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ATCS DO PODER EXECUTIVO 
Territó1·io Federal do A mapá 

Cópia Autêntica 

DECRETO 

O G.ov~r~adol' do Território Fe>derc.l do Amapá, usan
do das atnbUJçoes que lhe são con:eridas em lei, 

RESOLVE: 

Na forma do item IIT, d o a:-tigo 12. da Lei nr. 
de 28 de cutubro de 1952, nomea•· para ~x <.'rce>rem os 
gos abaixo especifi cados. os cidac ãos cujos nomes se 
cionam a seguir: 

I - DIREÇÃO SuPERIOR 

1711. 
car 

re la-

Abemor Coutinho - Secret3rio de Economia, Agri
cultura e Colontzação; 

Joaquim de Vllhena Netto - Secretário de Obras 
P.:iblicas; 

Waldemiro Demóstenes Ribeiro - Secretário de Ad
ministração e Finanças, 

li - DIREÇÃO INTI 'RMEDIÁRIA 

Ariosto Cardo~o Paes; - Diretor da Divisão de Pla
nejamento e Orçamanto, símbolo 5-C; 

Jardel Fabrício - Representante do Governo n:1 Gua
nabará, símbolo 6-C; 

Raimundo Nonato de Araújo Filho - Representante 
do Governo em Belém , símbolo í -C; 

Ca1·1os de Andrade Pontes - Diretor da Imprensa e 
RadiodHusão do Amapá, símbolo 7-C; 

Edwaldo Bezer ra Pinto - Diretor da Divisão d e 
Geogra fia e Estatfstlca, símbolo 11 C; 

Thomaz Gonçalves Brito - Diretor da Divisão de 
Colonização, símbolo 5-C; 

Geraldo Leite de Ml)rn!s - Dir etor da Divisão Esco
lar e Cult ura l, símbolo 5-C; 

F'rnncisco Medeiros de At·aújo - Dí t·etor da Divisão 
de Administração, símbolo 5-C; 

Domício Campos de Magalhães - Diretor da Divi
são d~ Finanças, símbolo 5-C; 

José Epif<lnio de Souza - Dire tor do Serviço do 
Pessoal, símbolo 5· C; 

Teoba ldo Izidoro R:'ldrigues de Souza - Delegado de 
P olícia da Capital, símb~; l o 7-C; 

Oscar Ferrei ra Lima - Delegado de Polícia da Capi
tal, s ímbolo 7-C; 

Ped ro da Costa Uchõa - Delegado de P olfcia da Ca
pita l, símbolo 7-C; 

João Espindola TaYares - Delegado de ordem Polf
tlca e Social, símbolo 7-C; 

J uracy Ribeiro da Cunha - Administrador da Colô
nia P enal de São Pedro, símbolo 8-C; 

A~ nomeações de que trata o presente a to, vigorarão 
a partir de OI de Julho de 1972. 

Palflc io do Setcntrião, em Macapá , Iº de julho de 1972. 

a) Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

a) Waldemiro Demóste>r.es Ribeiro 
Diretor do SAG 

Confer e> com o original : 
Washingt-:.n Luiz Araújo de Brito 

v isto : 
Francisco Bahia de Araújo 

Território FedPra l do An1-apá 
Cópia autêntica 

DECRETO 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE : 

Na forma do item III, do artigo 12, da Lei n º 1.711 , 
de 28 de outubro de 1952, nomear para exercerem os car
gos aboixo especWcados, os cidadãos cujos nomes se rela
cionam a seguir : 

I - DIREÇÃO SUPERIOR 

Josemir Mendes de Sousa - Assessor Especial de 
Segurança e Informações, símbolo 5-C; 

II - DIREÇÃO INTERMEDIARIA 

Raimundo de Souza Oliveira - Chefe do Setor de 
Organização Administrativa, simbolo 7-C; 

Alcf'u Paulo Ramos - Chefe do Setor de Auditoria, 
s[mbolo 7-C; 

