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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
<N) n2 015 de 24 de ma(o de 1974 

Atual iza os vencimentos e demais vantagen~ dos 
Prefeitos Municipais do Território do Amapá. 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
u::o das atribuições que lhe confere o item li, do artigo 18, 
do Decreto-Lei n º 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Ar t. I º - FixJr os seguintes subsídios, a parti r de 1.0 

de março do conente ano: 

I - Do Prefeito Municipal de Macapá: 

Vencimento 
Gratificação e Representação 

Cr$ 2.512,00 
" 1.863,00 

li - Dos Prefeitos Municipais de Amapá, Mazagão, 
Calçoene e Oíapoque: 

Vencimento 
Gratificação e Representação 

Cr$ 1.772,00 
» 1.180,00 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, ~m Macapá, 24 de maio de 
1974, 85.0 da República e 31.0 da Criação do Território Fe
deral do Amapá . 

Arthur Azevedo Hen11ing 
Governador 

José Daniel de Alencar 
Sec. de Adm. e Finanças 

(P) n° 0695 àa 07 de junho de 1974 

O Governador do Territ0rio Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 
- Designar Luiz Gonzaga Pereira de Souza, 

Oficial de Administração, nível 14-B, at ualmente no exercí
cio da função gratificada, símbolo 4-F, de Chefe da Seção 
d e Analise e Estatí ~ tica; Landry dos Santos Braga. E!.critu
r ilri0, níve l 10-B; Rubens José dos Santos, Armazenista ní
vel 8-A, todos do Quadro de Funcionários do Governo deste 
Território, e mais José Jurandei Zacarla s de Souza, Professor, 
do Ensino Médio e Benedito da Silva Picanço, Auxiliar de 
Escritório, ambos pertencentes à Tabela de Pessoal Especi&
lista Tem porário do Governo deste Território, sendo, os dois 
primeiros lotados na ~ecretaria dé Economia, Agricult ura e 
Colonização e os seguintes, lotados na Secretaria de Admi
nistração e Finanças, para sob a presidência do Primeiro, 
constituírem a Comissão Inventariante, incumbida, também 
de proceder a regula rização das operações da Superinte n
dência do Abastecimento (SUP AB 1. 

Art. 2.0 - Fica a r eferida Qomissão, na condição de 
responsável exclusiva e autorizada oara praticar todo e 
qualquer ato r elativo as gestÕE'S comerciais e administrati
vas do Orgão. 

Art. 3.0 - Fica, ainda. a citada Comissão obrigada a 
apresentar , após a conclusão dos trabalhos, relatório das 
providências adotadas. 

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrario. 

Palflcio do Setentrião, em Macapa, 07 de junho de 
1974, 85º da República e 31º da Criação do Território Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n° 0696 de 07 de junho de 1974 

O Governador do Território Federal do Amap?, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo n2 6152/71-GAB., 

RESOLVE: 

Art. JO. - Apo~entar no Quadro de Funcionários do 
Governo do Território, aprovado pelo Decreto n .0 70.572, de 
19 de maio de 1972, publicado no Diário Oficial de 23 do 
mesmo mês e ano, nos termos do artigo 176, item III, com
binado com o artigo 178, item UI, da Lei n.0 1711, de 28 de 
outubro de 1952, a servidora Elvira Rodrigues Martins, 
ocupante do cargo de P rofessora do Ensino Pré-Primário e 
Primário, Código EC-514. 11 (Matrícula do IPASE - 1.687.950). 

Art. 2.0 - Revogãdas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Maca pá, 07 de junho de 1974, 
85.0 da República c 31.0 da Criação do Terr itório Feileral 
do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Comissão Permanente de Licitação 
A V l S O 

A Comissão Perm~nente de Licitação. torna público 
que no dia 25 do corrente mês, às 10:00 horas na Sede da 
Secretaria de Obras Públicas, fará realizar reunião para 
recebimento e julgamer:Jto das prorostas r eferentes a Toma
da Preços n Q 06/74-SOP, para a construção do Almoxarifado 
do Hospital Geral de Macapá. 

Comunica, outrossim, que o recolhimento da caução 
estipulada no Edita l em referência, poderá ser feito até às 
16.00 h oras do dia 24 do mês E'm curso. 

O Edital, especi ficações, projetos e demais dados re
ferentes a Tomada de Preços, encontra m-se à disposição 
dos Interessados na sede da Secretaria de Obras Públicas. 

