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Ano IX. Número 1.858 Macapá, 2a.-feiua, 15 de julho de 1974 

; ATOS DO PODER EXECUTIVO 
CP) n° 0799 de 04 de julho de 1974 

O Governador do Territ6;-to F ederal do Amapá, no 
uso das atribuil,:ões que lhe confere o artigo 99, parágrafo 
2Q do Decreto-Lei n 9 200, de 25 d2 fevereiro de 1967, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Declarar desnec ss<.r10 o :argo (\e Serven
te, nível 5, ào Quadro de l?uncionários de Gov~rno deste 
Terrlttído, ocupado pelo servidor Joaquim Pedrc. da Silva , 
tendo em vista o CJUe oreccitua a alínea <<C" , do item II.2, 
de Instrução Normativa DASP n.0 18, de 15 de feve reiro 
de 1974. 

Art. 2.0 - Revogadas as dL>posições em contr3rio . 

.Palbcio do Setentrião, em Mucap?., 04 de julho de 
1974, 85.0 da HPpúb1ica e 31.0 da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Heo ning 
Governador 

(P) n.0 0806 de 08 de julha de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe confere o item II, do artigo 18, 
do Decrtto-Lei n" 411, de OH de janeiro de 1969, 

T:.ESOLVE: 

At·l. 1° - Exonerar ex-offício, o vogal J osé Newton 
Campbell Moutinho, componente do Plenário da Junta Co
mercial do 'ferritório Federal do Amapá (JUCAP). 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contr~rio. 

Palf.lcio do Setenlr ião, em Maca pá, 08 de julho de 
1974, 859 da República e 3!2 da Criação do Território Fede
ral do Amapá. 

Ar thur Azevedo Henning 
Governador 

IP) n.0 0807 de 08 de julho de 197-l 

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

RESOLVE: 

Art. 1° - Di3pensar, a pedido, na forma do artigo 75, 
it em I, alínea «a», da Lei ng 1711 , de 28 de outubro de 1.952, 
G uilherme Nerl de Oliveira Cabrnl, do cargo i ~olado de 
p-ovim~>nt.o em comissão, de repr esentante do Governo do 
Terrftério Federal do Amapá, em Brosília, capital do Di~trito 
F'ederal, do QuGdro de E'nnC'ionários desta Unidade, a partir 
05 do corrente mês. 

Art. 2P - · Manter, inteiramente, no exercício da referi
da função, o servidor acima mencio!lado, até a data da 
transmbsão do car-go ao novo representante. 

Art. 3P - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentriiio, em 1\Iacllpá, P8 de julho de 
I 974, 85° da Rf'pública e 31 º da Criação do Território Fe
de ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

I 
I 
l 

(P) n° 0808 de 08 de julho de 1974 

O Go\'ernedor do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe confere o artigo 99, parágrafo 
2.o do Decreto-Lei n.0 ~00, de 25 de fevereiro de 1967, 

RESOLVE: 

Art. 1 º - Declarar desnecessár io o cargo de Profes
sora do Ensino P ré-Primário e Primário, nível 11, do Quadro 
de Fur.tcionários do Govemo de~te Terr!tório, ocupado pela 
servidora Iris Celeste Ramos Cavalcanti, tendo em vista o 
que preceitua a alínea «c>:, do item II.2, da Instrução Nor
mativa DASP n.0 18, de 15 de fevereiro de 1974. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 08 de julho de 
1974, 85.0 da República e 31.0 da Criação do Território Fede
ral do Am~pá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) nº 0809 de 08 de julho de 1974 

O Governador do Tenitório Federal do Amapá, no u11o 
<:ias atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo em 
vista o que ronsta do Proces~o nº 559/74-SAF., 

RESOLVE: 

Art. - Designar José Miguel da Silva, ocupante do 
cargo da classe «C», da série de cl asses de Motor ista, nível 
12. do Quadro de Funcionário~ do Governo deste Território, 
lotado na Secretaria da Economia, Agricultura e Colonização, 
para viajar da sede de suas atribuições - Macapá -,até a 
cidade de Oiapoque, a fim de prestar assistência t écnica, 
na montagem do motor de luz da Prefeitura Municipal de 
Oiapoque, no período de o4 de junho a 02 de julho de 1974. 

