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Ano IX. Números 1.843 e 1. 844 Macapá, 5a. e 6a.-feiuas, 20 e 21 de j unho de 1974 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
( P) n" 0697 de 07 de junho de 1974 

O Go\'ernador do Território Federnl do Amapá, no 
uso da~ at ribuições q ue lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que cons ta do Processo n.0 5773/72-GAB., 

H.ESOLVE: 

Art. 1.0 - Aposentar no Quadro de Funcionários do 
Governo deste Territó!·io, aprovado pelo Decreto n .0 70 572, 
de 19 de maio de 1972. publicado no Düirio Oficial do dia 
23 do mesmo mês e ano nos t ermos do artigo 176, item III, 
combinado com o a r tigo 178, item III, da Lei n~ 1711 de 28 
rie outubro de 1952, o servidor Irineu Nunes da Costa, ocu
pante do cargo de Pintor, Código A 105.10-C. (Mntr ícula do 
do lPASr: - 2.258.538). 

Art. 2º - H.e\·ogadas as disposie;ões em contra rio. 

Palácio do Setentrião. ern Mac;;pá, 07 de junho de 
l 974, 85" d~ HE>pública e 31° da Criac;ão do Território Fe
de ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n.0 0698 de 07 de junho de 1974 

O Governador do Território Federa l do Amapá, no 
nso das ntribuições que lhe são conferidas em L ei, e tendo 
em vista o que consta do Processo n º 3l7/74-SOP., 

HE.SOLVE: 

Art. I!! - Exonerar a pedido, na forma do artigo 75, 
item I, da Lei n.O líll, de 28 de outubro de 1952, José Alelxo 
da S71va Lima, ocupante do cargo da classe «B», da sér ie 
de classPS de 1-.ngenheiro, nível 22 (Código TC-602), do Qua
dro dP Funcionários do Governo deste Território, lotado na 
Secretaria de Obras Públicas, a contar de 1. 0 de abril do 
cor rente ano. 

Art. 2° - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapa, 07 de junho de 
1974, 8~º da República e 31° da Criação do Território Fede· 
r al do Amapá. 

Arlhur Aze\'edo Henning 
Governador 

(P) nº 0699 de n e junho de 1974 

O Governador do Te rritório Federal do Amapá no uso 
-:las Atribuições que lhe ~ão conferidas em Lei, e tendo em 
\ ista o que comta do Processo u 9 0271 / 74-SEAC., 

Hl<SOLVE: 

Art. 1.0 Designu a Ora. Arlete Monteiro. ocupante da 
função de Contadora, da Tabela de Pessoal Esper::ialista 
Temporá rio do Gover no deste Território, lotada na Secreta
ria de Economia, Agricultu i·a e Colonização, para viajar dn 
sede dP suas atribuições - Macapá -. até Brasíli;~, capital 
do Distrito Federal, a fim de, junto ao Instituto Nacional de 
Colon izac:ão e Reforma Agr2r ia (JNCRA), tratar dos ]Jrogra
mas de Cooperati\·ismo, bem como examinar a situação das 
<.:ooperativ<~S' i\l istas Agropecuá r ias em funcionamento neste 
Território. 

A ri. 2° - Hevogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macnpá, 07 de junho de 1974, 
85º da Hepublica e 3JQ da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n° 0701 de 07 de junho de 1974 

O Governador do Território Federal do Amap?, no 
uso das atribuiç·ões que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista a conclusão do Pa recer du Sr. Consultor Jurídico 
do Governo desta Unidade, emitido no Inquérito Adminis
tt·atlvo ir.stituído pelo Decreto (P) n° 0728. de 15 de maio 
de 1973, 

RESOLVE: 

Art . t.e> - Demitir na (ormn do item V, do artigo 
201, combinado com o item II, do artigo 207, todos da Lei 
n.• 1711. de 28 de Oi.ttubro de 1952, o servidor Pedro Brasil 
da Cunha, ocupante do cargo da classe «B», da série de 
classes de Motorista, nível 10 (Código CT-401), do Quadro 
de Funcionários do Governo deste Território. lctado na Se
cretaria de Admin istração 0 Finanças, a partir de 05 de 0\1· 

t ubro de 1968. 

Art. 2." - Revogãdas as disposiçõe~ t!m contrário. 

Palácio do Setentrião, em Maca pá, 07 de junho dl! 1'174, 
85.0 da República e 31.0 da Criaç-ão do Território Federdl 
do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennin~ 
Governador 

( P) n° 0702 da 07 de junho de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em viPta a conclusão do Parecer do Sr. Consultor Jmídico 

• do Governo desta Unidade, emitida no Inquérito Adminis
tJ·ativo institUJd<; pelo Decreto (!' 1 n.0 Oí~B. de 15 de mail, 
de 1973, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 
- Demitir na [erma do item V. do artigo 

201, combinado com o item ll, do artigo 207, todos da Lei 
n° 1711, de 28 de outubro de 1952, a servidora Edna Ferreira 
da Luz, ocupante do cargo da classe •A », da série de classes 
d e Locutora, nível 11 (Código EC-3()9, do Quadro de Funcio
nários do Governo deste Território, lotada na Secretaria de 
Administração e F inança~. a partir de 21 de junho de 1970. 

Art. 2° - Revogadas as disposições em contrar:o 

Palácio do Setentrião. em Macapa, 07 de junho de 
1974, 85q da República e 31° da Criac;ão do Território Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Go\'ernador 

Secretaria de Obras Públicas· 
AprO\'O e Publique-s<t 

t\ rthur Azevedo Henning 
Governador 

Contrato n .0 02; 74-SOP. 

Termo aditivo a cvntrato n.o 30/ FPETM-72-SOP 
celebrado entre o Governo do Território Fede
I a i do Amapá e a firma Pluton Engenharia e 
Comércio Ltd<s .. na forma abaixo: 

I - Preámbulo: 

I. Cont1alantes - O Governo do Tcrrit<irio Fede:al 
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T&rrlt0r1ais ueverlo remet" I _J - (' iO ~ir- se-~u ,·,s tiS!:'inatura. 
o expediente destinado a pu. j anuaiii reuon1ll11'1 até 2:-1 ct" 
bliaação nute DIÁRIO OFI- lMPRENSA OFICIAL le\CJ'eiro tle cada ano ') i. • 
ClAL dlàriumente, até às i' * .. ... . ,.. ,.. iniei!idUB, em qualquE't' 1>poc 
llsi·3U horu s. exceto aos s-ába- DIRETOR pt·lo~ orgfso~ comp" INstl s. 
' ' "e quanfln devcriiô'J f11zê-lo A lim t!e possibililar I\ 
uté às ll :llO horas. Carlos de Andrade 1·\.\171 ('.'·.' r emessa dP \'fl)Ol't <: :tcon•pr.-

As r ecla,nações pertinen. • • • • *" * n , ntwdos de Pb<'ltrecinwnuh 
teg à matéria 1 etr ilsulda 1 os DIÁRJr OFICIAL 1 

quuuto 1 !lUa a:Jiic-adio, ~;ol s · 
•'A.'~OS rte erros t,U omi ·~fel, lmprE't SO nas (l~,dD88 011 Jmpren~l> (jfjc•fll oifarros ttt;ern ll<:- illereSt81it ~ 
uverão se r formuladas por MACAPA - T. F. A~JAPA 1 preferencialmn tt> dllt]llc nt• 
eurito. à Seçã o ~e Redação, • • • • • • .. • '\ale postal. 
dae 9 às 1:L:IIJ horas. no má- AS S I N A TU U AS (lg suplemeutc.s às edi-
ximo até 72 h o r as &Jl(.& a An ual . (' 1 <; 25,00 ! <;õt•s do& órgi:os oficJ&Is só 
safda <tos Ól'gãos oficiais. Semestral. 1? 5( 1 Ee [OIIl~CNii t • aos astsina ntb 

