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~lOS DO PODER EXECU'fl VO 
Gabinete do Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 
OF/SG/BSB/N.0 052 

Senhor Gover nador: 

Cópia autêntica 

Brasília, 01 FEV. 1971 

O Tribunal de Contas da União, em Sessão Ordinária 
de 8 de dezembrv de 1970 (D.O. de 21/ 01/ 71), decidiu o se
guinte: 

«Cálculo dos coeficientes individuais 
(Fundos de Participação) 

Relator, Ministro Arr.aral Freire 

O Tribunal - em processo originado de expediente 
da Prefeitura de l\(acapá, Território Federal do Amapá, 
que p!eiteara igualdade de tratamento com as capitais dos 
Estados, para efeito do r ecebimento das quotas-partes do 
Fundo de Participação dos Municípios - resolveu adotar 
as conclusões dos pareceres emitidos pelo Ministério Pú
blico e pela 1.8 Diretoria, cujos testos vão adiante transcri
tos (P. 4.939-70). 

Parecer 

<~: Parece-nos lógico que, tendo os Territórios Federais 
passado, pela Emenda Constitucional n.0 1 (Art. 25, I), à 
condir;ão de destinatários do Fundo de Participação, em 
igualdade de condições com os Estados e o Distrito Fede
ral, se deva agora aplicar, também às Capitais territoriais, 
o critério de part!Iha próprio das esta duai3, prescrito no 
art. 91, da Lei n." 5.172, de 25-10-66 (redação dada pelo Ato 
Complementar n.o 35). 

Concordamos, assim, com a providência alvitrada no 
parecer da Sra. Diretora da Frimeira Diretoria, em aten
ção ao expediente endereçado ao Tr-ibunal pelo eminente 
Governador do Território Federal do Amapá. 

Procuradoria, 19 de maio de 1970. 
Luiz Octavio Galotti. 

A S. Exa. 
Gen. Ivanhoé Gonçalves Martins 
DD. Governador da Território Federal do Amapâ 
Palácio do Setentrião 
Macapá - Amapá 

Parecer 
«A Lei 5.172, de 25-10-66, dispôs em seu art. 91: 

Do Fundo de Participação dos Munielpios a que se 
l'efere o artigo 86, serão a tri buídos: 

I - l O% (dez por cento) aos MUJaicípios das Capitais 
dos Estados: 

II - 90°10 (noventa por cento) aos demais Municipioi 
do País. 

Com fulcro no item I, recebiam as capitais dos Esta
dos, inclusive o Rio de Janeiro, capital do Estado da Gua
nabara e o Distrito Federal. 

As capitais dos Territórios Federais, entretanto, rece
biam o FPM com os demais municípios da União (item II 
do art. 91 da Lei 5.172-66). 

Tendo a Emenda Constitucional nº l , de 17-1 0-69, in
cluído, também, os Territórios Federais no Fundo dt Parti-

cipação, nada mais justo que atender-se à solicitação da 
Prefeitura Municipal de Macapá, considerando-se as capi
tais dos Territórios em igualdade com as capitais dos Es
tados. 

Submeto, pois, à consideração do Egrégio Tribunal a 
Tabela de fls. 5 que, se aprovada, deverá ser encaminhada 
ao Banco do Brasil, em substituição à Tabela II, aprovada 
pela Res. 88-69, devendo a nova tabela vigorar a partir de 
outubro de 1969. 

1.a Direboria, 27 de abril de 1970». 

Helena Werneck de Souza, Diretora em exercício» . 

Aproveito a oportunidade par a re iterar a V. Exa. os 
meus protestos de estima e consideração. 