Art. 2.0 - l'l.evogadns as disposições em contrário. 

Palácio do Setintrião, Pm Macapá, 08 de julho de 1974, 
85.0 da República e 31.0 da Criação do Território FeQera1 
do Amapá. 

Arthur Azevedo IIennin;; 
Governador 

(P) n~ 081 O de 08 de julho de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe confere o artigo 99. parágrafo 
2.0 do Decreto-Lei n.o 200, de 25 de fevereiro de 1967, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 
- Declarar desnecessâ ri o o cargo de Pro

fessora ào Ensino Pré-Primário e Primário, nível li. do 
Quadro de Funcionários do Governo de~te Território, 
ocupado pela servidora Maria Izabel Conceição Alenca r, 
tendo em vista o que preceitua a alinea «C», do item 11.2, 
da Instrução Normativa DASP n.0 18, de 15 de fevereiro 
de 1974. 

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrario. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 08 de julho de 
1974, 85º da Repúbliea e 31.0 da Criação do Ten-itór io E'ede 
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henn1ng 
Go\·erna dor 
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Secretaria de Economia , Agricultura e 
Colonização 

PORTARIA (N) N.0 11~/74-SEAC 

A p rov o: 

Arthur Azevedo H enning 
Governndor 

O Secretário de Economia, Agricultura e Colonização, 
uaan~o de suas atribuições legais, e considerando a neces
sidade urgente de dar nova orientação e estrutura aos tra
balhos de atendimento de pedidos de cancessão de lotes de 
terras n este Território. 

RESOLVE: 

Ar t. 1 e - Suspender até u lterior de liberação, o r er<:e
blmento de nov os processos de solicitações de lotes de 
terras situados nas zonas urbanas, suburbanav e rurais Q C 

todos os munlciplos liieste Território, bem como aii solicita
cões de anuência para venda de ben feitorias. 

Art. 2º - Determinar à Divisão de Colonização que 
tome as seguintes providências: 

a) - proceder o levantamento e r elacionar todos os 
processos que se encontram atualmente em tramitação; 

b) - efetuar o levantamento das áreas de terras dis
ponível, regularizadas ou não, situadai nos perímetros u r
banos e suburbanos desta capital; 

c) - l'elacionar todu as construções de prédios ini
ciada•, cujas obras se encontrem paralizados há mais de 
u m (1) ano. 

Dê-se ciência, cumpra-se e registre-se. 

Gabinete do Secretário de Economia, Agricultura e 
Çolonitaqão, em Macapá (AP), 14 de junho de 11174. 

Eng.0 Agr.o Abemor Coutinho 
Secretário de Agricultura 

Prefeitura Municipal de Macapá 

DEC RETO N2 036/ 74-GAB-PMM 

Dispõe Jobre a transferência de placas de car
ros de aluguel (Taxi) e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribui
ções que lhe si!.e conferidas pelo inciso V, do artigo 11.'' do 
Decreto-Lei Federa l n.0 5.839, ,de 21 de setembro de 1943, e 

- Considerando Q artigo 2.0 do Decreto n R 74/73-
GAB-PMM; 

- Considerando a necessidade urgente de dar-se uma 
definição pa ra o problema transferência de placas de carro 

de aluguel (Taxi), de forma a atender as const11ntes solici
tações que se tem verificado e m torno do assunto; 

- Consideró1 11d0 que o objeti\·o da me:lida t.em qomo 
razão primordial a• ender da melhor forma I:.'Ossível a co
munidade e també m a os proprietarios de Taxi; 

- Comiderando que esse tipo de serviço público 
torna-se imprescindível à coletividade e contribui para ace
lerar o desenvolvimento local; 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Permitir até ulterior deliber:ição, a t rans
ferência dos direito> de plaqueamento de carro de aluguel 
(Tax!), ressalvada a legislação pertinente à matéria. 

