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ATOS no PO ER EXECUrfiWO 
(P) n2 0564 de 08 de maio de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
u so dM atribuições que lhe sh conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

A1 t. 1 º - Considerar desligado do G 1dro de Funcio
n c rios do COV"n·) deJt!e T~l r tório, R e 1lltO l''~lgueiras 
V1a na, ocq ;;nte c. o cargo da c: 3 e «A», Ja sél''e de clas
ses de TÉ: ·n·co Hural nivel 11 f Jó ligo I -2051, lotado na 
Sccret;;.r:a de :Cc nomin, 1' ,... • !'U u::-c e .;oloni·~ação, em 
V' l"tllrl c.e J· a;·er f'iào t rrns ri c tx--offíci', no il tHesse da 
Admir:is ' "<'\~o, de cor o .• nidc.c ~ c m o De ··eto êo Excelen
t"ss imo Senhor Pr<•siàent~ d·• ReJ:-'wl:ca , pt..)!icado no Diá rio 
Of:ci<tl ela Un' ~,, n~ 75, dabdo de 22 de aJril do corrente 
ano, a pa1 ti r d~ L2 de m::.io de 19. 4. 

Art. 2.0 - Revogac"as as díspo.>iÇ'ÕP.S em contrário. 

P~ láclo do fetcntr:ão, em Macapá, 08 de maio de 
1974, !J:.iº da República e SIº da Cr iação do Territór io Fede
ral do Amapá. 

T ')c:;, D~n;fl! d"" .A .. !~nclu· 

Gover 1ádor Substituto-

(P) nº 0565 de OS de maio de 1974 

O Governr dor do Tert i tório Federal do Amapá, no 
ttó'O d,.s acribu:~õe.> que lhe são coníerid~s em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Con$lderar desligada do Quadro de Fun
cionátios d ~J Gr.veroo deste Tell'itório, Maria Célia de Al
meida Lima, ocupante do cargo c,a classe «B>>, da série de 
classes de Auxiliar de Enfermegem, nivell4 (Código P-1701), 
lotada na Secretaria de Saúde e Ação Social, ~m virtude 
de haver sido transferida ex-officio, no interesse da Admi
nistra~;ão. de codormidade com g Decreto do Exceleotíssimo 
Senhor Pres;c.ente da Rt<pú blica, publicado no Diário Ofi
cial da Un;5o n ° 75, natado de 22 de abril do cerrente 
ano, a contar de 22 de maio de 1974. 

Art. 2.0 - Revogadas as ct;rposições em contrário. 

Palácio do Setent!·ião, em M:;.capé, 08 de~ maio de 
IS74, 85.0 da República e 31.0 da Criação do Tenltório Fe
deral do Amapá. 

José D::mi"l de Alencar 
- Goven'nrl~ r Su')stituto - -

(E) n º 018 de 14 de maio de 1974 

Dispõe sobre Feriado Territorial. 
O Governador do 'lerritório Federal do Amapá, no 

uso das atribuições que lha confere o iiPm II, do artigo 18, 
do Decreto-Lei n.0 41 1, de 03 de janeiro d 1969, 

RESOLVE: 
Art. 1º - :Cetermi•1ar Feri::do Territorial o dia 15 de 

rraio do corre·'te 'lnc>, cJuando será cum !morada a data 
consagrada :::o ,-.Dia de Cabralzint O» . 

Art. 2° - Revogad~s as disposições ~m contrário. 
Palúc:o do Setemri:o, em Iv acapá , 18 de m <Jio de 1974, 

85.0 · da Rt:rubl:ca e 31.0 da Criat,.lo do Tt:. rritório Federal 
do Ar.wpá . 

Arihur Azevedo Henning 
Governad,n· 

Dr. José Daniel de Alencar 
Sec. de Ádm. e Finanças 

Gatinete do Governador 
ORDEM DE SERVIÇO N2 0010/74-GAB 

Aos senhores Secretários da Administração do Ter
ritório F ederal do Amapá. 

Em consonância com a Política da Pessoal do Gover
no Feder:::! e paralelamente a outras medidJs que vêm 
sendo adotadas, o Governo do Território deter·nina sejam 
suspensas as admissões, a qualquer título, resguardados, 
somente, os c>tsos de coJ!lvênios, até que fiquem esclar~cidas 
as r eais necessidades da Admlnistra~ão. 

Macapá, 17 de maio de 1974. 

Arthur Azevedo Henning 
Governatlor 

Gabinete do Governador 
ORDEM DE SERVIÇO N.0 0011/74-GAB 

- P.os Senhores Chefe do Gabinete, Secretários, 
Representll!ntes e Assessor de Segurança e Informações do 
Governo do Território Federal do Amapá. 

O Governo do Território, prosseguindo na adoção de 
medidas que possam Evitar despesas supérfluas ou não es
senciai s, determina as seguintes normas para uso de lignções 
telefônicas interurb<mas. 

a) Somente os telefones do Gove rnador, dos Gabine
tes do Excelentissimo Senhor Governador, Senhores Secre
tarius de G overno, do Assessor ele Seg:.;rança e Informa~ões 
e Representantes poderão ser utilizados em ligações in
terurbanas. 

b) Excetuando-se os telefones do Senhor Governador, 
as ligações deverão ser autorizadas somente pelos dir~gen
t es dos citados órgão9 e controladas através de um t aloná
rio, que ficarú sob a guarda e responsabilidade dos mesmos. 

c) As autorizações deverão ser preenchilas em duas 
vias, enviandc-se, ao final de cada mês, a primelra. via à Divi
são de Finanças da SAl<', para confron lo com a r elação re-

