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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) nQ O!:i63 de 03 de junho de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Ex onerar a pedido, na forma do artigo 75, 
item I, alínea «a», da Lei n2 1711, de 28 de outubro de 1952, 
Maria Elza Brandão de Melo, do cargo isolado de provi
mento tm comissão, de Secretária de Educação e Cultura, 
do Quadro de Funcionários do Governo deste Território, 
criado pelo Decreto n." 70.572, de 19 de maio de 1972, a 
contar de Iº de junho do corrente ano. 

Art. 22 - Revogadas as disposições em cont rár io. 

Pal?.cio do Setentrião, em Macapa, 03 de junho de 
1974, 85~ da República e 31º da Criação do Território Fede
r al do Amapá. 

José Daniel de Alencar 
G~vernaàor Substituto 

(P) nº 0689 de 06 de junho de 1974 

O Governador do Território Federal ào Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidu em Lei, e t endo 
em vista o que consta do Processo n.0 067/74-SEC., 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Aposentar no Quadro de Funcionários do 
Governo deste Território, aprovado pelo Decreto n.0 70.572, 
de 19 de maio de 1972, publicado no Diá rio O!icial do dia 
23 do mesmo mês e ano, nos termos dos artigos 101, item 
III e 102, item I , alinea «a», da Constituição do Brasil, o 
servidor José Alfrecào Flexa, oaupant e do cargo de Ajudante 
da Pintor, Código A-106.i . (Matrícula do IPASE- 2.238.656}. 

Art. 2.0 - RevQg<idas as disposições em aontrârio. 

Palácio do Setectrião, em Macapá, 06 de junho de 1974, 
85.0 da República e 31.0 da Criação d0 Território Federal 
do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(E) n2 019 da 07 de junho de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá no uso 
-;las atribuições que lhe conÍere o item II, do artigo 18, do 
Decreto-Lei nº 411 , de 08 de janeiro de 1969. 

RESOLVE: 

Art. 1.0 
- Desvincular da Secretaria de Economia, 

Agricultura e Colonizacào a Superintendência do Abasteci
mento (SUPAB). 

Art. 2.o - Determinar na forma do item I, do artigo 
4.0 , da Portaria n.0 l.l36, de 23 de outubro de 1973, do Ex
celentissimo Senhor Ministro do Interior que a Super int en
dência do Abastecimento ISUPAB). passe a partir da data 
da publicação deste Decreto, a prestar subordinação à Se
cretaria de Administração e Fil'lanças. 

Art. 32 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Mac11pá, 07 de junho de 
1974, 85~ da República e 31 º da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

José Daniel de Alencar 
Sec. de Adm. e Finanças 

I 
.I 

t\CAR- Amapá 
Pelo Presente damos a conhecer aos Candidatos a o 

Curso Técnieo Agrícola do Colégio Manoel Barata, o Re~u
lamento de Seleção para 0 r eferido (;urso. 

I - Das Inscrições: 

Art. 1Q - Somente poderá se lm>cnver o candidato 
que houver concluído curso de 1 ~ grau ou equivalente. 

Art. 2Q - Os interessados deverão se dirigir à Secl·e
tarla da ACAR-Amapá, pessoalmente ou t·epresentados, 
munidos de fotograiia 3x4 e documento que comprove a 
conclusão do curso de 1.0 grau ou equivalente. 

Art. 3º - No ato da inscrição o candidato r eceberá 
um cartão de identldad~. sem o qual não será admitido no 
rec into das provas. 

Art. 4.0 - O período de inser ição sera de 15 a 31 de 
maio, na sede da ACAR-Amapá ou em locais destgnados 
para esse fim. 

li - Dos Testes de Seleção: 

Art. 5.0 
- As provas serãe realizadas em local a ser 

Gieterminado, no periodo àe 10 a 14 de jueho. 