As) Aluisio Guimarães Mendes 
Secretario-Geral Adjunto 

2.a Zona Elei toral da Comarca de Macapá 

Segunda Circunscrição - capital do Território 
Federal do Amapá 

EDITAL n.0 1/ 71 de publicação de requerimentos de 
transferências de eleitores para esta 2.8 Zona Elei toral de 
Macapá: 

O Dr. José Clemenceau Pedrosa Mala - Juiz Eleitonl 
desta 2~ Zona de Macapá, na forma da Lei, etc.: 

Faz saber a todos que o presente Edital virem ou 
dêle tiverem conhEcimento que, deram entrada nesti! Car
tório Eleitoral 2.a Zona de Macapá, por motivo de mudan
ça domicilia r para esta capital, os reque rimentos dos elei
tores seguintes: 

EDITAL N.0 1/ 71 de 15-02-1971 

Antônio Carlos Farias de Souza, Título 40.349 da 160.3 

Seç. 5.3 Zona Distrito Fed. (RJ); Bonifácio da Silva, Título 
2.376 da 1.a Zona 17~ Seç. Oiapoque T. F. Amapá; Demétrio 
Celestino Pinheiro da Costa, Título 091.439 da 2/2ª Seç. 
Brasília DF; Leonor Moraes da Silva, Título 2.166 da 17ª 
Seç. I ª Zona Oiapoque T. F. Amapá; Ma. Helena Caval
cante de Souza, Titulo 58.184 da 104." Seç. 1.a Zona Belém
Pará; Ma. das Gr aças Ramalho de Oliveira, Título 63.057 da 
136.3 Seç. 29.8 Zona Belém-Pará; Manoel da Silva Lima, 
Título 761 da 11 ª Seç. 17ª Zona Chaves-Pará; Maria Palhe
ta Marques, Título 6.842 da 4.a Sec. 94." Zona Frederico 
Westphalen Rio Grande do Sul; Norma Rosana Jucá Bor
ges, Titulo 66.112 da 162.a Sec. 1.8 Zona Belém-Pará; OtAvio 
Sales de Sousa, Título 12.642 da 9." Seç. 13.3 Zona Bragan
ça-Pará; Raimundo Laé rcio Pinheiro, Título 4.085 da 8.3 Seç. 
16.a Zona Afuá-Pará. 

E para que chegue ao conhecimento de todos e quan
to interessar posso, mandou fôsse expedido o presente Edi
tal na forma da lei , para os fins do Artigo 57 do Código 
Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Macapá-Segunda 
Circunscrição - c11pital do Território Federal do Amapá, 
aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos 
e setenta e um. Eu, Nino Jesl!ls Aranha Nunes, Escrivão 
Eleitoral, subscrevi: 

José Clemenceau Pedrosa Ma ia 

Juiz Eleitora l do Território Federal do Arr a pá 
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A4 ~,arHçõ~s Públicas 
Terht•tlafs deverão remeter 
o ft•dlnte destinado à pu
b1~íío neste DIÁRJ O OFl
GJAL dlàri'ilmentP., até às 
~O ilOraa_, ex{:eto aos s&ba
c\os uuando deverão fazê-lo 
affi à!l l1,1Jil horas. 

A.s reelamações pertinen
tes A mntérlf. retrlbuids, nos 
eàsoa de arros ou omissõeR, 
dever!o 18r formuladas por 
e~el'ito, â Secno de Reeação, 
d?lR 9 As 1~.so horas, no má
x 1mn até 72 h o r a 11 após a 
a!llc'Ja dos órgãos oficiais. 

EXPEDIENTE 
lmprenlia Olleial 

DIRETÓR 
CARLOS DE ANBRADE PONTES 

DIARIO OF'ICJAL 
lmprt!sso nas Otioinas da Impr ensa Ofleial 

MACAPÁ - 'I'. F. AMAPA' 

ASSINATURAS 
Anual 
Semestral 
Trimestr'll 
Núme ro avulso 

C r~ 
Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 

15,00 
7,50 
3,80 
0,10 

1 As Repartições Pó.blicas 
ciilgir-sc-ão às assina turll.8 
anua-ia renovadas até 28 ele 
fevoretro de cada ano & til' 
iniciados, em qualquer W,.oca 
pelos órgãos coru petentea. 

A fim de p6ssibllltar- a 
r emessa de valôrss a(lompa
nhad-os 11 ~ esclnreclmon tos 
quanto à su& apllcacao. 80 H
cltamos usem os Interessados 
preferencialmente cheque ou 
vale postal. 

Os suplementos às ed1· 
ções dos órgãos ofioiaiii ela. 
se fornecerã o aos asHinantef! 
que a~ !;Oiiclt ~o~. rern oo ato só
assiYu tura. 

Os ori!Jinals deverão ser 
de.Uto!lrafados e autentiaados, 
lltiJI&alvadas, por quem de di
re1to, rasuras t! P.mendas. 