Macapá, 06 de junh o de 1.974 

Dr. José de Arimathéia Ve rnent Cavalcanti 
Pre1ldente da C.P.I . 

Secretaria de Economia, Agri0ultura e 
Colonização 

Aprovo e Publique-se 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Contrato N° 004/74-SE:\C 

«Termo de Empreitada Glo~al que entre si fa
zem o Governo do Território Federal do Amapá 
e o Empreiterio Antônio Teixeira dos Santos, 
na forma abaixo àiscriminada •. 

I - Preámbulo: 

J. Contratantes:- O Governo do Território Federal 
do Amapá, neste Termo denominado Contratante, represen
tado pelo Engenheiro-Agrônomo Abemor Coutinho, Secretá
rio de Economia, Agricultur a e Colonização e o senhor An
tôn io Teixeira dos Santos, Empreiteiro, residente neslr.l ca
pita l, d aqui por diante denominado simplesmente Centratado. 
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As RepartlçõesPúbli~s : 

'l'Grritonnis deverlo remettr i 
G expediente destinado &. lJU· 

b1icnção neste DIÁIUO OFI- J 
ClAL diàriamente, até às j 
14·30 horas, exceto aos ~ába
th'>B quando deverãs f11Zê-lo 
r: té às 11 :EO hor a·s. 

EX PEDIE NTE 
IMPRENSA OFICIAL ..... . _ ... 

DIRETOR 
Carlos de Andrade· I-,--mtes 

....... *" . .. 
DIÁRJI OFICIAL 

lmprNso nns OLcinas da lmprenst. 
MACAPA - T . F. AMAPÃ 

Oficial 

As Rttpartiçõ es Públicu 
cingir-se•ão àt1 as si na tu ras 
anuais ren ov~tdas até 23 di! 
tevereiro de oada ano 3 às 
iniciadas, em qualquer é poo>~ 
pelos órgfws competentes. 

I A rim de possibilitar a 
rem 4? &sa de vt~lores acompa
nhados de es0lareciment~s 

! quanto à sua 81blica~ão, soli-
oita!I'OB usem Ot< interes~ati o a 

: preferencialmnto t•heque OI' 

As recladlações pertinen
tes à matéria r etribuída nos 
,,ltliU\8 de erros nt:t cHNiPsi'. el, 
i.leverlío ser formula das por 
&!Serito: à 8Jeçf1 o &le Redação, 
ács 9 ll.S 13:BO h Ol'flS. DO má
ximo até 72 b o r as aj>ós a 
safdtl ~os órgãos oficiais. 

1 vale postal. . 
A S S IN A T U R A S · Oi~ suplementos às edi-

Cr$ 25 ,00 J çõos ào& órg~os oficiais &ó Anual . 
Sem est ral. 
Trimestral 
Número avulso. 

12 , 0 1 se rorneaeríio aos aGsinante!! 
,,) • qu@ as soli citarem no a to du 

0.') 0 
" <.) () runcioná1 io público !e-

Os originais tleverFío ser 
datllografades e autenticad os, 
'I'Sssa lvadas, por quem de Lli
·~ltn "íl.tluras e emendas. 

6,:~ 5 I at>sinatura. 

•f-•••a-K• d 1 t á J l l 

BR 'SíLI L> -r.. t D" .· OfJ . 1 é t. d 1 't t• ra • t:>r. um < ef'con o <•e 
« f_ _.!'i - .c.~ e 1a11o .c1a . cncon 1a c para e1 u- ! tOJ/o· f'ara faze r j us a ês\e .c,xcetuadas as para o ex

terior, que ser&(l s e m p r e 
r.u:mais ns assinaturas pvcler
se•õo tomar, QID quolq ner 
época , p0t' seis meses ou um 
ano. 

ra no s _alao Nacw~al e Inte.rn~~lOnlll d~ Impr~~sa, da I desconto, dcverli provar est:l 
C00~ER PRESS, no «Bt al>!lJa Imp~El~I_f!ot~k- c<:ndiçTto !lO ~~~u da ag:;inatu 1·a 

Pa.ra facililar aos assinan - j A fiR1 de Pvitar solução 
te!l u verificação do prazo de de contiouidadr 0 0 recebi- O custo de cada ~>xempla r· 
va lidade de SU BI!! U t: inaturas, mento dos jorRais, ti e v e m 1 atraEado c!ol!! órgão,; n!l
na parte EUpt:>rinr do enderê- os ast>inal.ites provia enciar a 

1 
c iuit> será, ntt vl'nua avulso 

ço vão impreaos o nú mero rel:' pH:tiva reaovação eom I <•cre!'cida tie i'll;i l1,(ll ~tJ da. 
do talão àt· registro ' n ês e aatecf:'dêocia mínimr;. de trin-

1

. mesmo ano, e 1IC Cr$ :),00 
As assi natu ras ven cidas 

naderão ser suspensas sem 
a viso prévio. o ano em que findan . ta (30) din~;. por ano d~corri clú. 