Os orig inais d ~Terl\o ser w' 1 : qut> as IIOli('jtan:nl nu a to d, 
datllografiH'le~; c auteuticados. Trimestra l 6,:!5 · t! ·Sir:atur:l. 
ressalvados, p or quem de di - Número avulso. « O,:HJ : 0 funrion~J i o pt'.t.Jir'P [e-
•O>tlto ~asuras e emendas. .~ •.· • • "~ ~ , . dera!. h~rH um dc"COJslo d"' 

excetuadas as para 0 ex- •BR P SlL~A ~ f:_ste D1ano Of1?Jal _e encont r ado p~,.: le:tu- 1 uo o· t'llrl\ [a:.>f r .l•:s ll f~l . 
terlor, que ~e r!10 li em p r c ra no Salao ~·ACH.na l e Inte~n~~JOnal d? Itnpl f.S .l, da I dt•sc·onl~. sh \'('r; f1rú\UI' Cn! 
anuais as aseina luras pvdo::r- COOP~R P TilcSS , _no •Bra~:lla_l~1~!'a 1 ~ote -·•. C\)Odtçúo Ot• ato li é! a~'>Í!llllU"a 
se-ão tomat·, fm qualque r Para ~~cihlnr no~ assman- j A ! 1 ~: d<' c V! lar ~duçilo 
época, P<'r seit- UH!ECs 011 11111 I tes a vertflcaçllo o o prazo de de contl!ll.ildad<' ll<• recebi- O custo dl' l'a.la ' '; ·•:1plr.• 
880. vali dade de sua11 oes ioeturas, mefltO dos jor J.His . d e vem atra!!ado rio~ 'rf_!~<r ~ d; 

As ar.s inatttra s Vf'ncfda!! 
o~d erão ser susprn~as sem 
nlso pri!vio. 

na parte fUperinr do cnder~- os aF~iuau:t·& OI'OVidcueiaJ' a ciD. i~ ,.,,.ril. 1w 'r·< vt a' nls, 
ço \'fio im presos o número re sp. l'li\'a rellovu~· c!O cow ~.crt~!'tida li·~ l!S t).l :--• d~ 
do talão ll l• r<'g-istro 11 &s e an tec~dtlcc·ia J~íDintn de triu- uwsll'" ouo, e ti<' C•·S !'.O•l 
o an o l'lll qne l'iu cla r t. l a lilUJ tlill~. ' por ar:o dt!L'Ol'l'lllo. 

-------------------------- ----- ---·- --

do Amapá, neste termo denominado GF'T·AP, r e prest>n tado 
pelo engenheiro J oaquirn de Vilhena Ne tto, Secreti r lo de 
Obras Públicas e a firma Platon Engenharia e Comfrcio 
Ltda., aqui denominada Empreiteira, ~em escritório ~1tuado 
ú Hua Independência n2 91, nesta cid Jde, repre!'entadu pelo 
s e u sócio-gerente engenheiro C t:H ck Ch:Jr les Platon, r.,si
tlente nesta cidade, que a ssina como r epr<:senlante legul 
da firma. 

2. Local e Data: - Lavrado e ::tssinado nesta cidade 
de Macapá, Capital do Território Federa l do Amapá, no 
edifício sede da Secr etaria da Obras Públicas, nos quator
ze (1 41 dias do m ês de maio de J.!l74. 

II - Fundamento Lega l do Contrato: 

O presente termo de contrato foi d ,;, v idamente auto
riZado pelo Exmo. Sr. Gov~trnnJo1· , tendo em vista a np ro
vação d<:J ata da r e união em que foram julgadas a~ pro
pos tas a presentadas pelos licitantes, a adjudicação da mais 
vantajosa em favor da firma s upra citada, para construção 
rlo 2º pa\iimento da Maternidade de I'J!acapo . ntên>it!ndo ao 
Edital de Tomada de Preço;; n° 13/72 SOP e os termos do 
ofício n2 418/74-SOP, pelo qual [oi S<olicilado empenh o do , 
va lor des te contrato, dest inado a f'Xf'CU!,'ào dos se t•viços 
ndlcionals na obra mencionada. 

III - úbjeto, Localizllção e Fc.rma de Execução dos • 
Serviços: 

1. Objeto do Contrato: - A E:mpreiteir'l se obriga a 
executar os serviços ariicionais ao contrato nº 30/FPE l'M-
72-SOP de empr e itada global e por pr eço unitá rio de ser
\'i<;os. n a constru~ão do 2~ pavimento da ~il:att:-nidade de 
i\Iacapá, compreendendo os S{'gulnte~ : 

- Pavimentação em marmorile>, rêde de oxigênio, 
revestimento s imples e especia l, pinlllra em P.V.A. e a 
óleo, instalações e lé:tri cas de telefones e hidrosanitária. 1 
~te. -

2. Forma de Execução: - A Empreitei ra ~e obriga a 
executar os serviços na forma dest e contrato, obedecendo 
!ntegro l e rigoroeamente as dE'scriçõe~. p lantas, projetos e 
especificações fvrnecidas p ela Secr eta r ia de Obras Públicas 
passando t ais docume ntos a Integr ar est e instrumento, in
clusive os que se r e fe r em a alteras:;0e~ Introduzidas ou at..l
mitidas pP.Io GTF-AP com o acordo dól Empreitei ra. 

J. Mão-de-Obra: - A Empreitei ra deverá mante r· um 
engenh e ira para repr esentá-la em mat(ria de ordem técnica 
e suas re lações com a fiscali zação na Obra. Os mE'stres 
dt-verão ser pe!;soas de experiência e idoneidade técnica e 
~P.~~oal comprovada e deverão e sta r h~ bllitados a prestarem 
quai~quer esclar Pclmentos sobre os ser dços. 

IV - Preço, Pagamento, Dotoção e Bmpenho: 

I. Pre~o: - O GTF-AP pagara à Empreiteira pela 
execução dos serviços objeto deste contrato a importância 
de Cr$- 208.976,80 (Duzentos e cito mil, nC!Jvecentos e seten
trl e se is cruzeiro e oiten1n cenl<l\'0'' 1-

2. l• arma de Pagamentn: - O P agamento da Obra 
será feito pela T~~cuClr·a do GTF-AP, rnedL1 1te a mE'dição 
dos serv iços l't>Jlin ios e ar.E''tos pPla Secretar.~ cte Obras 
Pública!', em pa r<: el 'S c· tTespuncj, tH<·s a ptl" rr. enoo- 10° 1, 

d•J valor cc.ntratu<.l. 

3. Dotação: - As cl<>s pe:;as deconentes com a execu
ção d este contrato c ~nrrH:io à conta das dot<1ções do F'ur.do 
de Participaçto de l sta·.ios . distrito federal e t Prritó r ic.,s -
Programa AP-1505.2 5 - 4 .l. I.U- do corrente L'Xercicio. 

4. Empenho: - As de,pe~as de que tr c;ta o item an
terior, fonm empetthadas atrav~s da n'"ta de empenho n " 
1.246 CFPED r'T)-74. 

V - Andamento dos Serviços: 

1. C r onogram 1: - Qg serviços terão nndcmento pre
visto no crOI' Sgrama ;.provado pela Secl et;.ria de Obra~ 
Pública~ admittda a to Nância máxima de 10° 0. 

2. PrAzo: - O pn .,o para ccnclu~i\o d0s ~ervi~·os obj e
to deste contra to expir•n·a t-m 30 de JUnho de I.Sí4. 

3. !Vl'll~ ... : - .\ Em·Jre;telra íicará ~uje!ta ao [JOhamt-n 
to da multa monitória de O.lQ 'o por dia, calc11lada sobre <) 

\·alor global de.te t::?rmo aditivo, que exceder ao fJl'uZO de: 
entrega da obra nr .. cvntratad:J. 

\·1 - Fiscali<:a~· ão e Aceic~~ão dos Serviras; 

1. F'isc~liza~·ãr : - O GTt"-AP frcolizará a Empreitein 
atravé>s da Secretarta dê Obrn Públicas, que muntcr:t ac;ão 
fiscalizadora de mo iu ~istr·mútco e pt>nnanente àe sr.nneir<t 
a fozer cumprir o contruto e s ?US anexos. 

~: Aceitação rios Serviço~; - A Secreta r ia cie Obras 
Públicas ucei•ará o~ scrviç<s que estive rem de <•Cordo corr1 
as especifical,'õe~. C~ S n i<;os e não ·~orrc·~:JO!l !e r e'Tl O ti 

operarias as n.:ces.o~clado·s d<1 obr" e às concl it,.õe~ p:Jctuada.,. 
cr.berá a empreitei r a ref2zi'• -ios cu sub~titu1-l1 s rléntrú o e 
4!l hOl'<l" A ~H'"il:~~i'o fin-;1 àn obra n;';o ncnrn,,n rn de mn.:b 
alguns a exoneJacãc d;:~ EmpJ·cileira c ~Pus ll cnicos d;, r es· 
ponsabilidade civil ~ ll csl i<:a por evl:'ntos dl'L'or rc•r!IP~ uu 
relc: ::ionodos com e: ecu~·ão do~ SPT\ Iço' Ctl1\·encionadus <.! 

dados c~.omo aceit1•s . 

