUrrio a leitura d:1 Ata e do 
t'xpediente; 

UI - · Designar os relalo1·es d&s ma terias :;ubrr.etidas 
~ ' tudo; 

1 V - Conceder a p:.Javra avs Cun, li.eiros, r. os ter
IH ... ; ,· ' TIP~,i1r~en\o; 

V - P ropor as qu..,~I O\'S de (1rdem < apun11· o 1 esul
tado 1 .. \"Otac:";o do ph'•l"l'io; 

VI - Prorrcgar "~ se,,.l)es t•:xtraor dimh·i&s. delermi
n:mdo-lh~s aia f! hora; 

VII - ,\_,sm&r. )v.nt~::~·Pnte com os memb•·os do Con-
selho c o Sec:rtl(u·JO. Ds Al~!s aa~; ~·~:~sões dr.>:; t rabalhos; 

VIII -- A~ otar em cada document o a decisão do ' 
P lenúrio; 

!X - Solicitar os créditos e proviàências necessárias 

I ao desempenho d<os atribuições do Conselho; 
X - Assiuar. juntamente com os membros do Con

selho, as Resoluções e Pm·eceres do P lenário: 
XI - Corresponder-SI' com as autoridades consti

tu ídas, ~ôbre os a3~tmt.os atribuídos ao Conselho. assinando 
o Correspondência; 

X li - ReprC'st-ntar o C<>nS<?Iho nos at'ls ofit:iais e 
1 wlt'i.;claue, públ;ca>. quanr!u nitn lE'nham :;id,) l1 ·Jt.1tadas 

<:orni~~ÕP~ esp('ciais; 
XIII - P·tz.:r executar os dciibencões do Plenario; 
XlV - Mandar publicar as resoluções do Conselho, 
X.V - Dar po.<~c aos m"mbro~ do Co·1selho; 
XVI - H,•<r 1\·rr. so!)• wn. mer.tl', qualouer questão de 

or~em 011 subme::-1u aa 1 1-a<:.;io, quanuo fór omisso o 
Regimento; 

XVII - F;1zr~ con~ultas ao Conselho Nacional de 
Trúnsito sóbre assuntos re!ncionactos com o trânsito na ju
risdicão do Conselho Terr'lorial e os que não eslcjam sufi
cicnter.lenle cl::~ros ou sejnm omissos nas leis do trânsito: 

XVIII - Supe rintender o serviço da Secretaria do 
Conselho; 

XIX - Fazer, anualmente, um r elatório dos trabalhos 
do Conselho; 
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XX - Dar andamento legal aos recursos interpostos 
contra os atos do Conselho; 

XXI - Propor a nomeação do Secretário. 
Pará grafo único - O Pres idente do Conselho não 

terá encargo relator. 
CAPÍTULO V 

Do Vice-Presidente 

Art. 12 - Quando o Presidente n ão se achar no re
cinto à horp/do início dos trabalhos, o Vice-Presidente 
substituí-lo-á cedendo-lhe o lugar que, presente, desejar 
assumir a direção. 

Art. 13 - Nos casos de licença, impedimento ou au
sência do Presidente, o Vice-Presidente ficará investido da 
plenitude das funçõe s da Presidência. 

CAPÍTULO VI 
Dos Conselheiros 

Art. 14 - Aos Conselheiros compete: 
I - Participar de tôdas as discussões e deliberações 

do Plenário; 

II - Propor , discutir e votar qualquer assunto da 
competência do Conselho, nos têrmos do presente R egi
mento; 

III - Usar da palavra em defesa das proposições 
apresentadas que visem o interêsse coletivo ou em oposi
çiio às que forem prejudiciais ao interêsse público; 

IV - Relctar toqo e qualquer processo que, de acôr
do com a d istribuição teita pelo Presidente lhe seja enca
minhado, e emitir parecer fundamentado para esclarecimen
to do Plenário seguido do voto orientador; 

V - Apreciar tôda e qualquer matél'in que seja sub
metida a estudo do Conselho e exprimir seu \'Oto em face 
da exposição apresentada pelo Relator; 

VI - Desempenhar os encargos de q ue forem in
cumbidos pelo Presidente; 

V II - Fiscalizar a execução das medidas aprovadas 
pelo Conselho, trazendo ao conhecimento do Plenário tôda 
e qualquer irregularidade observada; 

VIII - Zelar pela fiel observância do trâ nsito; 
IX - Assinar, juntamente com o Presidente, a Ata 

das se ssões e as Resoluções do Plenário; e 
X - Comunicar por escrito, ao Presidente do Conse

lho, quando tiverem de ausentar-se por mais de quinze (15) 
dias. 

Art. 15 - Os membros do Conselho perceberão a 
gratificação prevista, nos têrmos dêst e Regimento. 