.liKoetuadas IHt para o ex
terior,, que serílo e Q m p r e 
aaufás, as assinaturas poder-
8B-ão tomar, em qualquer 
At~llca, por Reis meses ou um 
ano. 

«BRASlLI.\ - Et te Diário Otioial é enconh a do para 1«-itu- O funclou{trlo público fe
ra no Salõe Nacional e lt;tanacion~l da Imprensa, da · dera!, terá um de~con to da 

COOPER PRESS, no Brasília l n•perial Hctel.» ll ()Ofo· Para fazer JUS a êste 
___ desconto, deverá prov&!' esta 

Para faeititar aoR asslnan- 1 A fi ru de eYitar st•luçSio coedição no nto da assin11tura 
les a verificação do prazo de ele conU.nuidac:e no r ecebi - i O de ~us t o ctula exemplar 
validade de suas assinatul'as, mento dos jornais, «i l" ve m &trazado dos órgão!' do oli
na parte s uperior do enderê- os assinantes m·ovidanC! H.\r e ciais será, no venda IH'Ul ila 
ço vão impr essos o número respectiva r~ 1ovaçt;o com ; a<~ re!lcida de l'Cr$ O,Ql , se 
do talão de registro, o mês e antecédênoia n ínimu, dê tr in·l do mesmo ano. e d9 N (; r~ 

As assinaturas vencidas 
91011et!lo ser suspensas sem 
aviso prévio. o ano em que fiM ará. ta (80) àías. 0,02, po r ano dccowJo. 

Sindicato dos Empregados no Comércio do 
T. F. do Amapá 

Edital de inscrição para a lista de Vogal das 
Juntas da J ust iça do Trabalho 

Pelo presente Edital participo aos Srs. associados 
dêste Sindicato, que se acham a bertas às Inscrições para 
r egistros de cand idat os que concorrerão à List a Tríplice a 
ser escolhida em eleição a se1• r ealizada n o dia 15 do cor
rente às 18:30 horas em prime ira convocação e às 19:30 
em segunda convocação, P.a sede social, s ito à Av. Coa racy 
Nunes n.0 84, de acõrdo com a por taria n.0 20 de 28 de ja
ne iro de 1971 , do Poder Judiciár io do Tribunal do Traba
lho da 8a Região. 

Os inter essados poderão inscr ever-se na secr etaria do 
Sindicato, n o se guinte horário da~ 17:00 às 19:00 horas . 

Macapá, 03 de março de 1971 

Manu el Ferr eira dos San tos 
Pres iden te 

Comi ssão de InquéTito Administ?·ativo 
Portaria n.0 034/ 71-GAB 
EDITAL DE CITAÇÃO 
O presidente da G:omissão de Inquérito 
Adm inistrat h ·o instituída pela P ortar ia 
n.0 034/71-G AB, de 10 de fevereiro de 1071. 

Faz saber a t odos q ue êste v irem ou dêle tive rem co
nhecimento que p ela P ortaria acima mencionada, o Exmo. 
Sr. Gf neral-Governador dêste Território constituiu a pre
sente Comissão de Inquérito Admin istrativo, para apura r as 
causas de a bandono de emprêgo, em que está indiciador o 
servidor Manoel Joaquim Esteves Rodrigues , ocupante do 
cargo de classe «A», da sér ie de classes de T elegrafista, 
níve l 12, do Quadro de F uncionários do Govêrno do Terri
t ório Federal do Amapá , lotado na Secret aria Geral, e co
mo não at endeu aos convites que lhe for am for muladss 
através do Rádio nQ 01/ 71-CI A e Ofício 06/7 1-~IA, ambos 
de 15 de fevereiro de 1971, a fim de comparet~ er perant e 
esta Comissão de Inquérito Admin istrativo, cita por éste 
intermédio o r eferido servidor, a se apresentar perant e esta 
para acompanhar t õdas as fases dos t rabalhos, prestar de
poimento e, posteriormente, apresentar sua defesa escrita, 
ou ile fazer representar legalmente, em u ma das salas do 
prédio onde funciona o Serviço de Geografia e Estttística, 
s ita à Avenida FAB n.0 1316, n esta capital. 