VIl - Rescisão do Contrato: 

1. Re,;ci.>ão: - O contraio p )d~ril ser rescinriido uni 
lateralmente pt"lo G fF-.\ P ou bilateralmente, utendiJa sem
pre a conveniên cia Administrativa a eri'erio do G l'F-AP 
caberá a resci~ào Jo contrc.to independente ele oção j c~diciul 
ou extra-judicial, quando o Ernpreitein .. : 

a) - 1\:ão cumpri r quaisquer dos suas oiJ I igações 
contratuais: 

b) - T.-ansfel'lr, no todo ou em parte os servi~·o;; 
sem prévia autorização do GTF-AP. 

2. Indenizar: - Nn hipótese do item I d,~~ta cláusui:l 
a Empreiteira cnberà l ec~:Ler unic .. "1.cnte os \ diun·~ <'Xt; 
cutados até a data d::~ r esctsào 
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VIII- Foro: 

F ara as questões decorrent.~ s deste termo eltge- se o 
Furo de i\l<'..:?.pa. Capit'.ll âo ferr itório Federa l do Amap{, . 

Eu, Délcio Ramos Duarte, Chefe da Seção de Expe
dientes da Secretaria de Obras Públicas, lavrei o present e 
termo em quatro (4) via s de i~ual te<..r e forma que va i 
da tacto e assinado pela~ parte~ convencirn'"das, pelas teste
munhas e por mim. 

Macapá, 16 di! maio de 1.974. 

Eng.0 Joaquim d e Vilhcna Netto 
Sec;etário de Obras Públicas 

Clarck Charles P laton 
Empreiteira 

Wal ter Fereira do CArmo 
Teste munha 

llt>givel 
Testemunha 

Délcio Ramos Duarte 
Chde da Seção de Expediente da SOP. 

Sindicato do Empregcdos no Comércio do 
Território Federal do Amapá 

EDITAL DE CONVOC:AÇÃO 

Pelo presente Edi1 <J I ficam com·ocaàos todos os se
nhores al'~ociHdos deste Siudicato em pleno gozo de seus 
d~reitos sindi<'ais à com!'arec=rem à r c uni:=.o de .'hsembléia 
GPral Ordintn i& que sera r cnlizad:l no dia 22 àe junh'J do 
exerc1cio con ent e (silbad" :, às J6 no hr·ras em primeira con
v oeaçi.io e às 17:UO horas em segunda :::om·ocação, quando 
sera r ea lizada neste último hor:'trio com Q·JalquE:r nú mero 
d e associados presentes, na SPde da Enlldade, situada à 
Avenida Mendonça Júnior n.0 268, nest;; capital, de confor
midade com os arti~os 551J e 55 1 da Consc,lidaçào da~ Leis 
do T rabalho, para d eliberarem sobre a seguintu ordem do 
dia: 

a) - Leitura, discussão e aprovação da Ata da As
sembléia anterior; 

b l - Discussão e aprovação da prest:Jção de contas 
da Diretoria, acumpanhada do Relatório da mesma, referen
te ao exercício de 1973; 

c) - Discussão e cpro\'ação da Previsão Orçamentá
J ia para o nno de 1975; 

d) - Parecer d0 Cunselho Fi~cal scbre as tornadas 
de Cauta e P ropo:.ta Orçarnent••ria; 

e) - O que ocorrer. 

Em se tratnndo de assunto de suma importância, a 
DirEtoria solicita o compa recimento de 1 od0s. 

Macap~. 12 de junho de 197-t. 

Francisco das Chngas Hocha de Souza 
Presidente 

------------------------~--------=-------Sindica to dos Estivadorês e dos Trabalhadcres 
em l~stivas de Minér ios do Território Federal 

do Amnpa 

EDITAL 

De ar<, rdo com o df~:pcsto no nrt. 13 das ins truções 
b::ix .d;;s com n Port r. ria Ministrai n9 40 de 21 de ja neiro 
d~ 1905. faço Sübcr acs CjUe virem o pr esente ou dele to
marem conhoecimento, que n chillJ1 registrada concorrentes 
a eleição a st>r reaiizrda no dia 28 de julho do corrente 
ano . no Sindic<:to düs Estlvi'ciores e d<.s fraba lhadore~ em 
Estiva de !.Vlené.-ios do Território r' eder.; l do Amapá, foi a 
,eguintt:: 

Diretoria 

Maximir.o dos Santc•S Moura 
C. Pro f. n" 03067 St'riê 1 .11~ 
Trab;;lha. SETEY.!TFA 

Joaquim da Costa Mascarenhas 
C. Pro f. n 9 76 i H38 Série 46~ 

TrabJiha, SETEMTFA. 
'feodúro da Costa Vilhen::~ 

C. Vrof. n" 41 03:! S0rie 4tl" 
Trubalha, SETEMTFA. 

Láza ro Melo de Araújo 
C. Pro f. n º 03046 Série I ::11• 
Trabalha, SETEMTFA. 

João Raimundo Praxedes. 
C. Prof.. nº 67889, Serie 46" 
Trabalha, SETEMTF A. 

Suplentes 
Raimundo Pacheco de Cll rvalho 

C. Prof. n° 82fl32 Série 46"
T raba lha, SETEMTFA. 

Eládio Sarmt'nto Avelar 
C. Prof. nº 02993 Série 193a 
Trabalha, SETE::'v!TFA. 

José Corrêa dos Santos 
C. Pro f. n" 683 I 5 Série 46" 
Trabalha, SETEMTFA. 

João T:-indade dos Santos 
C. Pof. n° 5927ll Série 251 a 
Trabalha, SETEMTFA. 

Durcelino Rodrigues de Souza 
C. ~rof. nç 6!l325 Serie 46a 
Trabalha. SETEMTFA. 
Conse lho Fiscal 

Aodomar Nunes 
C. Prof. n2 68284 Série 46ª 
Trabalha , SETEM'l'FA. 

Francisco Perei ra 
C. Prof nº 682.54 Série 46ª 
T raba lha. SETEMTI•'A. 

Ariovaldo Guedes Maia 
C. Prof. n° 53150 Série 45a 
Trabalha, SETEMTF A. 
Suplentes Conselho Fiscal. 

Armando Wanzeler do Carmo 
C . P rof. ng 73876 Sér ie 46d 
Trabalho, SET EMTFA. 

Sandoval Guedes Maia 
C. Prof. nº 03044 Série 46" 
T rubalha SETEMTFA. 

Eugénio Vilhena 
C. Prof. n º 68252 Serie -16u 
Trabalha, SETEMT~'A. 

Representante ao Conselho da Federação 
lVIaximino dos Santos Moura 
Lázaro Melo de Araújo. 

Suplentes: 
Joaquim da Costa 1\Iascarenhas. 
Te odoro da Costa Vilhena. 
Na forma do art. acima mencionado. declaro o p r&zo 

de 5 (cinco) dias, a partir des ta dat:::, para oferecimento de 
impugnação :l qu alquer cand idato~. 

Macapá. 12 de junho de 1974. 

Armando Wnnzelei d o Carm o 
Presidente 

Poder Jurilcinriú 
.Justü;a d us Territórios 

TeiTitório Federal d:J Amapà 

Ju iz de D'iTeilo da ComaTca de Macapá 
Edital de Citação, com o Prazo de 15 dias, na rorrr.a Aba!xo 

O Doutor Rubens Baptist'l d<' Oliveira, Juiz Tempo
rariO da Comarca de MacHpá, capita l do Território Fe lera! 
do Amapá, na forma da Lei etc ... 

F az Saber a t odos os CJllP o presente Ed:lõl com 
prazo de I 5 dias virem, ou dele tiverem conhecimenio, q;,.~e 
n este J •J ízo corre seus trâmites um processo em que e 
acusado Antenor da Silva Barbosa. como incurso no art. 129 
da p:;1 te Geral do C. Penal Brasileiro. 