2. Local e Data:- Lavrado e assinado n esta cidade • 
de Maca pá, Capital do Território Federal do Amapá, às nove 
C09:00) horas do dia vinte e dois (22) de ma io do ano de 
hum mil, novecentos e setenta e quatro ( 1.074). 

II - Fundamento Legal do Contrc:to: 

O presente Termo de Contr ato foi devidamente àuto
rizado pelo Exceletíssimo Senhor Governador do Território, ' 
conforme desj<)acho exarado no Processo n º 0222/74-SEAC, 
tendo em vista o resultado da reunião da Cemissâo que 
julgou as propostas apresentadas, em obediênciéo à Carta- 1 

Convite nº 003/74-SEAC, de 09-05-74. 

III - Objeto, Localização e Forma de Execugão: 

1. Objeto e Localização: - O Contratado se obriga a 
executar pelo regime de empreitada globa l, os trabalhos de 
Colheita e Debulha de arruz, por processo tradicional, em 
dez (10) hectares de plantação, no Campo de Propagaqão 
de Sementes Básicas, em terras do Posto Agropecuário de 
Macapá, neste município. 

2. Forma e Execução dos Serviços: - O Contratado 
se obriga a executar os serviços na forma deste Contrato, 
obedecendo integral e r igorosamente as desc rições contidas 
na Carta-Convite nº 003/74-SEAC, de 09-05-74. 

3. Mão-de-Obra: - O Contratado poderá, a qualquer 
momento, prestar quaisquer esclarecimentos ao Contratan te , 
rom relação ao andamento dos serviços. 

IV - Preço, Pagamento e Dotnçiío: 

1. Preço: - O Contratante pagará ao Contratado pela 
execução cios serviços, objeto deste Cont rato, a quantia de 
Cr$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos cruzeiros), correspon
dente aos trabalhos em apreço (colheita e debulha de arr oz, 
p or proceBso tradicional) e m dez ( lUl hectares de plantação, 
no Campo de Propagação de Sementes Básicas. em terras 
do P osto Agropecuário de Macapá, neste municipio, sendo 
colheita: Cr$ 290,00 e debulha: Cr$ 240,00, por hectare. 

2. Forma de Pagamento: - O pagamento dos ser
viços será efetuado pela Tesouraria do Governo do Território 
Federal do Amap~l, logo após o t érmino da empreitada e 
depois de rigorosa fiscalização e aceitação pela Secretaria 
de Economia, Agricultura e Colonização. 

3. Dotação: - As despesas deaorrentes com o pre
sente Contrato correrão à conta da seguinte Dotação Or
çamentár ia: - Fundo de Participação dos Estados, Distri to 
Federal e Tel'ritórios. - Progra ma: - Desenvolvimento do 
Setor Agropecuário. - Código Local: - AP-0201.202-03 -
Elemente>: - 4.1.2.0. - Serviços em Regime de F'rograma
~ão Especial. - Exercício: - 1974. 

V - Andamento dos Serviços 

I. Cronograma: - Os serviços t erão andamento pre
visto no cronograma aprovado pela Secretaria de Economia, 
Ag ricultura e Colli>nização. 

2. Prazo: - O prazo para a conclusão dos trabalhos, 

objeto do presente Contrato, é de treze (13) dias contados à 
partir da data da pr imei r a ( 1.8

) orriem para o início dos 
serviços . 

3. l\1:ulta: - O ContratAdo ficnrá sujeito a multa mo
ratória d e Cr$ 12,6:1 por dia que exceder ao prazo con
t ratual. 

VI - Fiscalização e Aceitação d os Serviços 

1. Fiscalizaq5o: - O Cont ratante fiscalizará o Con
tratado atr avés da Livisão d~ Fomento à Produção -Animal 
e V ~getfll. que nur11terà ação fiscalizadora de modo sistemá
tico e permanente, ce-m a finalidade de fazer cumprir o 
Contrato e seus anexos, que porventura existam. 