Art. 6.0 
- Os testas <~on!tarão de pr ovas escrita de 

P ortuguês, Matematica e Aptidã0 Vocacional, 

Art. 7.o - Para as provas de Português e Matemáti
ca, cuja1 matérias constarão do programa exigido no cur11o 
de ] Q grau, a nota mínima exigida para eada diseiplina é 
QtiatrG (4). 

Art. 8.0 
- O candidato que obtiver nota inferior a 

quatro (4), mesmo que seja em apenas uma dal! citadas dis
ciplinas, estará automaticament e eliminado da classificaçlio. 

A r t 90. - Independ ênt e das provas de Português e 
Matemática, o candidat o suã submetido a um testa da 
aptidão vocacional, cujo objet tve é avaliar suas t endências 
para atividades ruralistas e evitar frustrações em virtude de 
erros na e scolha da profissão. 

Art. 10.0 
- O toste de Aptidão Voaasional será e li

minatór io e a nota minlma ponderável é de nove <9) pontos, 
em cada área vocacional de inte resse dw Ensino Agri!lola. 

Art. 11.0 -- O candidato que não comparecer n11 hora 
marcada para o início das provas aerá considerado desis
tente. 

Ili - Da Cla gsfflcac;h : 

Art2 122 - Para efeito de classificação, uma comis
são ser á designada pela Diretoria do Colégio para apurar o 
r esultado dos teste s. 

Art º 13º - Para o preenchimento das vagas existen
tes, os candida tos aprovados serão classificados pela ordem 
decre~cente da soma de pontes obtidos nas provas. 

Artº 14º - O total de vagas na li série do curso de 
Técnica Agrícola está eondioionado às eonveniênclas do 
DepartamEnto do Ensino Médio do MEC e a informa(:ãa 
pertinent e ao assunto será dada aos interessados por ocasi
ão alas inscrições. 

Ar t2 15º - Nos casos de empate terá prioridade o 
candidato que: 

a) tiver obtido a maior nota no teste de aptidão vo
cacional. 

b) tiver menor idade. 
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As RepartlçõesPú,lh es I 
1'orrltoriais ueverlo remetflr 1 
tt expediente de~tinado !l pu- 1 

~Jlicação nute DIÁRIO OFI- 1 
CIAL diàrlamente, ató àa j 
t<i·BO boras. exceto aos sába
ct fl! qmrnüo deverüe fazt-lo 
h té às 11 :30 horas. 

As roclatfla~~õe ~ per tinon .. 
tes à matétia retrJtn,fda os 
N\llnl! rle e rros Nl omissê ea, 
aeverão sor formuladaG JtO r 
escr ito, li Seçfi o de Hedação, 
dnt! 9 às 1H:30 horas. no má
ximo sté 7t, h o r a s B.{IGs e 
euíila <los órgãos oficiais. 

EXPEDIEN TE 
IMPRENSA OFICIAL 

........ *••• 
DIRETOR 

C'aTlos de AndTade . ...... .. 
DIÁRJí' 0FICIAL 

lmp rcr so nas OLclnall da lmprçnst. Oficial 
MACAPA - T. F . ,>\ JA PÁ 

ASSINATURA S 
Cr$ 25,00 

12,50 

As Repar tições Públict!.Q 
cingir-s~-.l\o às assinatur!!s 
anuais renovadas até 23 de 
tevereiro de cada ano <l iH! 
iniciadas, em qualquer é'poc'.l 
pel<1s órgãos competentes. 

1 A liin de possibilitar a 
remessa de vt~ loroa acornpe

. n had'os de esc!an cirucntca 1 quanto à !\oH\ nplicat;ão, soli
citamos usem os interes~adt:s 

1 prefcrenciuJmute rheq ue OI' 
vale postal. 

I 
Os supl~mentos àil ~di

çõ~?s rio& órgCJOs oH~ ials só 
1 sn [o:ne~erào aos assinant!i!t 
. que as solic.turcm no a to da 

Anual . 
Semestral. 
Trimestral 
Número avulso. 