E, como t enha o Ofici~l de Justiça deste Ju1zo certi
ficado não o haver encontrldo nt>sta Comarca, não sendo 
possível citli-lo pessoalmente, cit<l-o pelo presente a com
par·ecer neste Juizo. no edifício elo Forum desta Comarca 
silo à Avenida Amnzonas, nq 26, esq uina com a Rua Cel. 
CC'riolano ,J ucá, nesta cidade, no dia 11.07.74, às I 0:30 
horas, a Lm de ser interrogado, p romo\'e r sua 
defesa e SPr notificado dos u lteriores te rmos do processo, 
a que deverá ccmparecer sob pena de revelia. Para co
nhecimento de todos é passado o presente Edital , cuja 211 via 
ficará afixZlda no lugar de costurr.e. Dado e passado nesta 
cidade, aos quatorze dias do mês de junho do ano de hum 
mil no\'ecent os e setent a e quatro. Eu, Nino Jesus Aranha 
Nune!>, escrivão e m exercício, subscrevi. 

Rubens Baptista de Oliveira 
Juiz TemporáriO 
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• - .-:.lcutu~H:i ua ~nançn 
I - Proc. da Aprendizagem P r at. Escolar 
I - M inha Cnrtilha 

1 - Ciências Aplicadns 
J - Leitur as Esco lhidas Viaj<mdo para o Brasil 

J 2 - F ilh·os Completos 
3 - M esas tip o Escriturá rio 

I 05 - Carteiras Escolares 
1 - Coleção B i b lioteca Dinâmica do Ensino Médio 
2 - Mesas para Datilografia 

Governo e Administração Gera l 
Equipamento e Instal ações 
Aut omóveis Ant. e Semelha ntes 

1 - Cnr roce ria de A lumínio tipo f urgão kit. clark Cargo vam, isotérmica l
chassis fore model F-600 gasolina 194, a no, i 3 
Máquinas, Motores e Aparelhos 
Aquisição de máquinas e aparelhos 
Mate rial Per mant>nte 
M o biliários tom geral 
A qu isição de mobiliários 
Serviços U rbanos 
Resto a Pagar , 

3 - Kg. Solda branca, 1 lata pasta , I ferro 600 gr. 
10 - Cx. de p apel carbono 

Encargo Sociais 
2.008 - Ass istê ncia Social 

Salá r io família do pessoal da Administr ação do D .E .C. 
2.009 - Previdê ncia S o cial 

Contribuição de Prev. Social ao I.N. P .S 
Saúde 
Saneamento 
Drenag em Pluvial d a :Bacia do Canal da F o r taleza 
Ass istência Médica 

2003 - Manut. das Unidades M édica s no In terio r do Município 
Pessoal 
Mate rial 
R e sto a Pagar 
Abastecimento 
Frigorífico 

2.004 - Manutenção do frigorlfico Municipal 
Pessoal 
Material 
S erviços de Terceiros 
Matadouro 

2.005 - Manut. do M atadouro Municipal 
Pessoal (• 
Material 
Energia 
Eletrificação Rural 

2.006 - Manut. das Usinas de- E nergia El&trica d o Int . do Mun icípio 
P essoal 
Material 

e 

230.00 
l8o.oo 

33.o96,4o 
2.812.50 

2 .7o6,6o 

64. 737,7~ 

15.541,80 

415.lol ,45 

21.594,72 

15.216,32 

- ... 

36.8ll ,e4 

Contadoria Geral, em 06 de maio de 1974. 

Lourival Bemvenuto da Silva 
Prefeito Municipal 

VfSTO : 
Nelson Ferreira dos Santos 

Chefe da Con t. Geral 

23o,oo 
180.00 

21.594,72 

15.216,32 

33.o96,4o 
2.812,50 

2.7o6.6o 

64.737,76 
15.541,80 

451.912,49 

'"""''""'"' 
22,00 

4,00 
6.50 
8,00 

6o<>.oo 
1.260.00 

13.650,00 
28o,oo 
840,00 

74 .841,39 

5.747,00 

220,00 

2oo .ooo,oo 

84.241,96 
11 o. 3 3 5 '7 7 

l.o lo,4o 

4o.328,e7 
3o.861,32 

2.333.527,87 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

~v,vu 

22,oo 
4,00 
t; .5o 
8,00 

6oo,oe 
1.260,00 

13.650,00 
28o,oo 
84o.oo 

74.841,39 

5 .747.00 

22o,oo 

200.000,0Q 

84.241,96 
Ho.335,77 

l.o lo,4o 

-to.328,o7 
30.861,32 

2.333.527,87 

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

0rlandina Banh a Bastos 
Diretora do D.F. 

22,oo 
4 ,00 
6,50 
8,00 

6oo.oo 
1.26o,oo 

13.650.00 
28o,oo 
84o,oo 

74.841,39 

:5.747,00 

220.0Q 

23o.oo 
180,00 

"21.59.;,72 

15.2Hi,32 

2oo.ooo,o:~ 

M.24I,9e 
Jlo.335, 7'1 

l.o lo,4o 

:3"3 . o96.~o 
2.812,50 
2.7o6,6a 

64.737,76 
15.541,80 

~o.32S,o1 

3o.861,32 

2.785.440,36 
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1.002 

1.004 

PltEFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA 
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 

CONTADORIA GERAL 

D emenstrati,,o do Movimeoto dos Recnrsos do Fundo de Porticipa~ão dos Municípios 

a) Saldo Anterior em 01.01.73 
b) Cotas Rcebidas em 1973 
c) Reembolsos em 1973 

Aplicações 
d) Em Des p esas C orrentes 
e ) E m Despesas de Capital 
f1 Em Restos a P a gar 

] 39.708,57 
2.695.153,99 

2.834.8152,se 

g) Repasse p ara as r epresentações 

451.502,49 
2.329.210,71 

4.727,16 
6.344,67 

43.077,53 Saldo par a o Exercício de 1974 (não aplicado) 

HISTÓRI CO 
--

Govet·no e Administração Gera l 
- Preparo de Base e Pavimenta9ão nas Vias Urba na:; da Cidade 

Transportes Rodoviá r ios 
Drenagem , p r e paro de Base e P avimentação da E strada Fazendinha/ Sal\ltana 

Educação 
Administração 

I 
DESPESA S CORRENTES I DESPESAS DE CAPITAL I 

---c.istcin __ I Transf. _·_ T~t~ -~vef>lim rnto I - I Total -

179.25'7,08 

850.341 ,38 

179.257,08 

850.341,38 

2.001 - Adm. e Manut. do D epartamento de Educação e Cultura 
Pagamento do P ess oa l d a Admir;~istração do D.E.C. 187.486,70 187.486.70 

2.002 

Material de Consume 
Aquisição de Material: 

F ita is olante, fio n º 12, fio duplo, g rampo isola n te, interrup t or , bocal , gás, 
linha amer icana, g iz, açúcar , arroz, aveia, milh arina, nescau, leite. m assa 
para sopa, fubá de milhú, sabão, soda cáustica, p ilhas p ara lanterna, papel 
higiên ico, r égu as, verniz, vassoura. sacos vazios, carimbo de mão, a n cinho, 
crivos, pás, terçados, parafusos, ferrolhos. dobradiças, cadeados, redes de 
voleib o l, camisas brancas, !.apatos e sportes. livros em branco, impt·essos, 
tinta pastosa. pap el p ara mimiógrafos, c lassificadores, bol etins escolar, 
certificados, pern amancas, tábuas, 

Sen·iços de Terceiros 
Valor dos serviços prestados por terceiros ao Dept.0 dE> Educação e Cultura 

Encargos D ive 1·sos 
Valor de Encargos Diversos do Dept.0 de Educação e Cultura Munici pal 

Ensino Primár io 
Manute n ção do Ens ino Primário 
Professores, Vigi:~s, servent es e outros 
P agam ento de I.N.P.S. 
Pagamento de salário Família 

R esto a Pagar 
Estádio M unicipal Glicérío M:-trques 
Int. e Melhoria do Estádio G. Marques 
Valor das d espesas na melhoria do Estádio 
Equipamentos e Insta lações 
Aquisição de 1 Kombi Volkswa gen STO chassi BH 2900089 e 1 Rural 
l"ord tração 4x4 4 velocidades 
Aquisi~ão de aparelhos e m áq. com instalações 

Material P erm anente 
Leituras E scolhidas 

- Estudos S ociais 
Ativida d es de Li nguogem 
C iências Aplicadas 
Venha Estudar Conosco 
~:..., : .,..._..t:..-! -- ..3- T t--·· - T'- ~-- -·----

29.471,04 - 29.471,04 

8.493,60 - 8.493,60 

70.345,('5 - ':'0.345,05 

-- -
, 

- - -

- - -
- - -

565.432.01 - 565.432,01 
80.530,4§ - 80.53e.45 
17.015,28 - 17.0 15,28 
3.306.76 - 3.306,76 

1.113,00 - l.113,oo 

50 .. 197,00 - 5o.397,oo 
19.268,oo - 19.268,00 

7.oo - 7,00 
9,00 - • 9,00 
8,50 - 8,50 
6,oo - 6,00 

13,00 - 13,oo 
"' "'-- -- "',.,,..,... ............ 