2. Aceitação dos Serviços: - A Divisão de Fomento 
à Produção .A.nimal e Vegetal, aceitará os serviços que eE.
tlverem de acordo :om as especificações contidas na Carta
Convite Nº 003/74-SEAC, de 09-05-74. 

VII - Rescisão de Contrato: 

1. Rescisão: - O Contrato poderá ser rescindido uni
lat .:ralmente pelo C'ontratante ou bilateralmente, atenciid:.~ 
sempre a con•:eniência "dministnüfva, e a cri tério do Con
t ratante, caberá a rescisão do Contrato independente de in
t~rpelação judicial ou ell.'tra-judicial, quando o Contratado: · 

a) não cumprir qualquer de suas obri!'lações contra
tuais; e 

b) t ran:::íerir n0 todo ou em parte, os serviços, sem 
prévia autorização do Contratante. 

VIII - Foro: 
1. Para dirimir as questões decorentes deste Termo 

de Contrato, P.iege-se o Foro da Coma rca de Macapá, Ca
pital do Território .. ~ederal do Amnpá. 

Eu, Agord de Mntos Pinto, Escriturário, Contrat ado, 
lotado na Secretari:> de Econo!Ylia , Agricultura e Coloniza
cão do Governo do Território Federal do Amapá, lavrei o 
presente Termo em cinco t5, vias de igual forma e mesmo 
teor, que depois d·' lido e achado conforme, vai assinado 
p~ las partes Contr , tan tes, pelas testemunhas e por mim. 

Macapá (AP), 22 de maio de 1974. 

Abemor Coutinho 
Secret. de Econ. Agric. e Colonização 

Contratante 

Antônio Teix eira dos Santos 
C.P.F. N.0 033786592-20 

Contratado 

Vitória Miranda Cantuária 
Testemunha 

Sebastião Balieiro Ferreira 
Teste.nunha 

Agord de Matos P into 
Escritu rário - Contratado 

G.T.F.A. - S.E.A.C. 
C.P.F. N2 0331:!05302-63 
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--------------------------------------------------------------------
Te1'rtw de Convênio 

Termo de Convênio que entre si celebram o Serviço 
de Radiodifusão Educativa do Minisnistér io da Educação e 
Cultura (SRE) e a Sscr etaria de Educação e Cultura do 
E~tado (Território) de Amapá (SEC), sob a Coordenação do 
Programa Nacional de Teleducaçlio (PRONTEL) e partlcipa
~ão do Departamento de l!:nsino Supletivo 1 DSU), visando~ 
realização do Curso Surletivo Dinâmico, através do Projeto 
Minerva, no Estado (Território) de Amapá mediante as cláu
sulas e condições seguir.tes: 

Cláusula Primeira 

Este convênio tem por finaHdade estabelecer condições 
gerais para a partíripação conjunta das t> ntidades envolvi
das na veiculação do Curso Supletivo Dinâmico através 
do Projeto Minerva no Estado (Território) de Amapá. 

Cláusula Segunda 

O prP.sente convênio tem con.o meio a utilização dos 
horários obrigatórios decorrentes da Portaria Inte rministe
rial n.0 4t18/70, de 29.07.7ll, tendo por final idade transmissão 
de curso destinado à Educação Supletiva de I Q Grau-Pri
meira Fa se, o se r· transmitido pelo Projeto ;.\1inerva, a través 
do Sen iço de Radiodifusão Educativa. 

Cláusula Terceira . 

O Cur so, objeto deste convênio, deverá ser transmiti
do nos horários do Projeto Minerva, de segunda-feira à 
sábado. 

Cláus ula Quarta 

Atende ndo à rea lidade local e às peculiar idades do 
Fstado lTt>nitório) de Anapá e de acordo com os estudCilS 
do Projeto do Curso Supletivo Uinãmico o sistema a ser 
adotado é o de rec:epção isolada. 