• metida pela TELEAMAPA e p osterior procéssamento de 
liquic~ações e pagamento da despesa, e a segunda fará frente 
de arquivo do próprio órgão. 

d) Cada impresso, comtante do t alonário, conterá os 
elementos a serem preenchidos conforme se~ue: 

- ORGAO (sigla do órgão onde se dará o telefonema) 
- FONE (n2 do telefone do órgã o transmissor) 
- NOME (nome da petsoa que utilizará o t elefone) 
- DES1'1NO (para onde telefonará) 

- FONE (nº do telefone do destino) 

- DURAÇAO (pedir à t elefomsta o tempo que durou '.1 
liga~ão) 

- VALOR (pedi r à telefonista o valor em Cr$ da ligação 
efetuada) 

- AUTORIZAÇÃO (assinatura do dirigente do órgão que 
a utorizou a ligação) 

Macapá, 17 de maio àe 1974. 

Arthur Azeveda Hennlng 
Governador 
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A! RepartlçôesPúbltY a I 

Territorial!! deverlo reme:tfr 
0 o~pedtente destinado a pu
bli:açao Dtlte DIÁRIO OFI
ClAL diàrinmeatc, até às 
l 3·:JO horas. exceto aos sába
dM quanéo deverãe fuzt-IG 
~tté ás 11:80 horas. 

As ri?clama~,;i!~tll pt~rtinen
bs à matéria f$trtbuído. ros 
Ollt;;ntt tle erro, Nl ~mi<.-.Ces, 

&lever!o ser formuladas por 
aáulto. t\ Seçno 4!e Redaç~o. 
12es O àe lll:3') ho r aa. no má
ximo até í2 h o r a !I a~és a 
~afda aos órglios oficial8. 

EXPEDIENTE .<\.s Rl'pnrticõe~ !•ú~lieu 
cingir-se•ão às lllisinaturilll 
anual11 reoonulas até 2:1 d3 
feverei r o de cad:1 ono 3 à11 
iniciadas, em qua!qt!et' épocc~ 
peles órgfios competentes. 

TMPRENSA OFICIAL 

DIRETOR 
Carlos de Andrade ......... , 

DIARW QFICIAL 
lmprC! so nas C!.l.!inaq da Jmprena.1. 

MACAPA - T. F. MlAPA 

ASSINATURAS 
Cr$ Anual. 

Semestral. 
Trimestral 
Número avulso. 

Oficial 

I A titn de possibilitar a 
remessa de valorell acorupi\
Dhados de ese\i reciím:litllis 

I quanto à ~;ua apllCII;;iio, liOll-
citarros Uliem os tuleres>aclCIJ 
prehtrenc!almnt~ d1tque Ol' 
Vlllc postal. 

Os 8uplementús às edi-
25,00 ÇÕiiB rio& órg&o11 o[icials só 
12,50 se fornet(."l'Úú aos assinante!! 

6,'2" que as solicitarem uo ato da 
-V a'sinatura. 

Oa originais deverllo ~:er 
datllogrnfadis e au tenticaaos. 
re11Salvadas, por quem de tli
·•111) .. !l~u r as e emendas. 

(( 0,30 u [undonário llúbl!co re-
• ...... .... Q. I I t . d l d 

«BRt1 SlLIA - l!:ste Diário Oficial é encontrado para leitu- c era • era. um t·ISCOlt 
0 0 

10° 0• Para fazer jus a ~&te i!.XCeluada s as para o ex
terior, que ~erãCI s e m p r e 
anuais as as1-iLlaturas pwdtr
se-IJo tomar, li'm qualqu«:>r 
áp"ctt. por 6Cit> mcFe::. ou um 
llJHl. 

r a no ?alão Nacional , e Interna~ionll l d~ ImprNJsa, da deiiconto, deverá pro,ar e~Jtl\ 
___ COO~ER PRFSS, no «Bra~Ilta Im.E_en~ Hotel ~ondiçüo nú !'.to da asduntmn 

Par:. faell1•ar aor, no1inan-1 A [;m de Hltltr H•iu(ãO 
tos & \CriHcaçuo oo praw de de continuidade llO rcceb1-. O eusto ele caci:t < xtmllat· 
..,·aJicsade de ~usa oniuaturue,. meuto dos j011l8il;, de v e rui ntral'a!lo do!! t>rgfiu" flil
Im parte ~uperinr do tnd~ll- os al't~lnantes pro\'ideneiRl' a I clai::. F.urá, na \(>l.ll!l. ai uls > 
ço vi\o im{.'r&sos o n tünNo relõptl'ltYa re,,ovação com At·t·e~cidu tie l'r~ IJ,ttl ht: G?. 
co t·uüo de regit;tro • n,rll tt uitttc(!dêrcta mrnimu de trin-j ruesmo ar.o, e •11l Ct'S ?.un 

A• usloattJras vencidas 
yodcrão B~r SUSP('ll~->llG SI:% 
aviao prévio. o ano em que lindun. ta t3LJ tl!A!!. por ano detorrido. 

---------------- ------------------- -----

Conselho do Projeto de Desenvolvimento da 
Produção Animal do Territó.io Federal do 

Amnp1 
Ata d3 Reuni.:io Extraoru 'n!Jria do Conselho dol 
Pr ~~to de Dcs~m· ul" lrnento da Produ~·fio 
Aniu.ul do Tert itório h.cierrtl do A~mapá. 