TOTAL 
GERAL 

179.257,08 

856.341,38 

187.486,70 

29.471 ,04 

8.493,60 

7o.345,o5 

565.432,01 
8o.53o,45 
!7.0 15,28 
3.3o6,7G 

l.113,oo 

5o.397,oo 
19.268,00 

7,00 
9,00 
8,50 
6 ,oo 

13,00 
.,., .., ,..,,...., nn 
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Secretaria de Segurança Pública 

PottRria n.0 1115174 - SEGU P 

Ba ixa normas atinentes a Segurança de estabeleci
mentos de Cl'l iito, indús1.rb.J, firmas particulares, empresas 
públicas, sociedade de econümia mista e c•mgêner e, no Terri
tória r'edcral <io Amapá. 

O Secretário de Segurança rúblio do Território Fe
d~ral do Amap&, n o uso de.~ <.o t ribuicücs que lhe são conf·'
,·idas pelo art. 40, n1• H1·gutamcnto da SEGUP, aprovado 
pelo Uecreto (N) n.o 029, de 20 de ~etembro de 1973, c tendo em 
vir-ta o di~:pcsto no art. 4.0 do Occteto-Lei n .0 1.1 '34, de 2 1 
de outubro de !969, c arti·-.:os 2.0 e 5.0 do Decreto-Lei n.0 

I.I O:i, de 6 de abri l de 1!l7 l; e o cont ido no G/0109-B de 12 
de .i<ll1<iro de 1973 do Ministro da Jusl i<;a ; 

n ESO L VE: 

Art.l.0 - Permitir, em car~ter p recár!o, que entidade pa r· 
ticulares se encarregm•m dos serviço!' especiais c e vigilância 
ostensiva. compreendendo a protcçiio de pesso:o>s, bens móveis 
e a de tt ansportes de nllores, deRde que at"ntem à n ormas 
legais pertinentes e as comia'ltes da pre!>cnt.e porta ria . 

Das Atribuições 

Art. 2.0 
- Tais ser viços poderão ~er prestados por 

organizn<,Õet> e specializadas, que deles se encareguem me
diartte pagamento, ou entãl\ por um corpo de en:pregrados 
admitidos pa ra o serviço d .stas, exclu~ivament~. com a f i
nalidnde de p roteção do patrimônio ou da manut e nção da 
or dem em suas dependências. 

Art. 3.0 
- A execução dos serviço~. p revistos no 

arti~o anterioi', limita r-se-a ao r~cinto priY<::J,), n lmitindo .. se 
a permanC::ncia em logradouros público~ con; vil'las, exelusi
\'amente, aos bens a proteger ou transpor ta r ou quando 
convocados por Autoridade Policial. 

~\rt. 4g - A r ea lizaçso de serviços em logradouros 
públicos que se confundam com os prestados pelos órgãos 
polsciais do Tl•'A, só poderão ser feitos com autorização 
expressa da SEGUP. 

Das Exigências par a Per missão 

Art. 5.0 - P a ra a concessão da permissão de que 
t rata o artigo l •>, exigir-se-á os segui11tes dot:umcntos: 

I - Requerimento do órgGo ou empresa inter essada 
ao Secretario de Segurança Pt.:blica do Terrrtório Federal 
do Arnapa, informando: 

al - Nome, endereço e tclefcn!~ do órgão ou fi rma; 

bl - Qualificacão dos o:retore~. Cotblas ou Titulares, 
m:cion'l!idnàe, naturalioade, id~cie, pr oft;;~ào, t:'Stado civil, 
filincão, endereço e número do Htgi,t ro Ger &l dn Cnrtelr a 
de Ú:ientid:.:de da SEGUPtH'A; 

I! - 1\te~tados àe Boas Antece lentes dos Diretores, 
C0tistas ou TiLulares, do RP>pons~;vP! ;--e l o armnmento e do 
Asse~sor ou Dlretcr de S.•gura11Ça , rmttidos pelos Estado 
de origem pcl<. SEGUP e pelo DPI-'; 

III - Declnração da Comissão de Uniform e do 
Estado r.Ialor das Forças Armadas (El\I ~'A) de que o uni
forme n:io é possivel de c Jnfu !'ão com os das Força' 
Armadas t:' Auxilia res: 

lV - Discrimi nação do tipo e cor do un iforme, j un
tando Ot>senho e cor es; 

V - Fotocópta ou certidão do Estatuto, Contrato 
Social ou R egistro da Firma, inscrito no Cartório du He
gistro de Pes~oa l J urídiczs; 

V I - Fotocópia dos Certificados de Reservista ou 
do cowprovante de estar quites com o Serviço Mi litar: 

VII - Qualificação e CertHicado de Habl)ltação do 
Assessor ou Diretor de Segurr,~·a; 

Vlli - Certidão Neg:1tiv:1 do Imposto de Renda, bem 
como fotocópi:l autenticada da Declólraço.i.o de Hendimentos 
dos ult!mos três (3) anos; 

IX - Qualificação e Ccrtiiicado de Habilitação em 
Armamento e tiro d•1 Respons:~vel pelo armamento. 

Parágr:.1fo Único. Essa p<.?rmiss&o só ser tl cont ida a 
bras!lei ro; natos. 

Do Armamento 

:'.rt. ~.'' . As o::;;::s:1izacfJes cteverü' po.:;uit ar:ó~ a 

DIARIO OFICIAL 

aprova<;Uo do SFIDr do Minisl:'- r:o ele• F.xf>rcito, para a pre~
tação de sen it;I>S, o annámt•:"Jto a seguir <o~pecifrcado, n<..s 
seguintP.s limites: 

I - He\·ôtver ca libre 32 ou 3S, até o m~\xin'O de dez (10); 

li - Cartucho para re\·ólver calibr e 3~ ou 38, a té o 
tnáx imo de ce:n iH·IIJ; 

UI Cassetl!te~ de iJorrnc.t:a •t" o maximo de dez (10); 

Art. 7.0 
- Q wnc!o a org:::-~iznção esli\'er preftando 

serviços a ôrg,'ius Publicos Ft-deral ou Municipais, o arma
mento e muni~.,ão e:1lpr·'J:l io:; nesses s~:rviços pcdufl ~xceder 
os lirr.ltcs filutdos trediantt> autcrização d:.. SEGUP. Se 
deixar efetu:lr tai:; 3en içc.s e se !JOt' motivo.~ excede r os li
mites í i :mdos, o ex·:esso clevcd ser r ecolhrdu imeclic.t arnente 
à SEGUP onde fi c.trá acautelado. 

Art. !l.o - S0rnente quando em serviço no local de 
trab,!lho e clevictan.entf' unifo rmizados, poàeri'io os empre
gados p•>r tar armu•, tendo, então, as prorrogativ::~ s de 
policiais. 

Art. 9º - As organizações dever ão r~mE:ter, mensal 
mcnt<•. à SEGUP, rrlac.:io de seu armamento e munrção e 
comunicar as ai ter ções ine1 ente~ em 48 (qt:arentn e oitol 
h oras. 

Do Uniforme 

Arl. 1 0~ O ur;forme não po1.,rá ser iguol nem çassívPl 
de cunfusão rom o ulil!zado pelas Fur çc.5 Armaúa~. pelc.s 
Policios t:staauais, do Distriw F'ed~ral e àos Territórios. 

Art. 11 ° - C pe ~sr::ll emprl'f3do em qualq•rer dos 
referitlo::: !'en i1; · !' ~· nwntl' pode r:. u,;.,r unifot me e equ ip«
mento <•prr>V:'.<tO pt· ll E~ l ,r] o :\lú H r das F. tç,,;; ,\rmadas 
(8Ml•'A), ficõJndo prvitJitlo o uso d~ cinto~ CL•m cartucheirc:. 