Cláusula Quinta 

Conpete ~o PRO NTEL 

I !I) acompanhar o experimento _ através de relatório 
mensais e conv ocar reuniões das partes ~:onvenentes para 
resolver os casos omissos; 

2°) r eceber os r esultados das avaFaçõos parciais e 
finais eh.boradas pelo SRE e receber da SEC respectivas o 
r esultado das avaliações procedidas pela Coordenadoria 
Estadual do Projeto Minerva; 

39 ) controlar o cumprimento dos cronogramas físicos 
e financeiros; 

Cláusula Sexta 

Compete ao SRE 

1.0
) exercer a coordenação do sistema de recepção 

Isolada atravéss do Cúordenador Estadun l do Projeto Mi
nerva no Estado (Territólio) de Amapá; 

2.<'1 ajustar a remuneração do Coordenador Estadual 
do Projeto Minerva no Estado (Território) de Amapá de 
acordo com as previsões do Projeto; 

3.0
) orientar , através do Projeto Minerva, os super

visores e monitores; 
42) assessora tecnicamente a SEC, em conformidade 

com as obrigações assumidas em razão do presente con
vênio; 

5º) adotar as providências p11ra iniciar, de imediato, 
os trabalhos para a montagens dos radiopos tos; 

6.0 ) fornecer os programas gravados e o mater ia l de 
apoio, bem como aparelhos receptore~; 

Parágrafo Único. Compreende-se por material de 
apoio os fascículos, o qual poderá ser compleme ntado com 
obras didi.t1cas de fácil aquisição para alunos, com a bi
blioteca de class~ e outros r ecursos individua is ou da 
comunidade. 

72) planejar as atividades, em âmbito nac ional e, com 
base nos elementos D serem fornecidos pela SEC, efetivar 
a avaliação dos resultados; 

8º ) acompanhar e supervisionar o Curso, em âmbito 
nacional, de acordo com os cronogramas. 

Cláusula Sétima 

Com pete à SEC: 

I q fornecer os recursos humanos e os de apoio ad
ministratiyo neaessários aos tra balhos de orientação, acom
panhamento e supervisão do Curso objeto des te convl>nio, em 
âmbito estadual; 

• 

Parágrafo Único. O trabalho de orientação, acompa
nhamento e supervisão poderá ser real izado pelo pessoal 
da rede estadual de ensino; 

2.o remune rar os recursos hum11nos acima referido~; 

Parágr11 fo Único. A SEC poderé subconveniar com 
outras entidades, a seu cr itério, dando ciência dos recursos 
hum&nos acima re feridos ejou a remuneração dos mesmes: 

3.0 iniciar os trabalhos para a montagem õa rede de 
radiopostos, manter a mesma e selecienar c& monitores; 

4.0 ) indicar, ao SRE, a localização cios radiopostos, o 
número de al unos e supervisores, de modo a permitir .o 
inicio do Cu rso até Ol i l0/ 1973, devendo quaisquer especlfi
cacões ser objeto de termo aditivo a ser posterior mente 
assinado; 

5°) efetivar os entendimentos junto ao Conselho Es
tadual de Educaçà0, para a aprovação do Cur so e a fixa
ção dos crité rios par a a realização de exames e consequen
te fomecimento aos alunos de declaração de conclusão das 
quatro primeiras séries de ensino de I 9 Grau; 

6.0) enviar ao PRONTEL, os resultados das avaliações 
r ealizadas com a Coordenação Estadual do Projeto Minerva. 

Cláusula Oitava 

É atr ibuição do SRE encaminhar ao PRONTEL in~or
maqões r elativas às d iferente! etapas do t rabalho r ealizado, 
dados esta tísticos e relatório das atividades destnvolvidas 
facilitando, ainda, a presença de funcionários do PRONTEL, 
devidamente credenciados, nos locais de trabalho. 

Clá usula Nona 

1 º> na real~zação do presente convemo, as partes 
convenentes tiverem assistência e anuência do Departa
mento de En sino Supletivo do Ministério da Educação e 
Cultura; 

2n1 as pa rtes convenentes se obrigam a observar, no 
que couber, as ins truções em vigor no Ministério da Edu
cação e Cultura e al! especiais que lhe forem t ransmitidas 
por intermédio dos órgãos competentes. 

Cláusula Décima 

O não cumprimento, pelas partes convenente1. das 
obrigações definidas neste convênio, será levado ao eonhe
cimento dos órgãos competentes do Ministér io da Educação 
e Cultura e deR Estados, para adoatão das p rovidências 
cablveis. 

Cláusula Dt\:ima Primeira 

O presente convênio terá a duração de 10 (dez) meses, 
a partir do lançamento do Curso, primeiro àe outubro de 
mil novecentos e setenta e três até o té rmino do mesmo, 
doze de julho de mil novecentos e setenta e quat ro. 