O servidor em aprêço tem o prazo de q uinze (1 5) dias 
para cumprir os t êrmos dêste Edital de Citação, findo o 
q ual esta Comissão de Inquér it o Administrativo dar á anda
mento ao processo a r evelia. 

P ublique-se e dê-se ciência 
Macapá , 2 de março de 1971. 

Luiz Gonzaga P ere ira de Souza 
Presidente - CIA 

Companhia de Eletricidade elo Auu'lpá 
CEA. 

T~rmo ele necebimento, de Entrega e Hespon
S< bilidade t'm que fazem a Companhia de Lle
tr"cidada dt1 Amapá-CEA e a Prefeitura Muni
ci pai d61 M icapá. 

Aos om.e (11) dias do mês de fevereiro de mil nove
centos e set nta e h tm (19711 , nesta cidade de Macapj, 
capita l do Território l ederal do Amapá, no Ar mazém si
tuado no trapiche «EliE:zer Levy», a Companhia de E letrici
dade do Amapá-CEA, represent&da peles seus Diretores 
Cel. J osé Marcos Bez~rra Cavalcanti e Ten. Cel. Máric Ra
phael Van nut elli, res pectivament e, Diretor-Presidenti! e 
Diret or Adm lnistrativ@, fazem a entrega ao P refei to Mun [
cipa1 de Macapá dos se~uintes equipamentos elét ricos, assim 
l'.iiscriminados: P ara o Distrito de Ferreira Gomes - Um (1) 
motor MWM n~ 02250600902, mod . D-225/6 de 103 CV a 
2.500 rpm, inj eção dir.,ta re frigerado à água por radiador, 
e/ luva plástica, altE-rnador marca Toshiba-Irne n2 8629ô, 
m od. GAET·4T 60A, t rifásico c Excitatr!z conjugada na 
ponta do eixo, 220/ 127 volts, 60 ciclos, 50/ 60 KV A. Acem
panh a quadro de contrõle marca Toshiba-Irne, mod. QS 
cfos seguinte~ instrumentos: 1 voltímetro; 3 ampenmetr oli 
de linha; 1 emperímetro pfcampo do alternador; 1 cha\ e 
trl polar e/fus íveis; 1 comutador de fa ses; 1 reostat o; 1 fre
quencímetro e 1 (uma) bateria nova d e 12 (doze) volts e 
um têrmo de gar<1ntia com instruções de funcionamento. 
Todo o mater ia l foi adquirido na firma MESBLA S/ A, Fi
lial-Belém, Estado do Pará, no valor de Cr$ 26.970,00 (vinte 
e seis m il, novecentos c set enta cruzeiros) confor m11 Nota 
Fiscal nQ 1562, Sórie C-4. Para o Distrito de Macacoary -
Um (1 ) motor MWM n 9 13200Z/32B. tnod. D-222/3 de 45 CV 
a 2.200 rps, Injeção direta r c(rigerado a água por r adiador, 
e/ luva plástica , alternador mar ca Toshlba-Irne n° 97168, 
moà. GAET--!T 28A, trifás ico c/ Excitatriz conjl!gada na 
pont a do eixc•, 220/127 '.'Olts, 60 ciclos, 24/ 28,5 KV A. Acom
panha quadra de contrõle marca Tosh iba-lrnc , mod. QZ 
cjos seguin te s instrumrntos: 1 voltímetro; 3 amper ímetros 
de linha; l an1 perimetro p/ o ca mpo do alternador; 1 chave 
tripolar c/fusi ,;eis; 1 co:nutador de fases: 1 reostato; 1 fre
quencímetro e 1 regulador automático de tensão, inclusive 
1 (uma) bater :a nova de 12 (doze ) volt s e termo de g:~ran
tia com instruções de funcionamento. Todo o materiol foi 
adquirido na i lrma MESBLA S / A, Filia l-Belém, Estado do 
Pará, no valor de Cr$ 19.580,00 (dezenove mil , qu inhentos e 
oitenta cruzeiros) conforme Nota Fiscal no 1565, Série C-4. 
P ara o Distrito de S anta Luzia do Pacuí - Um (1 ) motor 
MWM n° 132 l02/46B, mod. D-222/3 de 45 CV a 2.200 rpm, 
Injeção direta refrigerado à água por 1·adiador, e/ luva plás
tica, alt·~rnador marca Toshiba-Irne nQ 97169, mod. GAET-4T 
28A, tr ifásic(J c/ Excitc.triz conjugada na ponta do eixo, 
220/ 127 voltl, 60 cic os, 24 28.5 KV A. Acompa nha qundro de 
cont rôle e marca Toshiba-Irne, mod. QZ cfos seguintes 
instrumentos: 1 volt ímetro; 3 amperímetros de linha; 1 am
p erímetro pfo campo do al te rnajor; 1 chave tripolar c/ fu
síveis; 1 comutadc.r de fases; 1 reos tato; 1 frequcncímet ro; 
1 regulador automátko de t ensão e uma (1) bater ia nova 
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de 12 (dose) volts cf o têrmo d e gar antia com instruções 
de funcionamento. Todo o material fçi adquirido na firma 
MESBLA S/ A, Fi l!al-Belém, Estado do Pará, no valor Cr$ .. 
1 9.58o,oo (dezenove mil, quinhei>tos e oitenta cruzeiros) 
conforme Nota Fiscal n° 1565, Série C-4. O r eferido mate
r ial continua sende de propriedade c.a CEA, permacendo 
em eustódla nos Distritos de FERRE RA GOMES, MACA
COARY e SANTA LUZIA DO PAClfl. sob a responsabili
dade do Prefeito de Macapá, q ue s e obriga ao transporte, 
instalação, manutenção e reparos, re~ ~rvando-se a CEA o 
direito de inspeções periódicas e a doações de medidas 
adequadas ao bom funcionamente e conservação do citado 
equipamento. 