J oaquim Mat ias da Rocha - Diretor da Divisão de 
Fomento e Produção Animal e Vegetal, s ímbolo 5-C; 

Elionai Cesar da Sllva - Diretor da Divisão de In
dústria e Comércio, sfmbolo 5-C; 

Alberto de Andrade Uchôa - Dire tor da Di visão de 
Serviços Socüds, símbolo 5-C; 

Manoel Antôr. io Dias - Diretor da Div isão de Obras 
e Projetos, símbolo 5-C; 

José Airton de Almeida - Diretor da Divisão d e 
Serviços Públicos, símbolo 5-C; 

Paulo Fiock dos Santos Fi lho - Superintendente do 
Serviço de Navegação do Amapá, s!mbolo 7-C; 

Antero Plcanço Furtado - Sub-Comandante da Guar
da Territorial, slmbolo 7-C. 

As nomeacões do que trata o presente ato, v igorarão 
a partir de OI de julho de 1972. 

Palácio do Setentrião, em Macapá. 19 de julho de 1972. 

a) Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

a) Waldemiro Demóstenes Ribeiro 
Diretor do SAG 

Confere com o original: 
Washington Luíz Araújo de Brito V I s t o : 

F rancisco Bahia de Araújo 
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As Rrpartiçõe~ Pübl!ce.s! 
'I'ernitoriais lleverão reructer I 
o expediente dct;tinado' a pu
tJlicação neste DIÁRIO Ofi
CIAL diàriamentc, até às I 

EXPEDIEN1' 
1H:30 horas, excC'to aos ~ába- , 
Elos quando devl'riio l'azil-lo 
11.té às 11:80 hnrlls. 

lMPRENSA OFICIAL 

DIRETOR 
Carlos de .Anthade 

··~··· ·· DIÁRIO OFICIAL 
As recla.nações pertinen

te~ à matéria retrilluida, nos 
nao;ofi lie erros ou emissGes, 
aeve!'ão ser formuladas por 
e scrito. à Seçilo ~c Redação, 

lmpresoo nas Q.fícina'> da Jmprens.h Oficial 
~ACAPA- T.~ AMAPA 

das 9 às 13:;~0 horas. no má-
ximo uté 72 h o r a A após a P..nual . 
19ftla dos órgãos oficirois. Q 

Os originais deverão Eer .__emestral. 
datllografad"s e autenticados, Trimestral 

ASSINATUI\AS 
Cr$ 

(( 

'rtilsSH!vad!ls, por quem ue di- I\úmero avulso. (( 

25,C'l 
1 :2,~·0 
6,L5 
0.30 

l As H..,p:~rtições P ublicr ~ 
c'ngir-H· -ão ~s !u;~inatun s 
&'luais reno\ adns até 2:J r~ e 

l
ll'VeJ eiro tle cada uuo -~ {:ii 
iniciatlaE, em qualqnet rpOC<\ 
pelo,.; órgi\os c·ompt t':!ntes. 

i A fim de pes!SilJtlitar a 
r emess11 rle vul o reb acoiUp! -
n l1a rtos de t'SG!urt>cinH utus 

' quanto i. G ~la aplrca(,'ÜO, suli
cilaJPOS use•n , ,,.. iuter~~~ad1•s 

1 prcfert>lH:ia lnrC'utc cheque 1 u 
'ale postal. 

'j Os t,upl l:'men t"s às edi-
('ÕPB do& órgf.o>l ctfic!ais só 

1 s~ ronH .. <'<' I'i>o aos 8SbdHllll' b 

· qut· as ... olic. tt.rcm nu H lo ~tl 
I!I:!Sina tura. 