Cláusula Décima Segunda 

O Presente convênio entrará em vigor na data do 
lançamento do curso. primeiro de outubro de 1.973 e tinan
sará a doze de julho de 1.974 responsabilizando-se as partes 
pelo fiel cumprimento de toda& as suas cláusulas. 

Cláusula Décima Terceira 

Para dirimtr qualquer dúvida, elege-se o foro do 
Estado da Guanaba ra. 

Ciá usula Décima Quarta 

As despesas resultantes da publicação do presente con
vênio no Diár io Oficial da União e no Diário Oficial do 
Estado, correcão, respectivamelite, por conta do SRE da SEC 
do Estado conveoente. 

E, por estarem de pleno acordo ~om os termos do 
presente convênio, as partes o assinam em oito (8) vias de 
de igual teor,_ em presença das testemunhas abaixo. · 

Rio de Janeiro, GB 2 de janeiro de 1974 

Armando Trela 
Diretor Serviço de Radiod ifu são Educati\·a 

Maria Elza Brandão de Melo 
Secr etária de Estado de Educaçãg e Cultura 

João Batista Araújo e Oliveira 
Coordenador do Programa Nacional de Teleducação 

Testemunhas: ilegíveis 
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Síndica tos dos 
de Construç5o 

Trabalhadores nas Indústrias J 

Oivil do Território F ederal 
do Amapá 

Edital ele Convocação 

Pelo presente Edital ficam convocados todos os asso
ciados deste Sindicato !:m pleno gozo ele seus 
direitos sindicais a comparecerem à reunião de Assembléia 
Geral Ordinária que será realizada no dia 23 de junho do 
exercício corrente (dorninªo), à s 09:00 horas em p11imeira 
convocação e às 10:30 horas em segunda convocação, quan
do será realizada neste último horário com qualquer míme
ro de associados presentes, na sede da Entidade, situada à 
Av. Mendonça Júnior, nº 268, nesta capital, de conformidade 
com os artigos 550 e 551 na Consolidação das Leis do 
Trabalho, para deliberarem sobre a seguinte orde m do dia . 

a) - Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assem
bléia anterior; 

b) - Discussão e aprovação da pre~tação de contas 
da Diretoria, acompanhada de Relatorio da mesma referente 
ao exercício de 1973; 

c ) - Discussão e aprovação da Previsão Orçamen
tá ria para o ano de 1975; 

d) - parecer do Conse lho Fiscal sobre as tomadas e 
e pr oposta Orçamentária; 

e ) - O que ocorrer. 

Em se trat:mdo de assunto de suma Importância a 
Diretoria solicita o comparecimento de todos. 

Macapá, 10 de junho de 1974. 

Alfredo de Jesus Monteiro 
Presidente 

Poder Judiciáriu 
Justiça dos Territórios 

Território Federal do Amapá 

Juiz de DireitG da ComaTca de JJ! acapá 
Edital de Citação, com o Prazo de 15 dias, na Fon na Abaixo 

O Doutor Rubens B<Jptisl'l de Oliveira, Juiz Tempo
rário da Comarca de Macapá, capital do Território Federal 
do Amapá, na forma da Lei etc . .. 

Faz Saber a todos os que o presente Edital com 
prazo de I 5 dias virem, ou dele tivere m conhecimento, que 
neste Juízo corre seus trámites um processo em que é 
acusado Chafi Araújo Tava res, como incurso no art. 32 e 62 
da Lei de Contravenções Penais, combi nados com. os itens 
I, III e XIV do artigo 89 da lei nº 5.108 de 21.09.1966 (Códi
go Nacional de Trânsito). 

E, como tenha o Oficial de Justiça d~ste Juízo certi
ficado não o haver encontrado nesta Coma rca, não sendo 
possível cit:i-lo pessoalmente, citá-o pelo presente a com
parecer neste Juízo. no edifício do Forum desta Comarca 1 
sito à Avenida Amazonas, n ° 26, esquina com a Rua Cel. 
Coriolano Jucá, nestu cidade, no dia 28.05.74, às 09:30 
horas, a fim de ser Interrogado, promover sua 
defesa e ser notificado dos ulteriores iermo~ do processo, 
a que deverá comparecer sob pena de revelia. Para co
nhecimento de todos é passado o presente Edital , cuja 2a via 
ficará afixada no luga r de costume. Dado e passado nesta 
cidade , aos t reze de maio do ~no de mil novecentos e se
tenta e quatro. Eu, Nino Jesus Aranha Nunes, escrivão em 
exerclcio. subscrevi. 

