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&TCS DO PODER EXECUTIVO 
DECRETOS 

O Go\·ernador do Ten itót io F f der<1l do Arr:apf1, usan
do dos atribuições que lhe silo cun:L'rid!ls em Lei, e tendo 
em Vibla o que consta elo Processo nu H2 7 2-SGT., 

HESOLVE: 

Exonerar, a pedido. na fo:·ma do ~~ rtig:J 75. item I, 
alínea << a , da L:•i nº líll, de :~B d e: outuuro dt.> 1952. Luiz 
Alberto Lcl\'or Bc>nigno, ocnp:mte do car.;o da closse C». 
d•l s(•rie de classe~ de Ene,l:nhei l'o 1\grôn• mn. mvel 22, do 
Quadro de Funcionóri .s do Co\ en I) ~l':ote "<erritíJrio. do ca r
go isolado de provim('nto em comis .~o. ~ írPboln 5-C, ae Oi
r t:tor da Di\':são de Prodw, ::i o, ti L "lt:H' à e I~ de fevereiro 
do cort ente ano. 

Pal3cio dJ Setenbriilo, em Macapá, 2~ dt• janeiro de 1972 

General Ivanhoé G•lnl,'al\ es I>J;,rtins 
Oovc rnad·•r 

Wnld~miro D~móstl'nP~ Ribriro 
Diretor ào S:\G 

. 
O Goyernador do Território Fc>der:tl do Amapá, usan

do das :ltribuições que 1:1e são conferidas t tr. Lei, c tenào 
em vistõl o que consta do Pro.:e.so n.0 141/72-SGT., 

RESOLVE: 

No:near, na forma do iterr Til, do nrtigo 12, da Lei 
11° 1711. de 28 de outubro de l9:i:... o En!,Pr !leiro Agrônomo 
Abcmor Coutil.ho, para ext>rcer o cargl:l is,dado àe pruvi
mcnto nn Comissl:o, símbolo ::; ·C, de Dir••tor da Divisão 
d e Produção. 

Palácio do SetentriàG>, em Macapá, 24 de janeiro de 1972 

General Ivanhoé Gonçalves Mnrtins 
Governador 

Waldemiro Demóst .? nes Ribeiro 
Diretor GC' SAG 

Divi::;c1o de Seyu rança e Uuarúa 
v:~to: 

Gcn. h·aphof Con<':..l\ cs Martins 
Go\ •'rnador 

PORTARIA N.0 lilí/íl.-DSG 

O Capitão-de-Con cta L iz Go 1zaga Vnlle, dire
tor d~, Divisão ele Segur·1nça e Gunrcla, usando 
de SU3S atribuições lega·~. e 

Considemndo a c>xtmsa ón·n da .JL. risdi~·ii o do Comis
sariado de p,,licia da Vt:a do C;: rrr.o do :\lac<iCOary, o que 
t orna deficit>rJtt! o seu )JOliciamento: 

Considl'r:mdo que a Vtla It~uba l do Piririm é ponto 
converJente dos habitantes dos p~\'01do~ circum iz.inho~:; 

Considerando. ainda. a explana~·ão fc i ta pelo sr. Dele
gad0 do Int~riur, que bem ju:tifica a cria<;ão do Comissa
ria'lo de P oltcia de Itanbnl do Piririm. 

Resolve: 

I") Criar o Comissariado de Polícia de Itaubal do Pi· 
ririm, composto de dois ele~i>nto!', um dos q lJais para de
semp;;mhar as funções de Comis::lrio, ten do por finalidade 
a manutenção da ordem e cumprimentos das leis \'igentes; 

2°} Limitar a zona de ação do Comissariado. a án>a 
compreendida do povoado de Por.ta Gross&, no alto rio Pi-

ririm, até a sua cone~;ào com o rio Gurijubn, abrangendo 
oR povoajos de São Fr:.mcisco, Santa Luzia do Pacuí, Sãe 
Tomé eo Tr1C1J'ltuba. 

llô ·st• Ci,'•ncia e Cumpra-se 
Gabinete da Chefia de Polícia, em Macapá, 19 de ja

neiro de Hl72 
Lniz Gonzaga Valle 

CCAFN - Diretor da DSG 

__,_~ ......... ~~·------~--------~ 

Compn.rlh ia de Eletricidade do Amapá 
. CE. l 

Superint~:nckn cia das obras da usina HidrelQtrica 
Coaracy Nunes - ELETROBRÁS 

Tomada de Preços ~. 72 
Aqoil>ição de Cimento 

A SlliDerintenctênri::~ das Obras da Usina Hidrelétr ica 
C'oaracy 1\"tin~ s - ELE.THOLTIAS, torna público que receberá 
na sede da ELC-Electroconsult do Brasil Ltda.. à Rua 
Regl' Frettas, n· 2B9, 6.0 and::~r-Sio Paulo - SP, até as 17 ho
ras do dia 26 de janeiro de 1972, propostas para o forneci
me:tt" d, 'i .75o t"•wl rlM dP cimenta, Portland. tipo 1 ClF 
Porto de S::~ntana - Amapá. 