-v assinatura. 
(( o .~o c [unciooário público !8-

Os originais don rão ser 
tiatllograiadli>s c autestica<.os, 
resllulvada s, por quem ue di
~•Ho .. ssnras e emeudaB. 

6 , ~~ I; I 
.~ ... ·•w•':' ·. . . 1d0ra!, terll um d<:8couto rl• 

«BRASlL~A - E~te D1ano OficJal .e t ncontrado pa1a le1tu- j10o
0
. l:'a~a faze r j l:li a ê~<fG ~xcetuadas as para o ex

terior, que serl.'io s e m p r c 
IHlllllls es nseioaturae po t.r. r
se- il o tomar, em qu~tlqucr 
éjlOcu, por sei s ru rrses ou um 
liS O. 

ra no Salao NacJona l e Intern~cJOnal d~ ImprPnsa. da de~conto dt1VCl'ÍI ptovar ea~l\ 
--~O~ER PRESS, no « B ra~tll~~perl~l ~otel .:..._ I cc.ndlç[w'oc. a to da a~.>sluatú ru 

Para faeil1tar aoEl assinnn- j A fi m de evitar IH Iução I 
tell a verificação do prazo de de continuidade nt rccebt- O custo dP. cada rxcrnplíJr 
validade de suas Lll s i~ aturas, mPnto dos jOHlais, u c v(' m atra,ado dos orgl\u.:i of•
aa purte l'll perinr do end&rl-- os at-tltnaotl!s provi teuciar a cie!B será, na vf<oda avulão 
ço vão impreeos o nümero refip; eti va r~nova~ i o com' llCrai'lcida do l r$ ll,t 1 s~ dn 
do talã o dt• registro, mês c aaler~d6ncia minim. de trin- mtsmo ano, ~ dtl CrS ?,OG 

Aa u sinutttras vencidas 
DtHlcrão ser suspensus E.em 
aviso prévio. o ano ('fi que fi ndar J . ta (30) d!Ail. 1 por &no dut.ormlu. 

----------------------------------- --------------------------------------
Art.o 16.0 - Somente os candidatos selecionados de 

acordo com as exigências da presente regu!11mentaç:ã lll terão 
direito a matrícula na I@ s~rie do curso de formação pro
flsslon:..l. 

IV - Da Matrícula: 

Art.0 17.o - O candijato selecionado terá direito a 
matrícula, para o que deverá apr esentar: 

a) Cert ificado de conclusão do ourso de 1.0 grau ou 
equivalente, acompanhado do respect ivo his tórico escolar. 

b) Certidão de nascimento ou fotocópia da mesma, 
devidamente aute nticada. 

c) Carteira de identidade ou fotocópia autenticada. 

dl Proya de quitação com o ser viço mi litar. 

e) P rova de que é eleitor e que es tá e m d ias com 
suas obrigações eleitora is, quando se tratar de candidato 
maior de 18 an os. 

f ) Quatro (4) fotografias 3 x 4 de frente. 

g) Abreugrafia do tórax. 

h) Ates tado de vacinação anti-\·ariólica. 

i) Exame de fezes. 

jl Taxa de matr ícula no valor de Cr$ 30,00 (trinta 
cruzeiros). 

Ar t. 182 - Além da documentação acima, o can
didato selecionado será subme tido a impeçâo de saúde pelo 
médico do Colégio, q ue o julgara apto ou não, para fins de 
internamento. 

Art. 19'! - No ato da matrícul.l, será fornecida a 
car teira de identificação escolar sem a qual o candidato não 
6erá admitido no internato. 

Art. 20º - A matrícula do candidato selecionado 
significa de sua parte aceitação total das normas e con
dições contidas no regimento intemo de CoiÉ'gio (termo de 
responsabilidade). 

Art. 219 - O candidsto que não apresentar o seu 
enxova l completo. fica com a sua matrícula suspenaa, a té 
que satlBfaça essa exigência. 