Art. 2.0 - 0: veículos com vida útil superior <· 5 
(clncol anos, não poderão r eceber placas resultante . ~ 

I transferê ncia. 

§ único - P~ra determinaçõo de tempo de vida útil 
do veículo, levar-se á 11m conta o dia, o mês e o ano de 
fabricação. 

Ar t. 3.0 - E<te Decreto entrará em vigor na data de 
sua assinatura, r~vq;adas as disposições em contrár io. 

Cumpra- se, Registre-se e Publique-se. 

Palácio 31 de l'lar~·o , em Mscapá, 5 de julho de 1974. 

Lour ival Bemvenut<t Ela Silva 
Prefei to Mur.laipal de Macapá 

Publicado nes te Depa rtamento de Administração, aos 
05 dias do mês de Julho de 1974. 

CJodoaldo Carvalho do Nascimento 
Diretor do Depi !! de Adtl'inistraçf.o 

Sindicato dos Arrumadores do T.F. do Amapá 

Edita l de Convocação N° 11-SATA/74 

Por es te Edital de convoeação, ficam convocados to
dos oY associades deste Sindicato, em pleno gôzo d~t seus 
dh·eito!i sindluais, pan reunirem-se em assembléia g;!J·al 
extraordiná ria no próximo dia 14 do corrente, à s 9,oo horas 
em primeira convocaçiio com o mlnimo de 2/3 dos associa
d os, ou às lo,oo horas, em segunda con\'ocaçlio com qual
quer nú mtro de associados presente, na sede social da 
Entidade, sita à Av. Mendonça Júnior, 268, nesta cidade. 
para tomarem conhecimento e deliber a1·em 
eobre a seguinte ordem do dia: 

a) - Leitura, discussão e aprovação da ata da assem 
bléla anterior; 

b) - Tratar sobre a obtenção de doação de bens e 
equ!pamentos médicos, cirúgicos, proporcionado pelo Minis 
tério do Trabalho e que o sindicato pretende obter. 

c) - O que Ot'Orrer. 
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Tratando-se de ass•mto de gran"'e importâRcia para a 

Classe, a Dir&toria solicita o comparecimento de todos os 
associado~. 

Macapá, 9 de julho de 1.974. 

Manoel Mercés da Costa 
Presid ente 

N. R. Publicado nes ta data por falta ele espace nas e é. i· 
ções do Diário Oficia l da semana passada. 

2.a Zona Eleitoral da Comarca de 
Segunda Circunscrição Capital do 

Federal do Amapá 

Maca pá 
Território 

Edita l n.0 01 / 74 de publicac;âo de requerirl'entos de transfe
r encias de eleitores pira esta 2a ZClna L;e1toral de Macar:H: 

O Doutor José Clemenccau Pc Jrosa Mala- J uiz 
Eleitoral deste Território, na forma da Lei, etc.: 

Faz Saber, a todos que o presente Edital virem ou 
deles tiverem c~nhecimento qu~. deram entrada neste 
Cartório Eleitoral da 2ª Zona de Macapâ, por motivo de 
mudança domici liar para e sta Capital, os requerimentos dos 
E>leitores stgu intes: 

Ed ita l de Número 01/14 de ::\5 de junho de 1.974 

Adernar Figueira Co~ta - Título Eleitoral n2 2.253; 
Seção 13"; Zona 1ª de G iapoque Ter. Fed. do Amapá. 

Antonio Carlos Palheta Sç,ciro - Título Eleitoro l n.0 

8.1163; Seção 41ª Zona 8~ de Vigia - Pará. 
Ader mil Mariano Amoras - Título Eleitoral ng 198; 

SeçRo 3.3 Zona 1.8 de Amapá Ter. Fed do Amapá. 
Ana da Cunha Figueira - Títu,u Eltitora l n º 34.920; 

Seçiio 35"; Zona 1.8 de Belé m - Pará. 
Arnaldo Lopes de Almeldz.- Titula Eleitoral n.0 74.~98; 

Seção 207 "; Zona 28• de Belém - Pará. 
Alcione Leal da Silva - T itulo Eleitora l n° 48.oo3; 

Sec;5o 126!; Zona 143ª de Juiz de Fora - Minas Gerais. 
Benedito Ribeiro Campos Filho - Titulo Eleitoral n.0 

4.7o5; Seção 18ª Zona 15ª de Breves - Pará. 
Benedito Elias - Título E leitoral n .o 9.764; Seção 

17/83
, Zona 2~ de Brasllia -- DF. 