Os interessados deverão retirar no endereço acima as 
Instru<;ões r•os Proponentes, para preparação da Proposta. 

SLlperintenà&m:ia das Obras da Usina Hidrelétrica 
Coa1ac:. i'\unes 

Eng0 Orígencs da Soledade Lima 

Companhia de Eletrecidade do Arnapá 
CEr1 

Superintendência dos Obras da Usina Hidrelétri.:a 
Coaracy Nunes 

Montagem do Equipnmento Eletromecánico 
ELETROBRAS 

Qu 11lficação 1/7:! 
A Superintendência das Obras da Usina Hidreliotrica 

CoaróCY Nunes - ELETHOBRAS, torna publico que receberá 
na sede dn ELC-Eiectroconsult do Brasil Ltda., n Run Rego 
Frt>k<s. n.O 289, 5º undar - São Paulo - SP, até às 16 horas 
d(l diR 2óJ de [evereiro de 1972, os documentos para a qua
lifit'ação d:.s fr.mls para Montngom do Equipamento Elttro
mecanico da Usina ...:o:u ucy Nunes. 

As condi~·ões de qualiílcaçà<' podem ser adquiridas no 
endereço ul'im<l a partir do dia 20 de janeiro àe I!J72. 

A Suprr;ntf'nJénci<J só receberá propost:::s de firmas que 
se tcnhnm subm<:'tiLlO à presente qualificaçüo e t enham sido 
çpro\ t!das e con\ ida :las. 

I 
Supetinlcnrl( ncia das Obras da U~ina HidrelHrica Coa-

racy Nun·~s. 
I Eng" Origenes da Soledarle Lima 

i Prefl itura Municipal de Jlacapâ 
I 
I DECRETO I\"' 3í 71-GAB-PM:Yl 

Di~·põe ::;óbrP a tronsposiçiío de il('ns na Tabela 
Explicai i\ a da Dc>,pesa. por órt{1'1os da Pre
feitura. 

O prefeito Municipal de MacapJ, no uso das atri
bui<, ões CJUC lhe são conferidas por lei, 

DE C RETA. 
Artign l <' - Fica reduzido na importânC'ia de Cr$ .. 





3a. e 4a.-fei ras, 2j e 26 de janeiro de l872 DlARIO OFICIA L 3a. vAg. 

Departamento de Finanças 

3.1.1.1 PPssoa l Civi l 
0200 Despesas Variáveis c ' 

Pesw;;l ' 
112.03 - Sul.Jstituições 6oo.oo 
02.04 - Grat. Serviço Extraor-

dinnrio l.ooo.oo l.6oo,oo 
3 1.2.0 - l\lnle ri al de Comumo 
OUlO - Ir11pressos 3.5oo.oo 3.5oo.oo - ---3.1.3.0 - Serviços de Terceiros 
01.03 - Publicações c Divul-

ga~·ões l.ooo,oo l.ooo,oo 
3.2 5.0 - Contribuição de Prev. 

Social 
0 1.00 - Ins' . 1\ac. de Prr\·. 

Social - lNPS 328,92 328,112 

Dcpart;:Hnento de Obras e Viação 

3.1.1. 1 
0?..00 

02.04 

Pes~o:ll Civil 
Despe~::~s Vari é. \'ei s 
.: P essval 
Grat. Serviço Extraor-
n iná rio 

3.1.2.0 - M:...tcri:1l de ( onsumo 
O 1.13 - M<Jterii.is Dh:erst·S 

3.1.3.0 - S<.'rviços C:e Tcr.:e:ros 
O 1.07 - Fret..:s c C::Mrctos 

97o.oo 970,00 

1.5oo,oo l.5uo.oo 
- -· -
~.ooo,0o 2.ooo,no 

Serviço Municip;;l de Estradas de Rodage:n 

3.2.5.0 - Contribuição d e Pre\·. 
Social 

02.00 - Salário-Família 

6.-!28,92 

4.4~0,00 

Pessoal Temporório 385,88 385.38 335,88 

Total: 28.634.8o 

Artigo 3." - :í!:ste Decreio entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogada s as disposições em contrário. 

1971. 
Palácio 31 de Ma rço, em Macapá, O de dezembro de 

João de Oli\'eira Cõr tes 
Capitão-de-Fragata (AMl R. Rem. 

Prefeito Municipal 

Publicado neste Departamento de Administração, aos 
8 dias do mês de dezerr.brQ di! 1!)71. 