Aos 23 dias do m&s de março de l!l74. ús lO horas, 
no Auditório c!u Palt.oio do Go~·erno do Terriior:o Feder~JI 
do Amapá, u a Cjdade de Macapá, devidamente com·oce
dos por corr~s ondt:ncía àfrigioa pc>lo Presidente do Con
selho, reuniram-se cs m~mhNs ào Conselho do Projeto de 
Descr.volvimento àa !'redu -o AJ.itm•l do Tenltórlo F(deral 
do Amapá para dclibuarem sobre o rclat ·rio !! .. ai rt:Cc
rent ús nti\·idad~s du Projd;:, e sn r(· a IJ am[ormaç[o do 
Go:.sclho em Funda ão. \ c.·,~ICJ.do o c ):npnrc.cime.uto d 1 

t otali· :ade d:>s membros do Con.E'l:.o, n sumiu :1 presidf>n·· 
cia da r eunião o Presid nt c; o mtsn o, 1 'r. ,\bemor Cou
tinho convidando u rr.i11, \ ... tC'L" I.t ~. F1 uclredo da .Silva 
para secretalá-la. Ir.ic alm ntc o ~:·. !'residente d . se que, 
de acordo co:n a sol'cit...ç-o do A; nc a 1\'L'rt<! A 11er\:ana 
Para o Desenvo!vim-nto I, !.'rnauon·l U.SAID, con ida em 
expediente d :rJgiõo élO t.:o 1Se!l11l m, ela 6 de r· osto de 
1973, f oi efetuada, por i n'·C'I m;.. ii, d, t, cn!cos r" o 'ft:rrit{ do 
Federal do Amnp\ U!TI;J uU lita . 1 l'Oillplt·ta d<JS ativiaaacs 
do Projeto, sencio J(nran a 1 B·llftn~ G ral, Demon~tJ3ti\'O 
da c_ onta de Lucros e 1 cor(l~s " i v etário dtscri.o e deu::
lhado a c todos os bens do Prc ·do, c.ocumt ntos t•sses c• tr> 
foro.m lidos intêcralmeute c <prc<( n.ndos aos ptesent" .,, 
passando a fazer plrtc l•1t·~ ,rJnte da presente ato.. r:m 
prossl'guimento o Sr. Pres! .~r.te ~·ubmct€ n à dis ussão os 
refl-ridos documentos c, "n r J n ·n ~uc.m dt!s~j1 ~::e fazer u:;o 
da pal:wra, submeteu-o. ;. vot 1: ·o, s ndo os ditos docu
mentos aprovade>s por u ·1 tlmid<'c,c. Dis~<" mai~, n Sr. l're
sident~. que eM decorr( n da r.prov.~ç, o dos ditos do
cumentos declaru\'a oflcielmen:.e enccrr< o o •'rojeto que, 
como é do con·,ecimento de to los, !-..i ii L• "lm.'nte cum
pri:'o t ruzendo inúmeros I = tef1cios pm a o 1 crritórlo. Lm 
seguid::t o Sr. Pre;sldente dedarou que ~erin da maior con
ven1&ncia para o Território c:ue fossem Jmmtldt:s c alé dt:!
senvu!vidus as atl\•!dadc3 e programas até entfio e ·ercidos 
pelo Proj to e que a melhor forma de se atino;ir t:ll 
objet.J\·o seria a tram:!'o ·mnçLo do Co1 sell:o em uma Fun
da~ão para o Desenvolv mento Aninwl no 'l'enitório Fe
deral do Amap:l. Prosseguindo o 6r. Pre~idente submeteu 
a todos os r·rcsentes umn minuta dos Estatutos dn reft:rtda 
Funda~ão, documento esse que foi lido e debatido pelos 
presentes. Como ninguém mais quise~se fazer u~o da pa
lavra o Sr. Presidente submeteu a rrllposta, bem como os 
Estatutos, à deliberação dos presentes tendo sido apro\'ados 
por unanimidade. Em consequêncla o Sr. Presidente dcci<.
rou que seria oportunamente Qss!nada uma escritura pú
blica para constituição da Fund::çEo que se reger'a pelos 11e-. 
guintes Estatutcs: «Estatuto da J'!'unànçrto para o Dest:nvol· 
vimento da Produção Animal no Território J:l~ederal do Ama
pá - FUNDEPRA, Art. 1.0 A Fundnçiio para o Desem·ol
v!mento da Produção Animal no T!.'rritório Federal do 
Amapá - FUNDEPRA C:: un.a pcssoú juric:ica de direito 

privado, sem fins lucrutívos, que se rc·gerú p~los presentc>a 
E~tatuto e tera se::(• e foro na Cidadõ! de Mac;:;, , 11'rr'tório 
Fed••ral do Arr.ror,, t .'1·1l como se,1 Ins•;tuic:rr o Ccnsé"ho do 
Pro;t o de> dt se·.vo., i 1 em r. •m PrldU o :\n1rr. I do rcrr
t frin Federal do Arn.a; -CPUPA CJUC', em r€ niãu e:~lraor
dinárla ele seu t!I C. t.r •. o Go,·erno d,J 1'Hnt.,rio foecit.!rol 
do An.apu, o In~tl 1 •o Iit>..;!on:.l de d!'wm•oh imento du 
.<\m3pá, - li' )r\ , .. Su,>Cii enul.OCin Nr.c núl (o Abmte
C"Ímcnto - SUNAE. a COO!)Crat!\a dos A\icultores do f, ·
rité.rio F t!deral do Am<n·a - COAVll\P e :1 Assoei .à o (.C 