· 11!\t(, "::lbUras e emendas. • .... • c. "' "" 
JC.Xcetuudas as pRra 0 ex- «ER;\S1I,~A - :t;.~tc Difnio Oficial é encontrodo 1=: .. , Iei tu-

O funcionn 1 i o ~ ú blico !l'
drrul, terá um dC"H'OlliO 110 
Jt•D,0. t"ttla fa7er jr,s u ê:n;, 
d ~;l'onto , ót \ Pt'Ll pro' a r es a 
Cl odiçlio Oú llll• da ao::.i!JL,l\11'1~ 

tHior, que f'crnn 8 l' 111 p r e I ra no ~u.ao l\acH na,l e lnternar nnal da lmprr J,sa, da 
anuais es ns~<inaturas purler- COOPER P_RL_?S, no~ruK~lin 1Jrpe1 in I HoteJ>,, 
Hl-iio tomar, ('ffi quelqut>r I ar" l<:l'iJilar ao:- aFsinan- j A fi lll de e1 !lar s< ltJ<;/lo 
é'po.;:a, por l'Ci~ ll!l'!'€1:! ou um tes a \'Pl lli<·u t, âo do [Jrazo de de cvnl i ·1 H•arlr· no rrcC'I,I-. O r·mto r!t· cada l'X~·mplPr 
ano. vulidr.dc de ~Las assmhtUJlls, menta uos Jt·Jl•líJS, e v r m 1 a ru~; . do r!o" oq.:á1 K 1 li-

na parte süpel'll•l' d1J e nd ert'- os aF<t>ÍJ"JI•'<?S piO\ i ·.neia1· a,· e .•. í, H:rú, nu H'J.Ua avulfa.· 
As a~>sinaturas vE-ncidas ço 'iio Ílt.]'ress< s o llúu ero 1 espt·ttiva rf 111 vac; • • com IHTt'H:Jda rle l1 ~P I ,f l ~> o: r,(J 

tl()derão str susprn~ns seu, do talão dt• Jt·gistrG. o mêb e antectd8• ria miL li !I<. de trin-J n 1 sp>o ano, e o e Cr$ O,t·~ 
aviso préYio. o auo t m LjlJt' l!I!dt::rá. u, (00) úinr, . por auo d~cOJ'l'H~tl. 

Governo do Território FP.deral (lo 
Amapâ 

Cópia Autêntica 

P O RTARIA 

NR. 278;72-GAB 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas em l~i , 

RESOLVE: 

Na forma do item I, do artigo 145, combinado com o 
de nr. 147, t odos da Lei nr. 1711, de 28 de outubro de 
1952, designar para ex ercerem as funções gratificadas abai
xo e&pecificadas , os cida dãos cujos nvmcs se relacionam a 
seguir: 

Ernani Marinho Ferreira - Cheh da Seção .de Expe
diente, símbolo 7-F; 

Ub1ldit'o Simões - Administr:::dor da Garagem Ter
r itorial, símbolo 7-F'; 

Manoel B raga da Rosa - Chefe da Seção de Análise 
Estatística, símbolo 4-F; 

Ruth de Almeida Bezer ra - Diretor de G1 upo Esco
lar. símbolo 9-F; 

Maria de Nazareth E:.mice Ferreira Braga - Diretor 
de Grupo EsGotar, símbolo 9-F; 

Iracema da Rocha Gomt'S - Diretor de Grupo Esco
lar, símbolo 9-F; 

Ana Alves de Oliveira - Diretor de Grupo Escolor, 
símbolo 9-F; 

Carmelina da Sil\·a Barros - Diretor de Gr upo Es
colar, símcolo 9-I<'; 

Quitéria Tavares de Almeida - Diretor de Grupo 
Escolar, símbolo 9-F; 

Rubenita de Souza Muniz - Diretor de Grupo Es
colar, simbolu 9-F; 

Maria Mar te! Nobre - Diretor de Grupo Escolar, 
símbolo 9-F; 

Elza Cunha Craveiro - Dire tor de Grupo Escolar, 
símbolo 9-F; 

Gentila AnsE'lmo Nobre - Diretor de Grupo Escolar, 
símbolo 9-F; 