Rubens Antônio Albuquerque 
Diretor do Departamento de Administração 

Programa d e Formação dn PatTi môni o 
do 8ervido1· l'úblico - PASEP 

A V I SO 

As Prefeituras Municipais e às Autar
quias, Emp rêsas Públicas, Sociedades de 
Economia Mista e Fundação vinculadas 
aos govert.os estaduais e Municipais . 

O Banco do Brasil S.A. avisã às en tidades vin
culadas ao P rogram a de Formação do Patrimônio 
do Serv idor Público que está em vias de inicia r a 
organização do «Cadastro Gera l dos Beneficiários 
do PASEP, , segundo foi previsto no artigo 5.0 pa
rágrafo 6.0 , da Lei ComplP.mentar n.0 8, <ie 3 de 
dezembro de 1970. Para essa tarefa , serão divulga
das, na oportun idade, normas próprias. 

Como m edida preli min ar é, tcJavia, absolu
tamente necessário que as Preftiluras e as entida
tes d e administração indireta e fundações vinculadas 
aos governos estaduais e municipaiE, que a. nda 
não se cadastraram no PASEP, ou que, não <)bs
tante o tenham ft:ito, deixaram áe infr,rmar o núme
ro de servidores pas~íveis d'! incrição no Progn ma, 
procurem, com a possível u rgência, esté:b ~> er 
contato com a agência do Banco do local d..: :; ua 
sede ou a mais próxima. 

Indep endente Esporte Cluúe 
Agrem iação Esportiva e Beneficente 

ESTA TU TO 
(Continuação do número :!nterior] 

Seção XIV 
Do Dep;Jrtamento de Beneficente 

Art0 64." - Compete ao Departamento de Bênefi
cênciil: 

1) - dirigir o Departamento de acõrdo com as leis 
e Regulamentos 'lUe disciplinam as atividades de Benefi
cência. 

II) - autorizar o ~tendimenlo aos sócios que estiv e
rem em pleno gôzo de seus direitos na conformidade do 
Regulamento [nterno elaborado pelo Conselho DclJberativo, 
pnra êsse fim. 

Ca pi tulo V 
Do Conselho Fiscal 

Art2 G5° - Compete no Conselho Fi.>c::~l: 
r, - exa:nina r os balancetes mensais e anual de te

sour~ria e da;· parecer por C3Crito sõbre os mesmos, envian
do có:Ji<ls ao Pre.~ldente do clube c Conselho Deliberativo. 

li) - d :tr 1 arecer sôbre o OJ'Çv.mento anual em reunião 
delermi;1ada pura fsse fim. 

lContinna no próximo número) 

Estatuto do L'nitw Espm·te Clube 
l'un::!:-~do no di.l 21 de julho de 1971 

(Continuação do número anterior) 
Capít~o~lo VIII 
Dós recursos 

A riº 21 º - Tem competência para tomar conheci
mento de recursos: 

a) - O Presldt-nle da Diretoria, dos atos dos Direto-
r es; 

b ) - O C')nselho Deliberativo. dos pareceres da Con
!'l"issão Fiscal; 

c) - A Assembléia Geral, depois de apreciadas as 
r esoluções da Diretoria e do Conselho Deliberativo. 

G:apítulo IX 
Da Administração 

Art.º 22" - O Un!ão Esporte Clube será ndmlnistra
do por um Conselho Deliberativo, uma Diretoria e uma Co
m issão Fiscal. 

Artº 23° - Todos os cargos terão a duraçáo de man
dato durante dois (2) anos, sem qualqu1:1r remuneração no 
exercício. 

Artº 24º - Não será permitida a acumulação de ~orgos, 
podendu no ent::~nto ser e le ito, d igo !e r reeleito, devendo o 
candidato afastar-se do cargo, trinta (30) dias antes das 
eleições. 

(continul! no próximo número) 

z~·staLuto da Cooperativa d os Avi cultores 
d o Te1Ti tór'io FedeTal do A m a]Já 

COAVIA N 
(Continuação do número :i!nterior) 

m) in[ormar ao Conselho de Admir,istração sôbre as 
conclusões dos seus traba lhos, denunciando a êste a Assem
bléia Gera l ou nuto ridade competente, as irregularidades 
constatadas, e convocar a Assembléia Ger al, se ocor rerem 
mot ivos graves e urgenteS~. 

Parágrafo Único - Para os exames e VP.rificações dos 
livros, contas e documentos, necessários !\O cumprimento 
das suas artribuições, poderá o Conselho Fiscal, contratar 
o asse~soramento de técnico especializado e valer-se dos 
relatórios e informações d os ser viços de auditor ia. 

X - Balanço, Sobras, Perd .. s e Fundos 
Art. 47 O Balanço Geral, incluindo o confronte de r e

ceitas e despesas será levantado no dia t r inta e um de de
zembro. 