Art. 22° - Os casos omissos ser ão resolvidos pela 
Diretoria do Colégio, ouvido o Conselho de P rofessores. 

Macapá-Ap, 10 de maio de 1974 

Eng2 Agr 0 Abemor Coutinho 
Secretário Execut ivo 

.\CAR-Ama!)á 

Câmara Municipal de Macapá 

Decreto Legislativo Nº 04/74-CVMM 

Di~p}e sol re o T<!rmo de Conv~niv entre a Pr•'
f<' itura M· nil'lpnl cie ~,1acap2, e a Comi:lsãe Muni
cipal de 1\,aC't~pá da Funj:..ção do Movi ... ento Bra
sileiro de l,lfabeti .ação - ;\'IOBRAL. para npllcu
ção da do1acão de Cr$ 60.000,00 (sessenta mi l cru
zeiros). 

O P residente da Câmara Municipal de Macapá. 

Faço saber qae a Câmar a Municipal de Macapíi , apro
vou e eu promulg<., de acordo com o art0 • 182, do Regimen

' to Interno da Casa o seguinte, 

DECRETO: 

Art. 12 - Fira aprovado o presente Termo de Con
vênio que entre s. celeeram a Prefeit ura Munieipal de 
Macapá e a Comissão Munic ipal de Macapá da Fundação do 
Movimento ~ras i leiro ele A lfabetizaç~o - MOBRAL. 

Art. 2.0 - Este Decreto Legislativo entr ará em vigor 
em 14 de maio de 1974, revogadas as disposições em con
tt·ário. 

Gabinete da PrPsidência da Câmara ML•nicipal de 
li.'Iacapá, em 14 de maio de 197-1. 

Walter Banl\OS de Araújo 
Pr~sidente 

'Raimur.C:a Iolanda Guerra de Oliveira 
1 I" Secr~::tária 

Câmara Municipal de Macapá 

Resolução n .0 02/71-CVMM 

Dispõe ~obre o aumento de 200 0 nos atuais sa· 
lários d >S servidores da Câmara Municipa l de 
Macapá, e dá outras providência!!. 

Faço saber qne a Câmara Municipal de Macapá, apro
vou e eu promulgo de acordo com o att. l(l~ do Regimento 
Interno da Casa, a seguinte; 

Resolução: 

Art. 1.0 -- Fica concedido o aumento de 200'0 (vinte 
por cento) nos atuais salários dos servidores da Câmara 
Municipal de ~Vlacapá. 

Parágrafo Único - Fic::t igualmente majorado, com o 
percentual deste artigo, os funcionArias que recebem grati
ficação. 

Art. 2.0 - O aumento ora concedido \"igorará a apar
t ir de 1.0 (prinuirol de maio de 1.974, e as despesa~ decor
rentes serão atendidas com recursos existentes dentro da 
rubrica orçamentárla do corrente exercício. 
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Art. 3.0 
- Esta Res&lução entrará em vigor na data 

de sua publicação, r evogadas as di~posições em contrár io. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipa l de 
Macapá, 29 de maio de 1.974. 

Walter Banhos de Araújo 
Presidente 

Raimunda loinnda Guerra de Oliveira 
1" Secretávia 

Cent1·al Açucare~ra do Amapá S.A. 
(C.G.C. 05.969.613) 

Assembléia Geral Ordinária 

Convocaçã0 

Convidamos os senhor es acionis tas a se reunirem em 
assembléia geral ordinária, às onze horas do dia 27 de 
junho corrente, na sede ~;ocial, na Avenida Iracema Car
vão Nune9 n.0 196, nesta cidade, a fim de deliberar&m 
sobre a seguinte ordem do din: 

a) Exame e votação do Relatório õa Diretoria, Ba
lanço Geral e Parecer do Conselho Fi~·cal referente ao 
exet'CJcio social findo em 31 de agosto de 1973; 

b) Eleição dos membros da Diretor ia e do Conselho 
Fi~cal e fixação dos r espectivos hcmorál'los; 

c) Assuntos gerais. 

lVIac.:apá, 7 de junho de 1974. 