Crê à i to u z>.s;. te neta Hurnl - AC.t\H IAn ·;pa), realizada aos 
25 de mar o d • !974. cuja ata esta la\ 1 ada ~:m Nvtas do 
c· tórlo J .. c;l "' rato J c , d~ Macai,ll. na mesma d:>ta, dl'
cidlu, 1 or unau'mit.:ade, tran~formar-se numa I"undnção, 
l'~tin,(llindo- se a. r g1st~o d~ sociedade civil. Art. ;t·• A F'un
d• ~o t• r!l C'on.o o~ •!ti\'O a promuç1io do D~~PnVL>lvimemo 
aa Pr 'u iio Ar,lt .1 l Tu1·it6r!o FcLicrai elo Amapá e. 
para c.mst.,U .o de sua~ f[n, ,idnde,, agiri> d!ret~mente ou 
meJic.nt pr. t ;c r ar.;,., t•m outras entid<1dea de objeti\ o., 
s"mell ::nt . s. 1 at. •n c• l .!co A Fuucar;iio. ng exercício de 
suas t, \ ldadr>f<, ol 1 • :u 'i o sC'guil te: a) não remunerar:'.! os 
seuS dir gct t !' e nuo d :;tr ibuirá lt1Crú3 a qu<;lqucr titule; 
b) a}-lknra n • t ,m!' e os ::et.~ recursos na manut~nção e 
àcsenv vilnt: .to uv- ob t t \'Os wciai~; Cl mant'-!rá escrituraçilo 
de suas rt>cel'' s e de~· -as em livros re\·estidos d:~s form;J
llc!mles ( 'E" a s ur m u re pcttiva txatidão; d) prcst~ni 
us at.to1 aJes L ~( 13 rs i. f'lrrr.açõcs detcnninados em Lei 
e r cc,, h e .... os a ,. •to rei· Jos sobrt! os rendim!.'r>!o:. por 
e! a p • os. Art :J O p ... z< • de auraç;;:Ll da Fund<-<;to ~t'rá ir:
dcteJ.n!nado Art. 4 !São or ãos dlrig(•nt,,s da l'uncia~,:ão: :-11 
O Consllho Ad"11n.s r<. i·. o: b) a Gen:ncia. Art. 5" O Conselho 
de Adm!r1:s,ra Jo SL ·,v -, lt .. .ído de 5 membro:, com mand:::to 
o ..! ar.oll e in o.rad ~ aJ s< In te forma: a) um membro pelo 
Gu erno dr; T~;;rr' o .t<'e<Jc cl LO Amapá, b) ull! membto 
r In~titulo H e . I ui dt> Dl'senV(.ll\ imento do }.mapa -
ll{ IJA: cl um me n ·1 pela S 1perintendêncin Nacional do 
Abahte<:. n •nto - Sl -it.B - (Amapá); d) dois memuro~ 
pr,,f rcntem, nte d • 1.\ <c de prcctuto1·es agrcpe::uúrlo lot..tia 
iud.caoo.; pe.os Cr.t t:' heln.s t c~l{;nndvs Je acc..!'d!o com as 
ktriJS a [) e c d~, P • t ;.o. Parar.rafn UniC(• A l'resiJfncia 
do conselho de Arimir..~tr,.' i' o Sfrd t xerciclél pelo membn• 
tndkndo pelo Gnn rnn d•l Tert itório f·edcrol do Am1pi.. 
Art. 6 S5o a ribu' ,., do C ... uselho d•' 1\ ministrr.ção: a) 
de. i'!nar o GNente L::i Ft r. Hão; b! aprovar O!. or~amenlo~ 
pl nos e programas .. naals dnq atividad\:S da Fundação; c} 
ex~.minar e tlfrO\'llr: ~ pestnç0e~ de contzs e o rPialório 
anuul HIC'lr:1ir.h~do re:o Ccrent..:; d) autorizar p;·ev:a'llente 
alinl'açcio ou :.J con ,ti•u~;fo de ônus 1<'"1 1 ~ subrc os bens irn(.
\'el3 de prGprh:.lade da Ft ndaçiio. Art. 7.'1 O Cút selho d" 
Admlnlstro.ção se rrun:1 n ordinar'arr.cntc um \'ez C i. da trt.s 
meses e cxtraOJdinnrin:nente qwmdo t:onvocado pe!1 m<.iO· 
l'ld de seu.; merr.bros. 1 rt. o'' As r 'Uniür~ du l'on"'!ho de 
A~,, in!~lr,1cão ~et;;o in~talac.a s com a pre~en:;a de 3 me1.
li:os, no mínir:.o, c as suas d eliberuções seriio tc:J~o.::as pela 
maioria dP vetos dcs presentes, salvo r..ara d cldir sobre a 
mu llficaçfio dos r.r ,,.,,,t s Est::;tutos oa extinçiio da ft•nci<~
ç:lo quanào, cnt:".o, ~trá cxig.do o voto de 4 men,bros, nv 
mínlmo. Art !1.'' A GetC'nci:.t da Funrl::.;'to será I'Xercida 
por T 'SH- í~ t.a lr 1Cu lâ r~:lo C01Selho de Admin:. tr-:h,;;!. 
com mn.1dato de 2 (oois; aEos. A1 t. lU ~ São atrlbUJ.,ões do 
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Gerente: a) a repesent:a· a ll'undaçã6 em Juíz1.1 ou fora dele; 
b) convocar aH reuniõE:s do Conselho de Admimtração; c) 
apresentar anualmente RO Conselho de Administração os 
orçamentos, planos e programas da Fundaçli.o, bem como a 
prestação de contas c o relatório das at!\"idades da Funda
ção; d) praticar todos os atos necessários UR operações nor
mais da Fund;;çilo, dentro dos limites rre•;istos em Lei e 
nos presentes Estatutos. Art. 112 O Gerente tomará parte, 
sem direito de voto, nas reuniões do Conselho de Adminis
tração. Art. J29 O patrimônio da Fundaçãc será constituído 
pelos bens e direitos a ela cometidc:s pelo Instituidor e, 
ainda, pelos bens e direitos a ela doodos ou adquiridos no 
exercício de suas atividades, sendo que, no ato da sua cons
tituição, o Instituidor lhe dota de um patrimônio líquido de 
Cr$ 820.116,42 (oitocentos e vinte mil, cento e duesseis cru
z~ ir os E' quarenta e dois centavos), resultante do somatórJO 
dos valores de bens e direitos menos os créáitoi de tercei·· 
ros conforme apurado no Balanço Geral, dele Instituidor, 
real'zado aos 24 ele março de 1974. Att. 13º Os bens c di
reitos da Funde çilo some:nle poderão ser utilizados para a 
real!zação do objetivo previsto no Art. 2~ do presente Es
tatuto, permitida a aplicaç>ão do~ refc1 idos bens e direitos 
para obtenção de nmdns dest-inacics ao megmo fim. Art. 14.0 