Maria Diana do Amaral - Dirl:'tor de Grupo Escolar, 
símbolo 9-F; 

M<Jrio Quirino da Silva - Chefe da Seção do Ensino 
do Segundo Grau, símbolo 3- F; 

--------- -------- ---
Waldir Lira Rodrigues - Dirr tor do GinásiJ Mare

chal Humberto de A,encar Castelo Branco, símbolo 4-F; 

Eurico de Jesus Moreira - Diretor do Ginúsio nura ! 
de AmapiÍ, s ímbolo 1- f ; 

Fl sa T eófilo I:ohE'lPr d<J Cunha - Diretor do ConsPr
vatúrio Amapaense de Música, símbolo 4-F; 

Raimunda dos Pnssos Santos - Diretor de Escola 
Agrupada, ~ í mbolo 12-F; 

M<lr ia HaimUl da Figueira de Souza - Diretot· de 
Escola Agrupada, s .. 1bolo 1~-1.''; 

Nair de Souza Palvn - Diretor de Escola Agrupad.l, 
símbolo 12-F; 

Gregório dos Santos Costa - Diretor de Escola Agr u
pada, símbvlo 12-F; 

Esmer&ldo Altuquerque Tavares - Diretor de E;;cola 
Ag1upada, s ímbolo U-F; 

João Augusto Brasâo Neto 
Agrupada, ,simi.Jolo 1~-I•'; 

Tvía riJ Celin::1 DT'JZ5o Viegas 
Agrupada, sím~ lo 12- F; 

Diretor de Esco!a 

Diretor de Escola 

Raimundo Ar8'1jo dos Santos - Diretor de Escola 
Agrup<>.da, símbolo I 2-r'; 

Maria On:~icle Santana de Souza - Diretor d e Escola 
A_grupada, símbolo 12-F; 

Pedro FeJTeir·, Rodrigues do Amaral - Diretor de 
Escola Agrupada, S!:,lbolo 12-F; 

Alberto dn Si. :o Lim a - Ciretor du Iil·~pitrd GC'r .. l 
de MacDpá, sírr.b,, Jo i- F; 

.José f:ib:.m;.>T· Ca\'alcante - Diretor da :VlaternlC:a "~ 
de Mac·ap;'l. sLn.J ,, lc 2 F; 

Alk e f,ugu~·b l.Vh1!'t:ns V<'ntura M:JgaJl·,,ies - D;retr r 
do HosJ,.ital r!e Pedwtna, sín.bnlo 2-·F; 

Emília :'l'tc.Jt:, .. , v , n ' urn Pic,;nço - Diret or do S;;na
tório dvs Tub~n:ul,;sr.s, 'u..l.Julo ~-F; 

Aldine R;;rnaJI1o Costa- Dire tor do Pronto Socor•.) 
Osvaldo C ruz, sÍJr,IJolu 2 F; 

Rubim Brito .\ronav!r t !-. - Chefe da F::l!'lnácía do 
Hospit 3l GP1al de .vl;;capá, símbolo :{-f; 

Dnrlino Del ( 3stillo - Chefe do Posto l\ledi<.:o de 
Amapá, s ímbolo 7 l'; 

Sabino R::;rr0.s da Gama - Chefe do Pobto M.'•dico 
de Mazag:'io, símbolo 7-F; 

Maria Dl'usar:na Santos Nascimento - Chefe do Pu~
to Médico de Cuil,uene. símbolo 7-F; 
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lVfarin Nely Mendonça Rodr;gues - Chefe do P osLo 

Médic.; dt. Oiapoque, símlJulo 7-F· 

Gratuliano de Morais Pinto - Chefe do Sen•iço de 
Bens Imóv..is, símbolo 7-F; 

Dl-1 •io Ramos Duarte - Chefe da Seção de Expedi
ente, sLnbolo 7-F; 