Do Pcsscrrl 

Arl 12 - A ~dmb8foo de re~>cal fica sujeit1 ao SPguinte 
proces-.amento: 

R :?crutn' 1t:'nlo elo pess<..al pela firrra, empresa 
ou órgão: 

li - Seleção ~1uanto a: 

a) Ates~ados r!e EonR Antecedente do Estado de ori
gem, da SEGUl' e lo DPF'; 

b) Carteirr~ cit: S;:úde (sanicade físico-mental) - (!c
tucópia): 

c) Apti·ião p n. a função de vigilant<?, c<J mprovado 
em exome p•;cotéL rk ·· 

dl Cn.n:>ro\ :.1 te c, .. estar quites com o Sen·iço i.Vlilitar; 
e) - F·-n c.cóJ ,a do CJC: 
f ) - E~col:ni J:.:de - ní\·c l equlYalente ao Curso 

primário: 

I!! - Q:ral!f' ·~~cão dos ca:~didatos preenchendo a 
ficha p1·ópria cotsfC.Tl.le n .oüelo c;o.,pedido pela SEGUP; 

IV - A emf ru.a remete a documentação con5tante 
das alinec:s arlierio , ~s à 5EG U P p. ra \'erificação dvs aute
cedent~:::l e co.Jsultn <o DPF. SNI, SBGUP (DuPSJ, Estuüc:; 
e 'l'e rritóric>s; 

V - A SEGUP rEtorr.2 à firma a r:>lac;ào dos candiua
t os que forem autc .-iz;, i o:; a receocr treinamento; 

VI - A cmPn'sa ap lica aos candid·.nos :Jli'OriZ:ldt•s 
o tre'namentt> ti•ctÍi,·o, ·'''-!UI!rlo P<~Jrõe" a ~ertm eS].J"Cifrc;,
dos pein Escola çh:o eot.t':a d-J TF.-1 >e.lJO obri .u! v rio u 
seguinte progrum:r 

n) Dr•, 'S:l Pe~~oal 

b1 Tii'O prislico de coml.nte (re\·ÓI\'e r J; 
c) E'Tlpreg<~ elo c;H;oetd~; 
à) Tc cni<:<:. de vi<1il<J:1c:ia e obse t-v-'~;iio: 

{' 1 - s.~gt.rança Fts'ca de in~tala~,:õc"; 

fl - Re lato àe C'eon•~ncias; 
gl - Loc:al ele crin;e; 
h) - Preven,·ão ·~ co;nbate a Incêndios; 
i) - ConhecLner:·o~ geral$. 

VII - A empresa solicita à SEGU P 
r emetewlo rel:!çilo do pessoal que concluiu 
com aproveit:!ment<; 

a habil it:lção. 
c trLinarn~nt• 

Vlii - A SEGUP organ iza rá r.:; exames técnicos e 
teóricos p&ra n h:.1L ili l a~;ào comunicando ú empre~a. com U 
(oito) dia~ de c.ntec{'ciêr.cia to1!nim.J, a:o; d:.tas, Loras e locais 
para a rtaliza~,ão du:> nst~r:.o; 
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IX - A em pr es;:, conduz o p~ssc1l aos locai s de exn
m ·'S n:1s dat1s e ho rários rnarcdo~; 

X - ~\ Escola de Policia exarnin1rá o pessoal apre· 
so,~t;,cio pel;! empresA, d<! accrdo com o pr gr<~ma constan
te du item Vi d.-~·e artigo e ainda <~plic ndo prova de 
cunnccjn1en~o gara~::. f'~~pr.diuclo C,;)rtiC\,.udt.· úC I :tbilitat;5v; 

XI - A Sio:GUP nL!torizJ a fir,nn n admitir o 
pe~so·•l habilitado. 

XII - A firma, ; ·é ~:,, 1<~Prenl3 e cito) horas ~pós 
n admis~iio ou c untra t.lci'io do ecrpref\.1éi0 , con •ltnicarú o 
1<> LO ú S!~CUP. 

Art. 13. Ao disp,..n::ar ru rcscind:;· o contrato do 
empregfldo . a firma comuni<..ad o fDto i! Si:GUP, expondo 
as r;,zõ.;, . 

Art . 14. - Só será rermiuclo o funcionamPnto. na 
tu r ma do art. 1.0 . de 3JJC:'la:: :l (tr• ' '-) fir:"1.1 ° particulare~. no 
'ITA C·•m o efE-ti vo cte l!l (d,•z) vi· il· nt! ~ " l.-1 u 1><~. pod·· · 
do ser aume ntado r. cri tfrio do Srcret: 1 ;,.- ' SEP. t•::clu::l' ,, 
dessa limit;,c;:ão aq•:clas qu<: fize, em , ua pr ópria seguran<;a. 

Art. 15. Os êmp,·eg .d•>s <lt~\·cr·-ü r:o ·tal' o cartão de 
identid.,de, cie a cordo com o modelo f.,mec ·do pela 1' I~GUP, 
de nda mente plostifit:i:WP. 

Dos S0rvi•·os 
Art. lfi. Os servi<;<:>s d,• vir, .•nela nreot(tdo~ aos esta·

bell!cinwn~os bnnrários iPciustriuis l'lt. sedi'l in interruptr·s, 
empreglncio-:;e, no mínin o . dur., nt.c o h•oJlliW de e xpediente 
normal , o dobro do ef,·tivo t'Ot mmmente ut;iizado. 

Art. 17. Os empr egados, ,lu:,ndo em ~ t'\'i<,:o, deverão 
portar umn Cv-ifrn:'t1 que c .n.rrov·~ a !.llfl •"fd iva escalação 
para o po:::to, dia e hor~rio. E~,p do,·umento deverá ser 
<1Pt'~3f'lltad,, às nnto rid:,des fPiicf;-.is c s,•us agentes. sempre 
que ,.;olic:t:ll:o. 

Das Ocot" &nci'ls Policiais 
"'ut. l f:. Aí' oc rr.:.n,•i; s <:c· t·a rilWr pr:l:rial que f" \C

J l''ic,uem no rlPLOrr·~r d• sen ·ç<\ de•;rri;o s"!r h:V<ldas 
ina~ui:::.tan:ente so cut.hi·ci.'DCI.tu da Dde,;acia P ul:cial cum
pttcnte. 

Das f'>'nnlidades 

Art. 19. As infnrmações à• presentes normas est1>o 
sujeita3 às penalidades de advertência, intervenção e cas
sação da perrnissã·). 

Do Transporte de Vá!o res 

Art. 2C. O transpoJ te de numHano serú eretuado 
atrav~s de carro ; -fortes doi<. dos à e policiamento dr no 
mulirll(J do is v:g1l~ntes akm elo motorista e acom panhado 
de oul ros veiculo leve , con,o escolta, devidamente armados. 

Art. 21. O rn de lo de c:nr,;-foc le CH'\'era ser pre
limina rmente aprO\'c>do p• lo Sl<'llJT do 1•iin stério do Ext>r
c.:it o c pcl.l SECUP antes de ser C<JlL ·~ .. ,;o em uso 
e Jever3 ser dotado de r tracterístic·Js t.:cn; .. ds e blindagem 
que inq:.f',;am ou d!bcL'!t-...'!~1 ~ot: c r 1:Jc r:._ .,;~que=r rot\bos. 

Art. 22. O carru-ío rte deverá ser dotado da ,;eguinte 
apare lhagem eletronica: 

- Um t ra n sceptor VHr, F:-.r móvt•l . op2rando na mes
ma frequência u t.l izada pelo tran~cepwr e ins talado na sa la 
de controle da Empre~a . alimlr>tac o !~Pia b. teria do \'eículo , 
com mic..rdone allo-falanL• e tocn fit<l . cem. 1r.ensagern gra
v?.cl;:;, <·c·niJ<Jdo ao tnmsmi,::1r11·. O tocél-fil:l ~era acionado 
mam:<.dn1Pr.te atrav é:s d•• un1a chave de· ttro H». 

P[,rágrdo Único. Na ,;pde d 1 En-.pj'to~1 . em sua sala 
de controle, su;; n:o nticio em condi, ões ii •ais d e operação 
u seguint e Pquipamcnto: 

··- Um tr;mscPptor de VHF/F~I fixe, operando na 
mt-~m:t fr€qui-ncia das viatu ra~. ;Jiiment'!do com 12 VDC e 
c·onver><• r (jl' 1~·, VACí1'2 VlJL' c baceria, <')ilJ transferência 
; u ionY·t':'t nara os C<•~r>s de ':J!tl; da Pner ia CO<'Wrtia l. A 
pcl:enc~a tanto d , equip.:unento fixo c1uan to dos equipamentos 
tnóvei~. deve ~e r ~ufici ~nte para H m:lnutc nção de contato 
t><:t rt' a Em~,-r.:sa e :-uas \' iftturas. estejam es tas em deslo
<'arncnto c·1t Efto. 