O exerclcio financeiro da Fundação coincidirá com o ano 
civil. Art. 15.0 Os membros do Conselho de Administração 
e o Ger~nte não responderão p-:!ssoalmcr.te pelas obrigações 
da Fundação. Art. 16º A Fundação se extinguirá mediante 
a del iberação de pelo menos 4 membros do Conselho de 
Administração e neste caso o seu patrimônio será transfe
rido a outra fundação congênere exhtcnle no Te1;ritório Fe
deral do Amapá, ou, caso não exista t al entld.ade, ao Gover· 
no do Território~. Ninguém mais desejando usar da palavra 
o Sr. Presidente ::1gradeceu o con~parecimento de todos e a 
dedicação até hOJe demonstrada no trato dos a~suntos do 
Conselho que, por decisão tomada nesta revniúo, terá ~tsse
gurado a cont nuiccde de seus r.rogromo>. Foi a seguil· sw:;• 
pensa a reuniao pelo tempo necessarics à Junatura da pre
sente ota que foi por todos os presentes <:Siinada . 

Mac:Jpá, 25 de março de 1974. 

Abemor Coutinho 
p/Governo do Tcnitório Federal do Amapá 

Walter Lúcio Figue:redo da Sllva 
pjlnstituto Regional Desenv. AntUJ•á - IRDA 

Ituassú :Uorges de O li\ eira 
p/Superinteudênci:} l\ncional P. bust. - SUNAB 

Jor.~ Carlos Basto~ Fcrreirn 
p/Cooper-ativa Avicultort>s T .F.A. - .COAYIAP 

Abem or Coutinho 
P/ Associação Crédito e Assist. Hural - ACAR 

Certifico que a presente fotoc6pia confe,·e com o 
original apresencado nesta d::Jta neste cmtórlo. O reftrido é 
verdade e àou fé. 

l'Iacapfl Af', 17 de 4 de 19H. 

Em testo. Jl3J da verdade. 

J<Jcy B3rata Jucá 
Tabelião 

ww-aa 

Comissão de Inqué1·ito Administrativo 
Decreto (P) n~' 05ti61 7-l· GAJ3 

Eu t;,l de Citnção 
O Preo.;i ,l:wlP tla Ctmbsão tle I11quéril0 Administrati

\0, in~titutda pelo Decreto (PJ n~ t5lJ61'14·GAB, baixaJo 
pelo Exmo. Sr. Governador do Território Federal do Amopá, 
CLLoprindo rem o que l.!!tabl'i&cem os §§ 1º e zr, do nrti;;o 
2:!2, da Lei 11° 1:;1 I, de :i3 de outubro de 1952, c1ta atraves 
deste Edital de Citaçãct a:s Servidoras: Oscurina Cnviro Leal, 
ocupan'.e do C:n·>l:o da C la :'!.e de Escrevente Datilógrafo, 
Nível 7 e N'att.lia dcs S<..nt• s Marc.:ues, ocupante do Cargo 
da Cl<tsse de Professor Pré·Primáno e Pr mario, nín~l-11, 
letadas na Secretaria de J!:dUCéH,:ão e Cultura. Yislo se en
contn:rem em lugur lntt!rlo e não sri.Jicto, pora, no prazo de 
vinte dias, contados aa data ela pt!blicuç:1o deste I.Jlario 
Oficial du Go\·erno AmatJaense, conJperectr<'m tm uma das 
solas elo pr(·clio do Hopit:JI Geral ele Macapú, ma1s !Jrecisa
mente. onde se eneontra funcwn~mdo a Hlvi~iio de Ação 
Sncial para prestarem clecl:~rações e acompm.hál em todas as 
fases Jo lt11.,uérito, !>endo-lbes assc.:un .. Gas Ampla Defesa na 
forma do que dispõe o Art. ~17, da Lei nu 1.7d/32. 

Macapá, 21 de moio de 1974. 
Milton de Eouza Corrêa 

Presidente 

Prefeitura JYiunicipal de Macapá 
Lel nº 011/73-GAB-PMM 

O Prefeito Munlcipal de Macapá, Capital do Ter
ritério Federal do Amapá. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou .e ~u 
saneionv e promulgo a seguinte Lei, na forma do que dll;poe 
o artige 66, combinado especial com o artigo 59, parágrafo 
42, do Decreto-Lei n2 411, de 8 de janeiro de 1969. 