Hermellno Herbster Gusmf:o 
Diretor 

Bruynzeel Madeiras S.A. BRUMASA 
A viso aos Aclonistas 

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na 
sede social, na Avenida Amazonas s/n2, nesta cidade, os 
documentos a que se refere o ar tigo 99 do decreto-lei n.0 

2 627, de 26 de setembro de 1940, relati \·os ao exercício so
cial encerrado em 31 de março de li74. 

Macapá, 3 de junho de 1974. 

Samuel Fineberg 
DiretGr-Superintendente 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

EDITA DE CITAÇÃO 

(Pelo prazo de 10 (dez) dias) 

Pelo presente edital fica Citado Raimundo José de 
Oliveira Carvalho, atualmente em lugar incerto e não sa
bido, reclamante no Processo n.0 JCJ-Macapá- 587/74 em 
que BRUMASA é reclamada, a pagar em 48 (quarenta e 
oito) horas, ou gara ntir a execução, sob pena de penhera, 
a quantia de Cr$-62,40 (Sessenta e dois cruzeiros e qua
r enta centavos), em decorrê ncia de a rquivamento do P r o
cesso em virtude de sua ausência à audiência inicial de 
instrução e julgamento do refer ido processo. 

Caso não pague nem garanta a execuçüo, penhorar- se
hão tantos bens quantos bastarem e for em encontrados pa
ra pagameuto da dívida. 

Secretaria da JCJ de Macapá (.-\.P); 4.6.74. Eu, Clodo
aldo Andrade, Tecn. de Ser v. Jud. C-A, datilografe!. Eu, 
Euton Ramos, Chefe de Secret<:ria, subscrevo. 

Mnria Adelaide Sento-Sé Gravntá 
Juíza P residente da JCJ de Marapá 

Preço do exemplar : 
Cr$ 0,30 

Esta tuto da Associação 
Esporte 

13 de 
Clube 

Setembro 

(Continuação do número anterior) 

Capitulo IX 

Da Diretoria 

Art. 33 - São membros de Diretoria, órgão adminis
trativo da associação, todos com mandato de dois anos, OB 
seguintes membros: 

Presidente 

Vice-Presidente 

1° Secretário 

2° Secretário 

1º Tesoureiro 

2º Tesoureiro 

Dirder Social 

Diretor de Esporte s 

§ Unico - Apenas o Presidente e Vice-Presidente 
serão eleitos pela Assemblé ia Geral. Os demais membro' 
serão nomeados e de livre escolha do Pres~dente eleito. 

(Cont. no próximo nú mero) 

Associação Beneficente São Benedito 

Fundnda em 25 de outubro de 1967 

ESTATUTOS 

(Continuação tio número anterior) 

Art. VIII - São órgãos da Asociação Beneficente São 
Benedito: 

al - Assembléia Gera l 

bl - Conselho Fis <:al 

c) - Diretoria 

€ apitulo III 

Art. IX - Dos deveres dos sóoios: 

a) - Pagar jóia, mensalidades e contribuir com cole
tas em benefícios dos necessitados; 

b) - respeitar , aca tar e cumprir as disposições deste 
Estatuto, bem assim, toda e qualquer deliberação legalmente 
dos poderes constituídos da A~sociação; 

c) - Aceita r os cargos para o qual t enha sido aleito e 
as comissões que lhi! forem di!signados, salvo impedimentos 
imperiosos; 

d) - Trabalhar, esforçando-se para perfeita execução 
de progr amas t raçados para a realixação dos objetivos da 
Associação; 

e) - Comparecer assidualmente às r euniões ou jus· 
tificar sua falta por escrito ou verbalmente, por outro 
sócio. 