Do•1glas Lobato L •pes - Cheí<! da Seção de Obras, 
símbolo 3-f; 

\V • t••r Batist. e~ Nery - Chefe da Seção de Material, 
símbolo :3-F; 

Jone~ Ernrmi As~is ele Aze' cdo - Chefe do Serviço 
cli AtiviJaJcs Ger .. ds, símbolo 5-f; 

,Joi:o Cândido Soares Filho - Chefe da Seção de 
Palrimô,Jio, símbolo 5-F; 

Edemburgo Coelho d~ Almr iJa - Chefe da Seção 
de Expedi~nte, símbolo 7-F; 

Leandro Alves Paiva Filho - Chefe do Serviço de 
Cont<•bilidade, símbolo 2-í· ; 

R1imunda l\7a~hc:do Pontt>s - Chefe do Serviço de 
Controle 1 inancelro e Fi:.cal, sim e lo 2·F; 

Mil ria Cristina Homobono r rito - Ch~fe da Seção 
de Leg:~la<;Jo Di reitos e Deveres srmbolo 5-F; 

Do·11ngos Queiroz V<lsques - Chefe da Seção de 
Contrúll' de Pagamentos, wnbolo 5-F; 

\V a'• •r Lui.~ Moura Palha - Chpfe da Seção de Ca
dJstro, Lolaç:io e Movrment:::çàtl, ímbolu 5-F; 

ra1mundo Pereira do~ S<mt >S - Chf'íe da Se~·ão de 
Chssificação e Retribuiçii.o de Ca gos e Empregos, símbolo 
5-F; 

Raimundo Dá rio da Cnstt:J - Chefe do Serviço de 
Controle de Trànsito. símbolo 7-F; 

Joaquim Fe1 n3nd!>s de• Lim 1 Qu irC'ga - Cht>fe do 
Serviço oe Sd~çiio e Habilita~·ão de rv.oto ristas, símbolo 7-F. 

An designações dEi que trata o presente ato, vigoração 
a partir de 01 de julho de 1972. 

Palúcio do Setentrião, em Macapá, 12 de julho dP 
1972. 

a) Ivanhoé Gonçalves Martlns 
GOVPI'n<lC.lUI' 

v i s t o 
Francisco Bahia de Araújo 

Co<tfere com o original: 
Wa~hlngton Luis Araújo de Brito 

Terl'itório PecleTa l do Amapá 

Cópia Autêntica 

PORTAHIA 

N 9 279/72-GAB 

O Go\ ernador ào Ternto1 ic Fed!'ral elo Amapá, usan
do dus atribu;~,ões que lhe ~<.~o cc nf~ridas em Lei, 

R E S O L V E: 

J'o<a forma do item I. do art:go 145. combinado com o 
de nº 47, todos da Lei uº l.í I J. rte 28 de outubro de 1952, 
design.1 r para ex :•rc.·,·pm r~ f~·n ;Õf'S 1-:r<Hific<.das abaixo 
t:tipt:cH:cadas, os cidr1dães cuios no nes se relacionam a seguir: 

Frantisco B~1hia de Araújo - Chefe da Seção do 
Expeàleme e Gal.Jinelc do Goven :ador, símbolo 5-F; 

\'/;lsun P ontes de Sena ·- Che fe das Oficinas Gráfi
cas da Imprensé\ Oficial. símbdo 4-F; 

Pedro A~sis de Azevedo - ChPfe da Seção de Fo
mento Produção Mineral, simbulo 3-F: 

Casimira Campos Ft:rn:mde; - Che fe da Seção de 
Fomento Pro Juçào Industrial , símbolo 3-F; 

Rena•o Felg'leiras Vianna - Adrninistrador das Colô
nias Agrícolas e Núcleos Colonia:s. símbolo 6-F; 

Grasiela Reis de Souza - Chefe da Seção de Ensino 
de Primeiro Grau, símbolo 3-F; 