Rubens Baptista de Oliveira 
.Juiz Temporário 

t 
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Oru~nzeel Ma~eiras ~/A BRUMm I 
Aviso aos Acionistas 

Acham-se à disposição dos Senhores Acionist as, na 
sede social, na Avenida Amazonas sfn2, nesta cidade, os 
documentos a que se refe re o artigo 99 do decreto-lei n .0 

2.627, de 213 de setembro de 1940, relativos ao exercício so
cial encerrado em 31 de m:;~rço de 11174. 

Macapá, 3 de junho de 1974. 

Samuel Fineber g 
Diretor-Superintendente 

Centra l Açucar eira do Amapá S.A. 
(C.G.C. Oj.969 613) 

Assembléia Ger al Ordinária 

Com; ocação 

Convidamo~ os senhores acionista s a se r eunirem em 
assembléia ge ral ordinária, às onze horas do dia 27 de 
junho cor rente, na sede social , na Aver>ida Iracema Car
vão Nune~ n.0 196, nesta cidade, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do di<1 : 

a) Exame e votação do Relatório da DiretoriR, Ba
lanço Geral e Parecer do Conselho Fiscal referente ao 
exercício social find o em 31 de agosto de 1973; 

b) Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho 
Fiscal e fixação dos r espectivos honor ár ios; 

c) Assuntos gerais. 

Estatuto da 

Macapá, 7 de junho de 1974. 

Hermelino Herbster Gusmão 
Diretor 

Associação 
Esporte 

13 de 
Clube 

Se~embro 

(Continuação do número anterior) 

Art. 34 - Compete à Dir eto ria da Associação 13 de 
Setembro Esporte Clube adminb t rar a sociedade, ze lando 
pelo seu patrimônio e reputação, estimula ndo e desenvol
vt>ndo se u progresso, cumprindl) c faze ndo cumprir a Lei, 
o Estatuto, Regimento Interno e as decisões dos órgãos di-
rigentes, e specialmente: ' 

a) Ad:nitir sócios, salvo honorários e beneméritos; 
b) Admitir, p•Jnir, elogiar e dispensar o pessoal re

munerado, (ixando-lhe salários e atribuições; 
c) Pedir convocação de Assembléia Geral e do Con

selho Fiscal e , qua r do desatendida. convoct.-la diretamente; 
d) Moviment:; r o pat rimônio socia l e contrair obriga

ções, respeitadas a s atribuições da As!.embléia Geral e do 
Conselho Fiscal; 

e) reunir· se ordinariamente semanalmente e, extr aor
dinariamente sempre que convocada pelo P residente ou 
maioria de seus me mbros; 

f) Interpretar e resolver a s omissões deste Es tatuto, 
nas matérias de sua competênria; 

g) Baixor ins. ruçôes ou regulamentos sobre qua lquer 
setor ou atividades do Clube, orientando seus ::omponentrs 
qua nto à maneira de desempenharem suas tarefas especí· 
!icas; 

h) Propor a 1·eforma deste Estatuto, após decorr idos 
dois anos de sua a provação. se a ssim achar. conveniente 
aos Interesses da assooiação ou de seus associados. 

<Continua no próximo núme ro) 

Associação Beneficente São Benedito 

F undada e m 25 de outubro de 1967 

E S TATUTOS 

(Continuação do número anterior) 

Ca pítulo V 

Art. XIII -- Compete ao P residente: 

al - Reunir em sessão ordinária no 3.0 domingo de 
cada mês, à s 9:00 horas, não pojendo exceder das 12:00 
horas, salvo em casos extraordinários; 

b) - Representar, ou fazer representar a Associação 
Beneficiente São Be!1E'ditC:J, em todas as atividaâes a que se 
fizerem necessárias; 

c) - Expedir editai s e portarias; 
d) - Convocar Assembléia Geral; 
e) - Presidir as reuniõe~ da Diretoria e orientar os 

seus trabalhos; 
f) - Representar junto à Assembléia Geral, contra 

qualquer dos membros eletivos da Diretoria ou Conselho 
Fiscal. que contrar iarem o presente Estatuto ou procurarem 
discórdia no meio social; 

g) - Observar e fazer respeitar o presente Estatuto. 

lCont. no próximo número) 


	