Art. X - Direitos dos Sócios: 

a) - Votar e ser votado; 

b) - Manifestar suas opiniões nas r euniões, que sera 
no 3.0 domingo de cada mês (reunião ordinária ) e extraor. 
d inária todas as vezes que a Diretor ia ach ar conveniente e 
nas Ar aembléi&s Gerats . 

Capítulo IV 

Art. XI - Direitos dos corpos dirigentes: 

a) - A Associação Beneficiente São Benedito será 
di rigida por sua Diretoria, que será eleita no I .0 domingo 
de outubrll e emposs&dn até 30 dias depois da eleição; 

b) - O tempo de d ura~ão de cada mandato será de 
2 anos. Podendo serem reeleitos todos os membros. 

(Continua 
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Governo do Territ ório Federal do Amará 
Secretaria de Administraqão e Finan~as 

Serviço d.e Pessoal 

DIARIO GFICIAL 

APROVO: 
Arthur Azevedo Henning 

Govern;~dor 
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Tabela de Diárias 
(Decreto n º 68.807, de 25 de janeiro da 1971) 

A presente Tabela de Diárias, passa a vigorar a partir de 1º/ 05/ 1974, data em que foi promul
gado o Saláili<:> Mínimo no País (Dec. 73 .995) 29.05.74 

I 
Salário 
Mínimo 

I 

I NC ID:€NCI A 

I Pen:entual 

I 
Para servidores cuja retrlbul<são I 

75% exceda a do n!vel 22 

I Para servidor es cuja retribuil;ão 
exceda a do n!vel 18 

I 
60° o 

' 

Para servidores cuja retribuição 
50% exaeda a do nlve1 11 

I 
I 

PaPa servidores cuja retribuição I 
seja igual ou Inferior a do n!vel 45% 
11. 

I 

Salário I 
Mín imo 

INGI D :eNCIA --I 
Percentu!l1 I 

-- . - -----
Para servidores cuja retribuição 

760 o exceda a do n!vel 22. 
I 

-- 1---

P ara servidores cuja retribuição 
I 

exceda a do nível 18. 

Para serv!Gores cuja retribuiqão 
exceda u do nível 11. 

_I ---- -- -

Para servidores cuja retribuição 
seja igual ou Infe rior ao nivel 11. 

José Daniel de Alencar 
Secretário 

eoo o 

iiQO O 

450 o 

Ct·$-293,2o 

Interior 
se 

Território 

Cr$-221,oo 

Cr$-L77,oo 

. 

Cr$-147,oo 

Cr$-132,oG> 

Cr$-295,2o 

Mato Grosso 
e 

Goi~s 

Cr$-22l,oo 

Cr$-177,oo 

Çr$-147,oo 

CrS-132,oo 

I 
Cr$- 266,40 Cr$-21J5,2o Cr$-295,2o 

I Maranhão, Platl. Pará, Amaze~as, I Pernambuco Ceará, Paraíba. 
Alagoas, Sergip; Acre, Rondônia e 

e Roraima Bahia 

1 

e H. G. do Nort~ I 
I 

I 

Cr$-199,oo Cr$-221,oo CrS-22l,oo 

l I I 
I 

Cr$-159,oo Cr$-177,oo Cr$-!77,oo 

Cr$-133,oo Cr$-147,eo Cr$-1 47,oo 

Cr$-ll9,oo Cr$- 132,oo I Cr$-132,oo 

I I 

I 

Cr$-35o,4o Gr$·376,8o Cr$-376,80 

Rio grande do Minas Gerais Guanabara, Rio 
S ul, Paraná, e e dl! Janeiro e Sãe 
Santa Catarina. Brasília (D.F.) Paulo. 

Cr$-262,oo I Cr$-282,oo Cr$-282,oo 

-I 
Cr$-2lo,oo Cr$-226,oo Cr$-226.oo 

Cr$- 175,oo Cr$-188,oo l Cr$-lBB,oo 

-I 
Cr$-157,oo CrS-1 60,oo CrS-169,oo 

Nestlerino dos Santos Valente 
Diretor do S. P. 


	