Art. 12 - As Ruas, Avenidas c Estradas loc;;Jizadas 
na Vila Dr. Hildemar Maia, Município de Macapá, passarlig 
a ter as denominacões constantes do anexo I, que faz 
parte integrante desta Lei. 

Art. 2.0 - Esta Lei entr11rá em vigor na data de sua 
publitação, revogadas as tlisposições em contrário. 

Palácio 31 de Março, em Maca!'lá, 16 de maio de lél74. 

Lourival Bemvenuto da Silva 
Prefeito Municipal de Macapá 

Raimundo de Souza Martins 
Resp. p/ Der. de Admin, 

Piefeitura Municipal de Macapá 

Tomada de Preço NY 02/74 O.A. 

ED-ITAL 

De ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de l\!aca
p&, faço saber a quem interessar possa, que, às 10:00 horas 
do dia 02 de junho de 19 74, na sala onde funciona a Dire
toria do Departamento de Administraçi.io, no Palt.cio 31 de 
Março, sede da Prefeitura Municipal de rv;acapa, será julga
da a Tomada de Preço, para aquisição dos seguintes equi
pamentos: 

01 - Rural Wlllys, Variant~ Volkswagem e Veraneio 
Chevr olêt. 

02 - Plclt-Up-Utilitário. 

03 - Automóvel Sedan. 

As propostas deverão ser entregues atô a hora de 
abertura e julgamento das mesmas, nv local acima men
llionado. 

Marapá, AP, 17 de maio de 1974. 

Econº Newton Douglas Barata dos Santos 
Presidente da Comissão de Licitação 

Câmara Municipal de Maoapá 

Decreto Legislativo Nq 01/74-CVMIVI 

Dispõe sobre o Convênio de compromisso e dele
gação de atribuições do governo do Território Fe
deral do Amapá e a Prefeitura Municipal de Ma
capá, relativo a exeo::ução dos serviços de tiesa
propriação e Indenização de Imóveis nesta cidade. 

O Presidente da Câmara Municipal de Macapá. 

Faço saber que a Câmara MUnicipal de Macapá, apro· 
vou e eu promulgo, de acordo com o arL0 . 18'2, do Regimen
to Interno da C:.du o seguinte, 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovQdo o prest!nte Convênio que 
entre si celesram o Governo do Território Federal do 
Amapa e a Prefeitura Municipal de Macapá. 

Art. 2.o - Este Decreto Legislativo entrará em vigor 
em 7. de maio de 197·1, revogadas as disposições em con
trário. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de 
Macapá, em 7 de moio de 1974. 

Walter Banhos de Araújo 
Presidente 

Raimunda Iolanda Guerra de Oliveira 
1 ª Secret&ria 

' 
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Poder J ud iciário 
Ju1tiça dus T erritórios 

Território Federal d o Amnpá 

Juiz de Di reit6j ela Conwr ca de AI a capá 
Edita l de Citação, com o Prazo de 15 dias, na Form a Abaixo 

O Dou t11r Ru bens Baptista d o Oliveir a, Juiz TemporF
r io da Comarca de Mac!lpá, capita l do Território B'ecler a l 
do Amap~. etc. 

Faz Saber a t odos o s que o rresente Ec!:tJl c"m 
prazo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhecirne lto, ('.H! 

neste Juízo corre seus t rC;1ites um proce!SO P.l'1 que é 
acusado Pedro Braga do r-:ascimento, eomo il~cut-..o no o:.rt. 
129, caput, do Código Penal. 

E, como tenha o Oflci ;., l de Just fça deste .Tu'zo certl
fic ado não o haver encontrado n~r!lta Comarco, n<J() s~o~ tio 
possíYel citn-lo pessoalmente, c i~..' -o p .lo pr~s nl a a com
parecer ne.,te Juízo, no ed,iício do Fcrum desta Coma· ·ca 
sito à Avenida Amazonas, ng :26, e~quina com a l .ua Clill. 
Coriolano J ucá, nesta cidade, no dia 22.05.74, à s l O:C:O 
horas, a fim de ser intE'rro::;ado, prc•m )\ e1· sua 
defesa e SPr notificado dos u lí:eriord ter ... ?s d<.J processo, 
a que deverá comparecer sob J,JC;la de r<:vd.a. Para co
nhecim<'J ;o de todos é páóS do o :: :·es::!n e Ed;tal. CL ja 2" via 
!!c::: r c~ a!i1cda r o lugar de ;:os te~ r. e. D: t'o e J:l!! .;: êo n •• ta 
cidade C: e I\;:; capá, aos vi .te e Elo:s c : s d) n s C:.e a1 ri I 
de ~<m llll novecentos e se ant.t e qJr •ro, r-e:.t1 r C'ede de 
Mac,.p{t, Ter.jtório Federal do :\map~ . Lu, l\ino J(;~..IS Ara
nha Nunes, escrivão em e:, rcicio . 