Macapá, 11 de ft verelr:> de 1971. 
Cel. J u é Marcos Bezerra Cava lcanti 

Diretor-President e 

Ten. Cel. Mário Raphael Vannutelli 
Diretor Adm!nlst rr. ;lvo 

Com. João de Oliveira Côrtes 
P refeito Municipal de Macapá 

Leonel Nascimento 
Testemunha 

J oão Aurino Dia s 
Testemunha 

.Divisão de Terras e !Jolonização 

Seção de Tern s 
EDITAI S 

De ordem do ~enhor Diretor d<1 Divisã o de Terras e 
Colonizaçã~, tarno público que, Graciaaa Araújo Silva Jar
dim, brasileira, solteira, doméstica , r esidente e domicJliada 
nesta cidade de 1\lacap~ , requereu no: têrmos do artigo 133 
e seuil §§ e § único do artigo 203, d : Decreto-Lei n.0 9.760, 
de 5 de setembro de 1946, Licença c~ Ocupação de uma 
área de terras da União, situada à m 1rgem direita da Ro
dovia Barã o do Rio Branco, qu!lôm )tro 49, muRlaipio de 
Ma capá, abrangendo uma área 100 h e !tares, ressalvados os 
terreaos de ma rinha porvent ura exist ·c:ntes, d iEtmdo da 11-
nh\i d iv isória do Território Nacional mais àe 16Q quilôme
tros, que a suplieante pretende para dar iní~õ:icl aos serviços 
tie peauária. 

Da a côrdo com a Vistoria proc c: dida pela DTC, as 
t erras t êm as seguintes indicaÇÕI)S e limites: - Faz frente 
para à margem direita da Rodovia Ba iio do Rio Branco no 
quilômetro 49; limitando-se pelo lado c ireito num afastamen
to de 300 metros da Estrada do Amb ~; dês te ponto des
cendo a dita Rodovia até completar 1.• ·00 metros onde limita
se com terras devolutas e pelos fund.JS a inda com terras 
devolutas, medindo 1000 metros ele fi·entli por 1000 ditos 
de fundos. 

E , para que se não alegue igno:ância, será êste pu
blicado pela Imprensa Oficial e afixad::> por trinta (30) d ias 
à porta do Edifício desta Repartição. 

Macapá, 12 de Fevereiro da 1971 

Leandro Marcelino B~zerra 
Rlisp. p/ Exp. da s-.. T. 