Daisy Campos do Nascimento - Diretor de Grupo 
Escolar, símbolo 9-F; 

Cvbele Gomes Ferreira - Diretor de Grupo Escolar , 
símbolo-9-F; 

Maria Costa Souza - Diretor de Grupo Escolar, sím
bolo 9-1•; 

S !via Soares Castilo - Diretor de Gt:upo Escolar, 
símbolo 9-F; 

Annie Vianna da Costa - Dirt>lor do Instituto de 
Educação do Amapa, símbolo 3- F; 

Edgar Tadeu Matos Tostes - Diretor do Ginásio de 
l\lacapu. símbolo 3 F; 

Manoel Joaqu!m Amoêdo de Can·alho Brasil - C~Je
fe do S~rviço Médico e Sanitário da Capital e do lntenor, 
símbolo 2-F; 

Itlmilson H·>ber Sepeda - Chefe da Seção de Expe
diente, sínbulo 7-F; 

Jose Ale;xo da Silva Lima - Chefe da Seção de Es
trad:Js ele Rodagem, símbolo 3-F; 

AuguFto Monte de Almeida -Chefe da Seção de Se
leção e AJerfeiçoaDenlo, símbolo 5-F. 

As designações de que trata o presente &.to, vigora
r ão a par.ir de 01 de julho de 1972. 

1972. 
Palácio do SE:tentrião, em Macapá, OI de julho de 

a) Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Confere com o origirnl: 
Washmbtun Luiz Araújo de Brito 

v isto: 
Francisco B;:;hia de Araújo 

(P) Nº 377 de H de marçoo de 1973. 

O Gl)vemador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas em Lei, c tendo 
em vista o que con~ta do Processo n~ 96<1/73-SEGOV., 

RESOLVE: 

Art. 12 - Prorrogar, na forma do Pa rágrafo único, 
do ar trço 220, da Lei n° líll, de l8 de outubro de 1952, 
os trabalhos da Climi~>ão de Inquérito Administrativo, ins
tituída pelo DE:crcto (PJ n~ 05<1, de 12 de janeiro de 1973, 
por mais trinta (30) dias . 

11173. 

Art. 2° - Re\'ogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, H de março de 

B4º da República e 3Gº àa criaçt.o do T.F. do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Governador 

Prefeitura Municipal de Macapá 

- Serviço de Material -

Liciíação Pública 

A V I SO 

De ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Ma
capá, capital do Território Fedenl do Amapá, aviso aos in
teressados que se ácha aberta a licitação lTomada de Pre
ços n2 24/73-SMJ, destinada à cotação de preços para f or
necimento dos seguintes veículos: 

a) - Sedan - preto - cadllack marca OPALA-STD 

b) - Ulilít:írio RURAL FORD-STD 

c) - Idem 

à) - Idem 

P [CK-FORD 

KOMBr-WOLKSW AGEN. 
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A abertura das propo ~ ta s ter:l lug;:r ~ s l O,OJ horas 
do dia 3 do mÊ's de abril, na 8ala do Departamento de Ad
ministraç[o da Prefeitura 1\Iunic:pal de 1\.acap:í, perante a 
Comis.>ão Permanente de Licita<;oe~ . 

As propostas serão recebidas n o Serviço de Mater!Dl 
da Pr·efe itura Municipal, em lV!aeapá, em qwatro (4) vias, 
a té du<Js horas antes da abertura. 

Esclarecemos que os mapas de especificação do refe
r ido material se encon tram à di~posição dos licitantes no 
Serviço de Material, no Palácio 3t de J\Iarro. nos hort. rios 
n or mais de expediente. -

P refeitura Muni~ipal de Macapá, Serviqo de Mat eria l 
em 07 de março de 1973. 