Rubens Bap :sta de Oilveira 
J uiz Tern:ora1 J c/Jurisuiçfto plena 

Sinàicato dos An ·u:nac:on:s do T.F. 
do A1napá 

Edital n~ 08-SATi./7·1 
Convccr.ç~.J p~ra EleLão 

P elo present e Edit&l, ~aço saber c;ue no d 'a 20 do mês 
d e julho do c rren~e am, erá 1 O.dllZ'lc a ~1cste Sindic«t<} a 
elei,ão para comJJCsiçào c a Din:.tc r a. C ensell' o nccal e 
Dele,!<,dos-reprm ~n.a:.t:-s no Conselln h F<dtrnt1o a ouc 
esí.:t flllado es'e Sindicato, Jent C< mo <' de seus re5vect h·os 
suplentes, ficcindo ab •1to o pn .<o c~c 1., (''li rzt) d.us "l:.ra 
o re:{ cro de cha::·::.s na S _ret:lnt, q ·e ocor ·- t., a purtir 
da d··t'l cia puLJ:c~~ão deht Edi~~ l no L ·r.::o otkol, tudo de 
acordo com o art. 11 e ~ u § I q da .'ol'!aria Minist elial 
número ~O de 21 de ja!'!eir, a e 1.9 · j , As cha:J:~ deverão 
ser r· histradas em ser. arao>, se n o t•mn para Oi cardidutos 
à Diretor ia e Conselho 1-i~t.J l. com o :; .• r·us r~s~ec•:vos fU

plenles e outra p::m~ o:> Dele<< dos-r. 1;t'<!!·cn.anll'S a J Con
selho ela Fe-.ier açt:u e seus -up <:r;tes. o, requerltr en os par a 
registro de chap:..3 áeYcrão .e r < prese 1! cdos na .SP.crelar a da 
Entid:uJe, c:n 3 1 '! ê~) vias &sr.in "d :s r OI' te d as o:; c~tndida~os 
pes;o:1lmentC', nf.o serdo pe:·mitício ru·a trlregi ~.tro a nut,r 
ga dP procuradio deven-:'o rer l'!J'ruer;~accs cs requi.:i:os 
contidC's no § 1 o do ar t. 11 da cl r<l·l r ori~r;< . O requEri
m ento ncc.mra hado de tct us C'~ drco:; c doc:1r.1 cn·os exi
gidos ! -:ra o regbtro, suá diri,,iclo c.o preôiCe1:le d<1 Sindi
cato, J,odcndo esse requerit 1Pnto H'r r.>s!t:::tdlol pc. r q:zalqt·er 
dos candidutos com:-oner.tes oa ch:Jpa. A Secretat·ía oa Entida
de no exr:ecliente ncrmnl , f c :neceJt, n·1iores cietn'!Jc, ao inte
ressados, nchandc-se afixados t;rt se c. e "o Si ·1'~ic; to a t·ela
ção do que é cbrigatór io p<.ra o <.ilaco re~istt o. Caso não 
seja obtidos «quoru.n» em p1·ime 'r a co"' v ca"à0. :'~ ~lei ·[ "S 
em sc,unc;a convoc:;ção se: ào 'ealiz~.1,:; no period·) de 29 
de julho a 18 de agosto de 1.974, e nfo comcguirdo a inda o 
ceeficiente, em terceira e últ'mn com'lC ~·&o nos c!ir s 14 e 24 
de agosto de 1.974, para que ficam CC f'\ ocr.ao~. desde já, 
t odos os asJ~'C!ados da Entidade. As e leiçües serão realiza
das d as 8 (oito) 18 (dezoito) horas de cada dia. 

Macapá, 27 d e m aio ele 1.974. 
Manoel Mercês da Costa 

Presidente 

Secretaria de Economia, Agricultura e 
Colonizaç i;"• . 

Divisão de Colo:-. _.tção 
Seção de Terras 

ED ITAL 
De Ordem d o Senhor Dire tor da Divisão d e Coloni

zação, torno público que, Luzimar Barros brasi!E:' iro, solteiro, 
Contabilista, residente e domiciliado n esta cidade d e ;v~a
capá, à Av. Feliciano Coé lho, n .0 82, portador da Carteira 
de Identidade , ng I 02.192· PB, vem mui r espeit0samente 
ce m fu lcro no q ue preceitua o Artigo 133 e seus §§ e 

§ único do Art igo 2('3 , do Decrr•.o-Lri, n.• 9.7Cll, de 5 de 
setembro dr !9•:! , n q 1erer a V r.~ ;a E::cc:ê•1d1, que se 
d 1al'1e em C;Jr cedet 1P L CFnt,a de Ocu'Jar;üo de urr.a lJrca 
de · ~rr<:s ela Uni:io, Ji u:::c a na pa- .:> late·::~ ! c:a t:rea f.E~·
tence"lte ao ~4 BI, n';ste Municir.i 1, r brrmgendc:o urna ~rea 
d~ G.oo,r.o hcc'are:·. re-s.al\ad~s os terrenos de- Mnl'!nl.a 
porvent<l·'ll c :i:;tente c strndo da [ ·.,ha dlvfs0r:a do Ter
r:té ·io N :cir gJ m: •:; d~ 160 Ct'..lil' •• etro:; q ll o po•tul;nte 
pretc·1de par;;. dese ;ol·Jer os l.erviçc.s de Gr::: 1ja e Agri
cultula. 

D~ :-~co1 lo c<' rr ' p':n:~'l de loc::li:adi0 d-:; 6ren, ê<: 

t~'1-ras plei'l!:cl:;;~ t~1' ::~s re;tliir:'es wJ'c~ç.::<;s '! t;m;t<:• : 
~az fHr.te 1):11·n ;.J,tr; 1 .. 1.1 •• clo--r.<• ::~d:;tucmno 
Seni-.<Jr .r sé• :o ri' '. •' 'r ,.·da ~ t c1 , 'a cem s .. n:1r r 
l u:z ~h r• 1 ~ ~une.· é ;:.1 u I~~ o < Sacc• o • 1 ô », mt:
dircto: \ tnl- ré'~ c' I r•.rl ~or ~~ l l• to;; <! •Lrd ... s. 