- De ordem do ienh111r Diretor da Divisão de Terras 
e Colonização, to1·no públicGJ qua Carlos P acheco Barbosa, 
brasileiro, casado, funcionário público da Receita Federal 
em Belém do P ará, rui dente a do mie iliado naquela Capital, 
à Travessa do Chaco no. 986, requen u nos têrmoa do ar
tigo 133 e seus §§ e § único do artigc 203, do Decreto-Lei 
n•. 9.760, de 5 de set embro de 1946, Licença de Ocupação 
de uma área de terras, situada à marf,;el'll direHa da Estra
da do Itaubal dG~ Plrlrim, municipio de Macapá, abrangendo 
uma área de 300 hettares, r essalvado> os terrenos dE! ma
rinha porventura existentes tl.istando c a linha divisória do 
T erritório Naclcmal, ma!s de HSO quilô•netros que o r eque
rente pretende para iniciar os traball:os da indústria agrí
cola e cultun de cacau. 

De acôrdo com a Vistoria p rocedida pela DTC, a s ter
ras têm 11s seguinies indicaçõea e 11m te ll: - Faz frente pa
ra à margem direita da Rodovia Mac. pá-Itaubal, limitando
se pelo lado direito com à mugem di ceita do Igarapé de
nominado "GU ARUMÃ"; lado esquerd J com terras preten
didas por Antôn1o Ferreira Batista e fundos com terr:is 
devoluta s , medindo 1000 metros de r.-ente por 3000 ditos 
de fundos. 

E, pa ra que se não a legue ig norâ neia, será éste pu-
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blicado pela Imprensa Oficial e afixado por trinta (30) dias 
à porta do Edifício des ta Repartição. 

Macapá, 25 de Fevereiro de Ul71 

Leandro Marcelino Bezerra 
Resp. p/ Exp, da S.T. 

RD·16.639/71-SIRDA 

Cent1·al A.çucareira do Amapá S.A. 

A viso aos Acionistas 

Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas , na 
sede social, à Avenida Iracema Carvão Nunes n º 
196, nesta cidade, os documentos a que se refere o 
artigo 99 do Decreto-Lei nº 2.627, de 26/9/ 40, rela
ti vos ao exercício Social encerrado em 31 de agõs
to de 1970. 

Macapá, 3 de março de 1971 

A Diretoria 

Sindicato dos A rrumadores no 

Território Federal do Amapá 

Edital de Convocação N°. 02-SATA/71. 

Por ê ste 1Ldilal de Convocaçãv, fi cam convocados to
dos os associados dêste Sindicato, em pleno gôzo de seus 
direitos sindicais, para reunirem-se em Assembléia Geral 
Extraordinária no próximo dia 15 de março do corrente ano, 
às 9 h oras em primeira convocação com 2/3 dos associados, 
ou às 10 horas em segund;1 convocação com qualquer nú
mero de associados, na sede social da Entidade, sita à Av. 
MeAdonça Júnior, 268 nesta cidade, a fim de tomarem co
nhecimento e deliberarem sôbre os assuntos da ordem do 
dia: 

a) - Leitura, discussão e aprovação da Ata da As
sembléia anterior; 

b) -Eleição para a escolha dos a ssociados que com1 
porão a lista tríplice destinada ao preenchimento das funções 
de vogal da J1tnta de Conciliação e Julg~mento de Maca
pá, em conformidade com Portaria n°. 20, de 28 de janeiro 
de 1971, do Presidente T.R.T. da 8a. Região. 

Tratando-se de asgunto de grande importância para a , 
Classe, a Diretorta solicita o comparecimento de todos os 
assocli1dos. 

Macapá, 2 de março 1971. 

Manoel Mercê s da Costa 
Presidente 

ATA N. 0 29 

Ao primeiro dia do mêil de fevereiro de mll novecen
tos e setenta e hum, nesba cidade de Macapá, capHal do 
Território Federal do Amapá, às nove horas, reuniu-se na 
Garagem Territ9rlal a Comissão composta dos Senhores: 
CCAFN Luiz Gonzaga Valle - Secretário-Geral Substituto, 
Capitãe-Tenente BRm Francisco Medeiros de Araújo- Che
fe da Seção de Material do S.A.G. e Ubaldino Simões 
Administrador da Garagem Terri\orlal, incumbida, confor
me Portaria número 20/971-GAB, de proceder vistoria nas · 
v iaturas rela cionadas com o Ofício número 003/971, da 
Garagem Territorial, capeado no processo número 
311/71- SGT. Após minucioso exame visual das viaturas em 
causa, a Comissão decidiu pelos det alhes que vão expres
sos no mapa em anexo a presente ata devidamente assi
nada. E de como assim decorreu a reunião lavrou-se a pre
sente ata que, depois de lida e achada conforme vai assi
nada pelos componentes da Comissão. Eu, Francisco Me
deiros de Araújo servindo de Sicre tário a subscreve. 