Dos Sistemas de Alarme 

Art. 2:3. Os est:lbelecim~'ntos de crédito do TFA d~
v<>rão m anter em perfetto estndo dP fundo•;amento em suas 
il t~talt<ções os segui11tes ai ~po;·it:vos mínimos: 

I ~ - - Obrigatorinment•: 

1 · - T rans1,1isso r dê VIIF/Fii'T, oper:mdo na b;mda 
alta com potência min1111a de ::!~ \'Olts d P RF, circuito t otal
mente t r<•m isto rizw:lo, alimentaco t·om l 2 VDC; converfor de 
12 VAC/ l2VLC e batt>ri<J, com trnnsf•'rência automotira· e 
poss'bilid~,de de funcionamento ucima de \ inte e quatro (24) 
ho r<.i s. p:ll a os c;.sos de falha ela energia comercial; 

11 - l'oti;[icado r de idc·ntificacãJ do estabelecimento 
bancário p:wa acwnnment o do s,•letor de alarme decodifi
cauor na Central à!: Operat;i>es aa i~ol!da ou ou t ro local 
i:.dicado pela SE-.;UP: 

DIARlO OJ:i'ICi t-\. l. 

Ill - Acionador t>s mednicos ligadqs ao 
tnnsmiss .>r atnvés de linha fís ica, colocados em vá rios lo
ca!s e stratégkos do estabelecimento; 

IV - T oca-fita com mensagem gravada identi!icadora 
do estabelec imento, alimentado com bateria; 

V - Disp.,siUvo de alarme cspacitívo autom~tico 
..:ont.ra furto. Este disposití·.ro se rá Instalado na dependencla 
•'.làe '·e en.·on:re a u caixa-forl e>, cotra, armârio·cofre e 
r.ut n• d"'pjsiros de vaiarei'. Permanecerá inativado d~rante 
< ., horn;; ll LI'!T•ai:: de expeJi12nte e . fora destas . a traves d<> 
chJ\'e a p:-opri<Jc!a . s ubstltuiró os acionadores mecànicos 
citados 1'0 item rn e será alimentado com bateria . 

2° - F ac ult ativamente: 
I - Dispo:.rtivo de obst>r vaçiio, rom uma ou m ais 

cámeras fot <' gráficas, instaladas di~farçaàamente na área de 
guichês aos caixus. com capacidade de rep roduzir imagens 
n tida de pE-~:'<" ~. para facilitar a identificação post erior 
dos a -~alt;.nter·, no casu de não se efetuar a prisão tios 
m e,rn<>s no momento do assalw. Essas câmeras devem ser 
de operação razoaví' lmente silenciosa e c om capacidade 
pnra tira r . no mínimo, uma puse em cada dois segundo, 
com al'ionamt·nto através do s is tema de a larme. 

H - Dispositi\'O de observação, com uma ou mais 
câmf'r::t s de c:rcuJto f E>chado de televisão, Cúm um motor e 
contro le remot·J de movimentação do enfoq ue acoplado a 
um g revc.dor de \'ideo· t a pe acionado pelo ~istema de 
alarme. 

Art. 24. O ai~posi tivo ser á montado de ta l forma que 
t odo o si~ tl' ma, uma vez acionaào - que m ecanicam ent e 
ou atravt> s do alarme capacitivo transmitir á via rádio, para 
a Centrai ele Operações da Policia, a mensagem gravado 
no toca fita . 0 sistema depois de acionado só poderá ser 
d esligado mnHualmenl.e por pessoa r esponsável. 

Ait. 25'! - As a gÊ'ncias bancá riRs e congeneres esb· 
belccidas no TFA de\·e ri:io manter, por sua própria conta, 
na Central de O perncões e Núcleos de Proteção, em con
d i~ ões ideais de m3nutençâo os seguintes equipamentos: 

I - Receptor d e VHF/FM, operando na m esma fre
quência uo tra ns missor do estabelt::cimento, circuito t ota l
mente transistorizado, com abafadur (squelch) de sensib ili
dade ajusü!vel, alimentado com 12 VDC; conversor d e 12il 
VAC/1 2 VDC e bateria, com trans[erência automática e 
possibilidade funcionatnento acim a de vinte e quatro l24) 
h or s s , para os casos de falha da e n e rgia comercial; 

II - Seletor de alarme ldecodificador) que t rans for 
mará a m ensagem em sinal audível e claro, ident ificando o 
e s ta belecime nto rle onde fo i acionado o alarme; 

III - Sinalização luminosa e sunora para chama r a 
ate n ção do operador do equipamento da Central de Ope· 
r a;:ões C'll Núcleos de Proteção. 

Porágrnfo único. Na Central de Operações e Núcleos 
dP Protcçtio deverá exis t ir um dispositivo de recepção de 
alr~rmt: de n :servd, pa r a s ubstituir <.le imediato o equipa
m ento que aprêsentat· defei to . 

Art. 26. O Sistema de alarme dos estabelecimentos 
bnnca rios loca lizados e m M<Jcapá deve e sta r ligado direta· 
mente à Central de Operações d:1 SEGUP, operando em 
frcqueucia d ife rente da utiliz::~da no s istema de Rádio P a
trulha da G~tardn Territor iBl. 

Art.. 27. Ao pessoal técnico e ncarregado da m anuten · 
ção elos equipamentos será fornec ido um c:Jrti:io de iden
tidarle especi&l. Só P<•dereo ter a cesso aos equipam!'ntos as 
pess•Jas p ortadoras d as referidas ide ntidades. 

Art. 28. Os esta belecimentos bancários manterão siste
ma de iluminação interna e externa que permita v isibil idade 
ideal a qualque r hOi'll S do dia ou da noite, notadar!·, en te ao 
redor dos locais rle gu;;rda de numeril rio. 

Art. 29. O 'f::tbric~nte d os equipame nt<' S empreg:1dns 
no sis tema de alarme deve oferecer a ga ra ntia mín im<J de 
funcionamento de 12 meses. b e m como assegurar o for
necimento de pa rtes sobressalentes para r eposição. 

.\rt. 30. O s dlsposith·os serão insta lados d e forma 
que t orne sua desativação imprat.icavel externa mente e 
i nternamente e dificulte a aproximação àe e lementos não 
credenciado s. 

t\ rt. 31. As empresas fornecedora dos equ i pamento~ 
r t> dios prov!denci3rfto junto ao DENTEL a Cc)ncessão das 

' frequências de VHF necessá rias ao funcionamento do dis
p os;tivo de a larme prPvis to nesta porta ria . 

Art. 32. A vistorid prévia e a fiscalização periódica 
de todos os s istemas ins talados no TFA ficar ão à car go da 
C nm issão que providPnci5rá as medidas adm in istra tivas ne
cessnrias junto aos vilri os ó rgãos da SEGUP. 

Disposições Finais 
Art 33. O s ~stabeleciment.os de crédito indústrias. 

firmas p<lniculares, e m p rt:s as públicas, sociedades de eco
nomia nlÍ3t:.. e congêr•c•res do TFA, in dusive ;;eu;; empre· 
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gados, ficam obrigados a prestar quaisquer infor mações ou 
auxilio ús autoridaues polici:Ji~ . bem como comunica r, no 
prnzo de 48 (quarenta e oito! horas , modi fi cações no con
traio social ou nas informações &ferecidas ante riormente. 

Art 34. As entidades mencionadas no ar t. 33 acima, 
inclusi\·e a Jo< estabelecin,(•ntos banc<'rios, já em funciona
meonto, teriio o prazo de tiO \Sesser.lnl dia~ para regula
rizarem &ua situ&ção de acordo com esta Pürtaria, fi ndo ao 
qual serão re~ponsabilizadas criminalmente na forma da 
le~islação em \'igor. 

Art. 35. Ester.de-se, no que for nplicável as normas 
con~tanteq desLa Portaria, ás Entidades Públicas que, es
tranhns à .::iEGUP, operem no T FA em atividades de se
gurança. \'lgilância e p1·ot~ç1io de pessoas, bf:ns mó\·eis e 
imóveis e tran por te de valores. 