Raimundo Oliveira A lencar 
Chefe do SM 

Prefeitura Municipal de Maca pá 

- Serviço de Material -

Licitaçao PülJl ica 
A V I SO 

De ordem do Exmo. Sr. PrefeitO Municipal de Ma
eapá, capital do Território F'deral do Am«r,á . aviso aos 
i nter essados que se acha a!~erta a licitação (Tomadr. de 
I"':·~r:os n '' 23t7:'-S:V1), destinada à cot ução de preços para 
fornecimento dos seguintes materiais : 

a) Peças e acessórios p<ll'a máquinas e viaturas; 

b) Material Perm;:nente e 

c) Material para construção, conservação, r eparo d e 
bens móveis e imó-.,e:s. 

A abertura das propostas terá lugar às 10 horas do 
dia 2 do mês de abril, na s<ila do Dep?rtanJento de Admi
nistração da Pre feitura Municip<!l de Macapá, perante a 
Com issào Permanente de Licitações. 

As propostas ser5o recebir.Jas no Sl'rviço de Material 
da Prefeitura Municipal, em Macapá, em qu:1tro (4) vias , 
até duas horas antes da abertura. 

Esclarecemos que os mapas de especificação do refe
rido materia l se encontram à disposh;ã0 dos l icit~nte s no 
Serviço de l\II<:iteria l, no Palácio 31 de 1\L:m;o, nos horúrios 
nor mais de expediente. 

Prefeitur a Munic ipal de Macapá, Serv iç'o de Mater ial, 
em 07 de março de 1973. 

Raimundo Oli\·eira Alencar 
Chefç do SM 

Secretaria ele Obras Púulicas 
Aprc.vo e i'utlique-se 

J os~ Li~boa F r!!! ire 
Governador 

COPIA AUT:f:~T!CA da Ata c::~ reunião para licita
çlio de preços des tinada à execuçã~ de obras pDra a Ad
ministraçilo territorial, conforme t e rmos da Cr.rta-Convi
t es nº 11 /73-SO f' . 

Ao primeiro C:iia do mês de mnrço do ano de hun1 
mil novecEnlos e setenta e t rês, na sala de HeuBiões da 
Senetaria de Ob,·as Públicas. sita a Avenida F' AB, nt!sta ci
dade, perante a Comissão const ituída peles senhores Joa 
quim de Vilhena Netto, J osé AirtG·n de Almeida. Manoel 
Antônio Dias e Douglo s Lobato Lope~, Presidente e mem
bros. incumbida do recebimento e julgDmento de propostas 
destinada s à execução de obras para a Administr8ção t er
l l ~oria l. comparecHam os senhores J cão Vi <.:to r Moura de 
Arr~cla, gerente da fi rma do me~mg nome, Hamilton Lo
ba to Coutir.ho, repre~entaníe de Lc,pe~; EngenllRria Ltda., 
Ivanete Siyueira de Souza. r epresentando a firma Cons
t rutQra Brnsileir a Engenharia e Comércio, Deesarina Lôpo-, 

repre sentando a firma J . 1\I. Cflsta, Construtora a Im obi
llárLs & Cia ., a fim de pa!LiCiiJarem da licitaçiio de pre
ços para à execução dos serviços de reparos e p intura Glo 
prédio da Rádio D fusôra de Macapá, conforme t e rmtJs da 
Carta-Con vite n 2 ll/73-SOP. As dez horas, o senhor Pre
sidunte i:1ic!ou os 'rabaihcs da Comissão, p assa ndo-se a& 
<~ co lhimer;to das propostas dos licitantes as quais apresen
t sr·O!m o resultado lunstante do quadr o compar~tivo abaixo: 

F r m a s 
I 

R. D. M. - Heparos e ? intura 

Propostas-Cr $- P rszos-Dias 

Lor es Engenharia L tda . 
J o fi o VIctor Moura de A n u da 
J M. Cesta Con~t. e h10b. & Cla 
Const. Brasil. Eng. Comércio 