CAPÍTULO VII 
Do Secretário 

Art. 16 - Ao Secretário do Conselho compete: 

I - Assistir as sessõe s, acomp anhando pessoalmente 
os traba lhos do Conselho; 

II - Preparar, de acôrdo com as instruções do Pre-
sidente, a ordem do dia das sessões; 

Til - Elabora r -a Ata da sessãQ em livro próprio; 

l V -;:- Rubricar os livros da Secret aria do Conselho; 

V - Providenciar as publicações, no <<Diário Oficial» 
das Resoluções do Conselho; 

VI - Receber, protocolar, d istribuir, expedir e ar
quivar a correspondência r eferente no Conselho; 

VII - Manter atualizada a escrituração dos créditos 
distribuídos ao Conselho; 

VIII - Relacionar e apr esentar ao Pres idente os da
dos necessários à e laboração do Relatór io anual; 

se-á, ordi nAriamente, em dependência da Inspetoria de Trân
sito Público e excepcionalmente err. local previam~nte de
terminado pelo P residente. 

(Continua no próximo nú•nero} 

Gabinete do Governador 
COPIA 

Depar tamento Nacional de Agua e Energia Elétrica 

No processo MME-706.937-70 rela ti vo a transrer·~ ncia 
das quotas do impôsto único sôbre ene1·gia Plétrica ati'i
buídas a Município do Território Fcd&.l'al do Amapá, foi 
exarado o seguinte despaeho: «Autorizo o crédito na. con
ta especial. existente no Banco Nacional do Desenvolvi
meato Econômico, em favor da Cia. do Eletricidade do 
do Amapá - CEA. DNAEE, em 17 de sil tembro dt! 1970. 

José Duarte de -Maga lhães - Diretor-GNai». 
Qu<Jdro de tn!lsEerênci:"t de quotas do impõsto único 

sôbre energia elétrica, confo1!lle <! ~c;·i minaçfw abaixo: 

Estado ou 
M unicípiü 

1Ano de Ref.l Pa rcPias \ Tota.). Liberado 
1 ~ Quota '- L!_berada.s ----~_9r$ __ _ 

Território Federal 
do An:aplá 
- Maeapá 1967 

1968 
1969 

TOTAL 

Integral 27.::!2 1 ,8Z 
(( :í5.032,fJ7 

f>ti.fJ 1 1),~4 
Total 119.:h2,63 

Aprtlvo em, 17-9·70 

José Duarte de Magalhães 
Dire,or-Geral 

NCr$ 119.272,63 

(cento e I'I Pzenove mil. duzentos e se tenta e dois cruzei
ros e sessenta e três centavos). 

' 
Visto: 

Francisco das Chagas Filho 
CheEe da S. de Cálculos o Quotas 

J osé Loureiro, Substituto do Diretl)r da. D.E. 

- Tudo de acô rd o c.om a publicação no Diário Ofici3l cla 
União, n.(. 202, de st:-gunda-fei ra 26 de outubro de 1970. às 
9134. 

Div'isão de Terras e Colonização 
Seção de· Terras 

EDITAL 

De ordem Jo Senhor Diretor da Divi são de Terras e 
E:olenização, torno público que Altino Gomes M&rques, bra
sileiro, ca:;ado. pecuarista, residente e domiciliado nesta ci
dnde, r equereu nos têrmos do a rtigo 133 e seus §§ e § 
único do artigo 203, do Decreto-Lei n º 9.760, de 5 de setem
de 1946, Licença de Ocup&.ção de um õíl área de terras, si
tuada à marge m esquerda do Ri@ Matapi, Município de 
Macapá, abrangendo uma ár ea de 75 hec:tares, ressalvados 
os t e:rrenos de mar inha porventura existentes , distando da 
linha divisória do Território Nacional mais de 160 quilô
metros, que o r equerente pretende para dar prosseguimen
to aos trabalhos da indústria agropecuá ria. 

IX - Fornecer aos conselheiros todos os elementos 
que se tornem necessários para emitir seus par eceres; :\s terras pretendidas t êm as seguintes indicações e 

liroites:- Faz f rente para a mar gem esquerda do Rio Matapi; 
X - Ex ecutar todos os demais trabalhos que forem , limitando-se pelo l ado de baixo com a margem esquerda 

determinados pelo Presidente; · com Ig, Taboca; pelo l ado d e cima com a margem direita 
do Ig. Mamorana e fundos com te rras devolutas, medindo 

XI - Fazer chegar às mãos do!i Re latores as maté- ' 500 metros d a frente por 1.500 ditos cle fundos. 
rias distribuídas pelo Presidente; 

XII - Organizar o a rquivo; 

XIII - Organizar os livt·os de presença dos Con~e
lheiros; e 

XIV - Distribuir a cada um dos Conselheiros cópias 
das Resoluções do Conselho. 

CAPITULO VIII 
Das R euniões 

Art. 17 - O Conselho Territorial de Trâ nsito reunir-

E. par a que se não alegue ignorância, será êste pu
blicado pe la Imprensa Oficial, e afixado pelo prazo de 
tnnta (30) dias à poria do Edifício dest a Repartição. 

Macapá, 3/ 11/70. 

Alfredo Luis Duarte de La-Rocque 
Chefe da Seção de Terras 

R.D. N.0 15.364 
3-11-70. - I.O. 


	