Art. 36. Exigir-se-á ao Ashessor ou Diretor de Segu
rar:ça das Empresas, IPdú~trias, etc. capacitnçi'io p rofissionnl 
para a função, mediant e pro\ a de habilitação r ealizada 
pela SEGUP at ravés da Escola de Polícia do TFA. 

Art. 37. As entidades e organizações mencionadils no 
artigo 33 acimu. ficam obrigadas a manter um constante 
treinamento o pessoal de segurança e vigilã noia, devendo 
remeter semestralmente à SEGUP re lató rio pertinente. 

Art. 33. Somente as empresas localizadas no TF A e 
que possuam os di~posit!vos de vigilântia f' de a la rme e 
previstos nesta Portaria poderão, nos termos dos 
Decreto-Lei n.0s 1034 c 11 03. solicitar vistoria e obter apro
\ ação da Secretaria de Segurança Pública de seus dls
pusitivo de segurança. 

Art. 39. Esta P ortaria entra em vigor nn data de sua 
publicação. 

Art. 40. Revogadas as disposi~·ões em contrúri o. 

Publique-se e Cumpra-se 

Macapá, 22 de março de i 9H 

Genli l Almeida Campos - 'l'cn. C~>l. PlVIPR 
Secretário de Segurança Pública 
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:::indicato dos Arrumadores do T. F. co. 

Amapá 
Edita l n9 09-SATA/74 

De acordo com o disposto no art. 13 das instruções 
bai::r.das com a Portaria Minisler inl n° 40, de 21 de janei
ro de 1.965, fa;,:o sabe r aos que virem es te Edital ou dele 
tOmarem conhecimento, €JUe a chapa registrada concernen
tes a eleição a se r rea lizada no dia 28 de julho do corrente 
nno no Sindicato dos Arrumadores do Terr itól'io Federal 
do Amapá, foi a seguinte: 

DIRETORIA 
Manot>l Mercês da L'osta, C'. rrof. 02764 , série 1318 , 

trabalha: SATFA Antônio llson ~!arques Pereir a, C. p rof. 
RG.626 , série 131~ trabfllba: SATFA. C:indido rle Oliveira C:. 
p roL 17.564, scr ie 1 31~. trabalha: SATFA. Ur sulino Ferreira. 
C . prof. 410ô0-série 131a, trabalha: SATFA. Benedito Borges ' 
Gonçnl\'es, C. pr o f. 3Z.il33 si'> rir 1318 • t rnbalha: SATB'A. 

SUPLE:JTES 
lvu Trindade dos Santos, C. prof. 68 068 série 131", 

trabalha: SATFA. Man1 c! dos Santos Ferrei ra, C. prof. 
37.685 série 193ª, trabalha: SA TF' A. Lour i\'al Jl:lercês da 
Cohta, C. proL 21.405 série 131.3 • traba lha: SATFA. José Go
me!> da Silva, C. prof. 86.630 série 131.3 , trabalha SATFA. 
Noé Vieira Souza, C. prof. 18.5 50 série n1•, trabalha SATFA. 

CONSELHO FISCAL 
Jaime de Oli·:eira , C. p roL lí.552 $C:rie 131~ . trabalha: 

S"\TFA. Raimundo Nonato Per eira. C . proL 18.41)1 série 131• , 
trab~lha: SATFA. Hugo Nogueirn de Lima, 76.864 série 13!.", 
trabalha: SATFA. 

SUPLENTES 
João Leão da Gama, C. p1·of. 99.223, scr1e 131ª, traba

lha: SA TFA. Alfredo Far ias, C. pro f. 70.379 se ri e 193.'', t ra
balha: S:\TFA. Man oel He1·mito dn Si lva, C. prof. '11.234 
ser te <!fi. a, trabJi ha: SATF A. 

REPRESE!':TANTES NO CONSELHO DA FEDERAÇÃO 
i\Ianoel Mercês da Costa, C. pruf. 02764, sé rie 131.3 , 

I ri-tbalha: SA fl<'A. Antônio Il so11 Marques Pereira, C. proL 
~u.626, s é rie 131.a, traba lha: SATFA. 

SUPLENTES 
Ursulino Ferreira. C. prof. 4l.C60 séri e 131", traba lha: 

SATFA. JaimE: d" 011\ eira, C. prof. 17.552 séde 131~ . traba
ll1u: S:\TFA 

[\!:.~cap:í (AP), 18 de junho de 1974. 

iU:moel Mercês du Co:;ta 
l'rPsident" 

Central .I ÇUNlTei-Ta do Amaprí S.A. 
(C.G.C'. 03.H6flti13l 

t\!:sembléia Geral Ordinária 

Com oc3ç[;o 

Con~ iúamo~ os ~enhores ;..ciünislar. a s~ reunirem em 
a~semhléia geral ordinaria, à3 vnze horas r!o dia 27 de 
junho correntP, na sede social, na Averida Iracema C'a r
viio Nunes n .0 Hl5, nesta cidade, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia : 

a) Exame e , ·otação do Relatório à a Diretoria, Ba
lanço Geral e Pnrec"'r do Conselho Fiscal referPnte ao 
exercício socia l findo em 31 de agosto de 1973; 

b) Elei~;ão dos membros da Diretoria e do Conselho 
Fi~cal e fíxacão dos respectivos honorar ios; 

C) Assuntos gerais. 

Macapá, 7 de junho de 1974 

H err-1elino Herbstcr Gu;>mão 
Diretor 

Bruynzeel N~adeiras S.A . BRUMASA 

A ,·iso aos Acionistas 

Acham-se à c· isposi~üo dos Senhores A<::ionistas, na 
sede social. na Avenida Am<~zonns s/n q, nesta c idade, os 
documentos a que ~e reft'fe o nrti~o 99 do decreto-lei n.0 

2.627, de 26 de SPh-mbro de Hl-ttl, relath·os ao exercício so
da! encerr<od" E'm ~1 cit· m .!·ço -:f· J"74. 

Macnpi,, J cte JU~ho de l f:JH. 

S;,muel Fint-ber g 
Diretor-Superintendente • 

Associaçao Beneficente São BencàHo 

Fundada em 25 de outubro de 1967 

ESTATUTOS 

(•.:ontinuação do número anterior ) 

Art. X I V - Do Vice-Presidentt>: 
a) - Colaborar arivarnente com o Pres idente na atua

ção do seu mandato: 
b) - Subsli t 1ril' o Presidente na sua ausência. ou 

qualquer outro imredimen·o. 
Art. XV · I to Secrct.Hio: 
a) - Lavrar as atas das reuniões em li\ ro para isto 

deslinadCJ; 
b) - Exp~rlir e coledonar ofício; 
cl - Ter a s'"u cargo todo o a rquivo da Associação 

t·razendo-o sempre em ordem o que roderá ser franqu eado 
a q ualquer sócio qniles que a!;~rm o deseje, pres tando t cd0s 
esci<lrecimenlo.• qu<' lhe iorem pedidos a intere~ s e do ~ócio 
em benef ícill da A~soc·ação; 

d) - A!'Síoar com o tesr>urciro. PreEidentc e 2" SP
cretário, diplomns que porventura venham ter na referida 
Associação. 

Art. XVI - Compete ao 2° Secretár io: 
a) - Substituir e auxiliar o Secretário, nas s uas faltas 

e impedimento~. 

Estatuto da Associação 
Esporte 

<Cont. no pr6xin.o número) 

13 de 
Clube 

Setembro 

(Continuação do número anterior} 

.-\rt. 35 - A Diretoria da Associação 13 de SetPmbro 
Esporte Clube, S(-'rá exercido po1· sócio~ contribuintes e 
propr ietârics em pl!'no gozo de seus direitos, de capacidade 
compatível com o cargo. 

Art. 36 - O mand~to de cada diretoriu terá a dma
ção de dois anos. sendo permitida a reeleição. 

Art. 37 - A renuncia do Pre~ídente e Vice-Presiden
te . s imultaneamente, soment e sera aceita em Assembléia 
Gera l, convocada r;,ara esse fim, na qual devera ser di~cutr
da a prestnçào de contas n ser apresentada f.IU rrferida 
Assembléia, elegendo-se nessa ocasião os n~.o vos memt.ros, 
para conclui r o mandato dos renunciantes. 

!Continua no próx:n-o número} 


	