a ) Com. Luí1 Gonzaga Valle 

b) Francisco Medeiros de Araújo 

c) Ubaldino Simões. 



v A T U R A S 

01 - Kombl Wolkswagem I 1968 - chapa 
Ot. 3-32 - motor BH 42435 - série 
34231-M- 55 

02 - Pick·U p W llly s I 1966 - c h apa Of. 
2-30 - m otor Bll-245505 - sé r ie 
5.G9121 - 00481 

03 - A u t omóvel Chevrolet Belea ir I 1956 
cha p a O f . 15 - motGr T J 09 HB -
série 56 WE 0191 

04 - Rural-W illy s I 1965 - chapa Of. 
!4 - motor BF. 161.B5-226005 - s~rie 
5-81i610094 

05 - Jee p W illys I 1961 
3-04 - sem motor 

chapa O f . 

06 - Camioneta Chcv::c!ct-Vcr-ancio I 1964 
C-1411964 - s em n u mera ção 

07 - J eep Toyota I 1966 Tem numeração 
m otor OOG0-61 28-série TB16125 

08 - Pick-Up Chevrolet I 1963 - chapa 
Of. 10 - motor 3J 0918E - s é ri e 
G63.A5437M 

og - Caminhão Chevrolet I 1967 - cha pa 
Of. 40 mot or 6J1012G - série cl 6§ 

Quadro Demonstrativo da 
de acôrdo com a Portaria 

Vistoria de Veículo 
n .0 020/71- GAB 

C ARGA DE: 

D .E . 

D.T.C. 

S.G.T. 

D.E. 

D .S.G. 

R. RIO 

SS.II. 

D.S.G. 

D .P . 

ESTADO G E R A L 

Aparência r e g ula r , carên cia de estufame nto 
forragem inte rna - trinco das portas e re
paro na máquina. 

Aparência de sucat a - m áquina batida, la
t a ria c orruida pela ferru gem. 

Aparência boa, porém com sérloa defeitos 
d e maquinaria cujas peças são de difícil 
aquisição e alto custo. 

Totalmente danificada com ausência de 
várias peças. 

Estado de s u cata. 

l\. cxc~ç5.o d~ !otü.r!:i êAt;::r~a d~ .-e~tã total
mente d a nificada - apre s e nta bom estado
ger a l. 

Desmonta do e em estado d e sucata. 

A p a r ê n c ia de s uc ata, dife rencia l q u ebrado e 
car ê n cia de v árias peça s . 

Fra ncis co Medeiros de Araú jo 
CT- AFN-RRm-C IC-000812132 - Chefe d a S ec, do M-aterial 

P A R E C E R 

Necessita recupe r ação de pr eferên c ia em 
Concess ionár io e s pecializado. 

De r ecuperação antieconômica - Deve 1er 
alienada atribu indo-n o v alor d t! Cr$ 2.000,00 

ldem, ídem - m e smo valor, 

Imprestável devendo ser alienada aprove i~ 
tando-se a matéria prima para reposição em 
veículos da mesma linha. 

ldem, ída m. 

D~ r..:.::upç;:;; i;;;.;; viiivcl C: e jJ&.."'1dGndo d e b om 
la nte rneir o . 

l n serv ivel, d evendo ser alienado a tribuin 
do-se o valor d e Cr$ 500,0o. 

De recuper a ç ã o a ntie c o n ômic a - 14e v e s e 1· 
alienad a atrlbuíndo-se o valor de Cr$ 2.000,00 

A C omis sã o d e ixa d e se manife sta r par tratar
s e d e veículo já v is t oriado conform e A t a oll 2o, 
publicada no Diário Of. de TF A n º 1183170. 
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