T' 
~. 

bliC:lC:O 
(3tl) dias 

r r.r.t c,:ue 
.la r. pr 
& pc.·t::~ d 

Ma c· 

. i o r, l!t'e .:rncrt\ ·1~in, :~ 1 á 
n f c , I e f' elo ptlo 1- r..!Zt) 
E· !i,io des!a .tl"."at t:çi.o. 
G. 2 de Jrme:ro de Jn74. 

Le 1 'ltJ t.l rcalino Bezerra 
I ·p. ejCh~fia c:n S.T. 

este pl.
de ttiuta 

Estatuto da 1' .. ,. , ciaç5o 13 de ~1ctembro 
Lp~n~ Clube 

(Continu~ ~o d, n~!'1e~o a ltn!C.l') 

§ ún'cc - O t:~' r· n&~J'l c~ A<~cci , 1 l :'l (e ..... e'"r -
b·c Eso, ;1.! C'uoc ; sr I) a g•J 1-:l::t ~ ~' 'n1 co. •. 0 01 

r Ir tn1;ó1 que apr· n rt. t1h .. c.lr~>ln t::u:, l' r ~f 1; f~(m -
b :<'. i1 Gt!l ''l, ("L!C r· nJ O\<:l:'d J ou 1 ão, lq:ci:; de ou\'il1u o 
parec"r d) C r.sr I o l sc:Jl. 

A-·t. 13 - E r c~ o de dis·o:uç~o ci;\ \s cc:r.c ) I 'j 
d~ setem~;;ro '~S[JOI' • l'!•Jbe ! CU patrimôniu SCI'a d03dO a 
u.na Insth.Ui'tüo a ~-• e~coll·icla ~m t\ssembl~iu Geral. 

CnpítJio VII 
' Do Me. vimonto Financeiro 

Art. 14 - Cnustlturm receita (IUa:scucr rpal'tias pe'li 
Di retüria ou c u~m :., J .; 'Ct.CS fizer, ~t.er !'iPjam j0 'as, 11e1 -
s .t.idadeo;, àcr.'lliv~" ot V( nda de c. !airc;uer proaut.:::; . 

Art. 15 - Cc.nst. ,. m d H'O., 011 qua'pqu~•· qus:nti ,~ di.
PIIdiJas por ::~utoriz ã d I :reteria, corno u.-j 'I'!' , co ' n.s 
de nnter!' I, o r ,;a c Jcr. fe~t 'J' ~.c, de ur.:1 modo GHr ', tod0 
e q u:l Qu:r 11 t eti:ol nt.,~ssO:.do para o dr: .. n\'Oli.!tneuto e 
p.·owoç.ões do c.l IJ 

.1\~t. lG - O '1 tJ ih::.mce;ro d~ A~!:c.c· r C c 13 c:G: Sc
it-m r o :.: p; r e Clt ,e ~ .Jmcç 1 e t enr.;n ... com o uanC:;;. to c.. e 
cada D~:~otorLl. 

(Cont. no próx'n.o nl'mero) 

Agrc Cor ·m itário Esporte Clube 
Funcl .. do em 4 do abril de 1973 

:...s l'A L l.ll os 
(Cont. do numero antcrio;) 

Art. l ft. 0 
- O n ·':mel'o de membrrs CJUC co·npoc>m ;~ 

Comiss~ J de .:>indrc·. :c :1, \ u. :a entre trf:s a c.r.<.o, a crt .<!r:o 
do l.oresi jcnte do • GH0. 

Art. 15f .o - ('unp:.'!te A Comissão de Slndidr.cia dJr 
parecer .su br,•· 

a) - .t-1•Jpor.t<' da admis~;;o e re:>ci!r.l;são de só. ·os; 
b) - P· dido .:. ~ i.1c!usiiu de pessoas d.l iam1!1a d.> 

sócio; 
c ) -- pej;rlos de i:ccP.ç:t do quadr.:~ SP-ci<:l. 
§ I - O Pu ler an C um i~. o c:ever: :;e r LJdo n) 

pr:-zo mí: .mo úi:! a l ( 0) dks' d;J•Jcndo o r 1 ul'~~sa ~··l' de
volvido ao preside; ' do ,\<..·HO, p:n.l dc~rJ::tl10 c encam:
nhameuto a? Con~ lho Uire ct: 

§ II - haver. j,, dt\·ergénci<~ de pz·.reccres elos mem
bros da Com'ssi:;o, , n:esmo, se C:evol\'<'rá a pi·cs t..ánc.a do 
clube e este colocn.a em vct<tção pelo Conselho Diretor. que 
decidirá em esc;·util.:o se<:reto. 

Sess"o XI 
D<os r;nanç:ts 

Art. 16ú.0 - A \'da fitJanceira do AGPO, proces~ar
se-á r igoroFa.nente de 110 de um <Jrç-::.:1• 1 to unu::l 1 cnt~ 
p• lo Conselho Dh ,.. r, com nc is e:1d!i P P' 1crcr do ~~cnse
lho Fiscàl e npr<J\. .:o do C c n,6JLu LcJiber:.JI i\ o. 

§ I - Somcr l' o pJre cr dJ Conlelto Flsc ai e a au
t or ização exrr.:>sso c. o C(1nse:h,, I< L~tnti\ o. ~·-c e di o a3 

d e1pesa s •~:ctder <.; dcta;l C'' pre\ in:~s no:: orça !'e1,tos. 
§ II - O Conzelho Fiscal c responsfn el pela obser

vância deste a r tigo. 
(Continua no prÓ;'~. imo núme1 o) 


	