31.960,00 
28.45(1,76 

33.652,00 
35 .642,00 

60 

45 

90 

50 

De acordo com o quadro acima, ver ifica-se ser a mais 
van\l!lj~!a. a propo>t'~ oferecida pe la f irma João Victor Mou
ra de Arruda, que s<" rá submetida a superior aprecinçâo ú O 

Ex mo. !i; r. Governa ,lor . Nada mais h<-vendo a t rata r , lavrou
se a presente ata que segue datada e 11 ssinada pelos pre
sentes. 

lViaeapú, 1 º de março de 1973. 

ai Jcaqunn de Vilhena Netto 
« Jo~e A:rton de A lmt-ida 
« Douglr o Lob;;to L vpes 
« Manot>l Antônlo Dias 
« Hamil1.cn Labuto Coutin ho 
« Deuza: i!1a Lôpo 
« Ivan~t~ Siqueira de Souza 
'' Jo&o \"1ctor Moura de Arruda 
« Dé,cio .rtamos Duarte 

Associarr7o Atlética Banco do Dr asU 

ES T ATU TO S 

(Continunção do número anter ior) 

Art. 29º - A admissão será f e ita p er proposta apr e
sentada por um as:.t,ciado em pleno gozo de seus d irtitcs, 
subscritM pelo cand'c ato; 

§ 1· - a pn:.osta &e rá submetida à Diretoria, que a 
apr ovará ou rejeita ·. P·'l' \'oto secreto; 

22 - poderá •> Clube se \' <:~ler da cobrança de jóia 
n:1s admi~"'Õts po9te ·ores a 60 t'ias de efetivo exercício na 
Agem·i~ locul e qL,; ,do d<.l ipclus::io de sócios-parent es; 

§ 11º - a reá h1i~são rl~ es~·oc i ado se f~rá nos mole!~'~ 
da admissão. rrwdinr c pagameltto de t axa pa ra os casos óa 
especie, se fixada f•€ la Din•toriu; 

§ 4° - d-. n; , aceitação da proposta de admissão cu 
readmis!'ào cnberf.o rt:curso à Di rEtoria e, em ú ltimo caso à 
Assembl éia-Geral; 

Art. 302 - C brig;:m-se os sócios p elo pagamento d<.s 
seguinte s contr!bulrt•es mínima!:: 

a) - Fundad. ''CS - quando em exercício na Agência 
do Banco do Bra< il .3.A .. desta cidade: identices às dos só
cios efet ives; quando lotados em outr;;.s depend"'nc i:>s co 
13t.~uco: expuntiiueo~ ; 

(Continua no próximo número) 

.:1 J1J ~1 P Á C L U B H 
ES TATUTOS 

(Ccminu~ t,:ào do número anteril)r) 

10. Au'oriznr " nd-refPrendum'' do Conselho Deli'oelL:
t ivo e por pr' p r.sta do P re:. iàellle do Am,pá Clube, as v e r 
b:.ts nece3s<,riu~ e it·:--.di<JV ·is n:.ir prt>vi~t2 s . sollc,tn:'ldo n cC'n 
vocação d•• rei"'rid L• Ccm,.elho, dentro de quar Pnta e oito 
("-8) horas <"J'ÓS a a ,t'lrizaç[,u. 

11. Orga::izar s on;amcntos anu&i5. pelo De p:> rtamen
to Admini ~trativo . t vm a estimativa àa rtceita c fixaçfio 
da Gl espesa. 

12. blabora r Ilegu!ame nto e negimen1os. 
13 EstHbeleccr, para sócios in fantis. quando julg; r 

conYeniente, locai;; : ~ pilrados das demais categorias de con
t ribuintes. 

14. Autorizar o:1ssinat.ura de contrato de locação de 
dependênci8s arren.l iveis e cutros que> em·oln1m r esponsu
bilirlade fi11anceira 1'-~ra o Amapá Clube, exceto os re fE' l'f'll
tes a técnicos c ::.tletas pr of1ss iu t1ais . qua ndo ho uver. 

(Continua no pró;dmo número) 


	