§ 1° - Os resultados ser5c apurados separadamente, 
segundo a nnturezn das o~eraçõcs ou St!rvic;os. 

§ 2º - Além da taxa de lo0 0 das sobras, revertem em 
favor do Fundo de Resen·a: l1S soldos não aplicados da Jóia 
de Admissão; os créd itos não reclamaf.los pe.os ns~ociados, 
decorrido cinco anos; o produto da taxa cobrada sõbre a 
trans~erência de quotas-panes; os auxílios c doações sem 
d~stinaçào especial e as rendas e"C"entt:~nis de qualquer na
tureza, não r~ su ;t mtes de operações com os a ssociado~ . 

Art. 48 Das sobras verificadas em cada setc.r de ati
vidad es s~rão deduzidas as seguintes taxas: 

a) lo% (dez por cento) para o Fundo de Reser va; 
b) 2o0.0 (vinte por cento) para o F undo de Desen

v olvimento; 
(Continua no próximo número) 
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VISTO: 
General Ivanhoé Gonçalve3 Martins 

Governador 

Balanço Geral dos Convênios celebrados entre o Govêrno d( Território Federal do Amapá e a 
Superintendência do Desenvolvimento do Amazônia (SUDAl\1), que se ~ncontnm em execução. 

CONV~NIO DEVIDOS: 

- Nº 7266/6<± 
- NQ 7292/64 
- Nº 8033/65 (17 / 67) 
- Nº 8056/65 (08/ 67) 

RECEBIDO DO CAPITA L ATÉ 31.12.71. 

- Convênio 7266 e 7292/64 
- Idem 8033/65 ( 17/6 7) 
- l':iem 8056/65 (08/67) 

Débito atual 

TOTAL GERAL RECEBIDO ATÉ 31.12.71. 

- Convênios 7266 e 7292, 6-! 
Juros correspondentes 
l\1ullas 

- Convênio 8033/65 (17/ 67) 
Juros correspondente 
Multas 

- Convênio 80561 65 (03{67) 
Juros correspondente 

Recolhido ao Banco da Amazébia S/ A., Agê ncia 
de Mélcapá, na conta «CRÉDlTO RURAL», em 
favor da Superintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia (SUDAM), até 31.12.71. 

2-l.7 9:~.87 
3(j7,C5 
1 :,s, -to 

20.6D2.~5 
188.40 
109,20 

58.011 1 HJ 
558,79 

11.000,00 
10.000,00 
27.2Z6,78 
90.000,00 

24.793,87 
20.69~.25 

58.061.19 

~5.319,92 

~0.989,8j 

58.619.98 

1:38.226,7 8 

103.5-17,31 

:H.679,-t7 

] 04.9::'9,75 

104.929,75 

Demonstração das vendas e mapa de estoque de reprodutot es ~ matrizes existentes em ~ode r da 
Divis:io de Produção, em 31.12.71, oriundos do Convênio (8/67) 805(),'ü., no valor de Cr$ 90 000,0 ) (no
venta mil cruzeiros), celebrado entre c GO\·êrno do Território Fede1aJ Jo Amapa e a Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), em 31.08.67. 

N.o dei M A T E R I A L 
------------------·--~-----------------

! 
E3TOQUlt ATUAL 

Estot \le Vandido -
ordem _ ----- ante r or Qt..ant. Val\>r Cr$ 

01. Garrote da raça Ne lore 1 
DEMONSTRAÇÃO DA REVENDA 

- Valor da revenda até 31.!2 71. 
- Recebido da revend a até 31.1~.71. 
- Valor a receber 

DEMONSTRAÇÃO D O RECEBIDO 

-Recebido da revendi'! até 31.12.71 
-Juros correspondf:ntes 

-Valor recolhido em io\'Or da SUDAM, no Banco da Amazônia 

1 

Cr$ SJ2.849,99 
« 58.061,19 

Cr$ 34.788,80 
=--==-~-

Cr$ 58.061,19 
(( 558,79 58.619 98 

S/ A., Agência de Maca pá . na conta «Crédito Rural», até 31.12.71 
- --=----~-

DEMONSTRAÇÃO DO DÊBtTO 

- Débito do Govüno elo Território Federal do Amapá para com a 
SUDAI\1, re.ferente a êste Convênio 

-Pago até 31.12.71. 

- Débito atual 

RESUMO: 

-Valor a receber da revenàa 
-Pago à SUDAM 

Macapa, :il de dezembro dt: 197i. 

Luiz Al berto LaYÔr Benigno 
Engo Agr<Jnomo - N 22 C C.P F. - ooo82l632 

Cr$ 90.(,00.00 
« 53.061,19 

Cr!;> 3l.9~~B.8l 

Cr$ 3-l. 788,80 
« 58.061,19 -- -

Cr$ 9~.849,99 

Lar :lry dos Santos Braga 
Esct itur á rio 


	