_ Cid Borg;es de Santana - Título Eleitoral n.t' 62~; 
Seçao l.a: Zona 3.8 de i\~aza;ão - Amapá. 

Cíc2ro Hibei ro Freitas - Título Eleitoral n.0 1.912; 
Seçno I 3.0 ; Zana Iª de Oiapoque Ter. Fed. do Amapá. 

f~lotllde da Costa Leite - Títule Eleitoral n.o 669· 
Seção 2.a; Zona ].Q de Amapá Ter. Fed. do Amapá. ' 

Célia Al encar Oliveira - Título Eleitoral nº 1.823; 
Seção 12" Zona 1.a de Amapá Ter. Fed. do Amapá. 

_ Deusalina Leite Monteiro - Titulo Ele itoral n º 684; 
Seçao 2.&: Zona 1.a de Amapá Ter. Fed. do Amapá. 

Evualdo Antônio dos Santo~ - Títulos E1eitoral nº 
50.900; Seção 8P; Zona 29~ de Belém - Pa rá. 

Ec!u1rdo Jos0 de Andrade - T ítulo Eleitoral nº 4.3.to; 
Seç!io 4.a; Zona 53. a de Canhotinho - Pe1 nambtlCO. 

Francisco Pereira dos Santos -- Ti t .Jlo Eleitoral n~ 
l.o88; Seção 2"; Zona 3ª d e Maza~;ào - Amapá. 

Francisco Rodrigues da Co~ta - Titulo E le ito ral n º 
3707; Se~·ão 10.3 ; Zona 2~ de Porto Velho - Ter. Fed. Ron
dônia. 

Francisco Alves Vieira - Título Ele itoral n~ 416; 
Seção 1.3 ; Zona 12• de Piguet. Carneiro - Ceará. 

F rancisco Chaga~ Lamarão da Silva - Titulo Elelto
l'a l n.0 1.089; Seção 2' ; Zona ló.3 de Afuá - Pará. 

Glzelia Rodrigues de Brito - Título Elvltora l n.0 

G 581; Seçiio 13.a; Zona 16ª de S:Jnta Cruz - Rio Grande 
ào Norte. 

Giovanni Aira~rhi - Titulo Eleitoral nq 213.817; Seção 
3 1.8 ; Zona !.3 de Jb irapuera - São Paulo 

Hermínla Fernandes da Cos ta Vieira - Titulo Eleito
ral n.0 156; Seção 2.3 ; Zona 1.8 de Amapá Ter. Fed. do 
Ama pó. 

Joana dos Santos Picanço - Título Eleitoral n.o 
1.165; Seção 1 ~; Zona 3.3 ; de Mazagão- Amapá. 

J oão Nascimento Nogueira - Título Eleitor al n.0 

64.808; Seção J 71.a; Zona 41.a de Santa Maria - Rio 
Grande do Sul. 

João Espindola Tavares - Título Eleitora l n.o 72; 
Seção 1.3 ; Zona 3.a àe 1\lazagão - Amapá. 

J osé Afonso da Frota No11ueira - Título Eleitoral 
n.0 27.974; Seção 74!; Zona 2ª de Forta lela-Ceara . 

José Paixão Dins - Título Eleitoral n.0 64.011· Set:ão 
160"; Zona 13 Belém-Para. ' 

Lúcia Neves Deniur - T ítulo Eleitoral n2 592; Seção 
7~; Zona 1.a de Amapá Ter. Fed. do Amapá. 

Luiz Martins Vieira - Titulo Eleitora l n.o 509; Seção 
2. 3 Zona Iª de Amapá Ter. Fed. do Amap8. 

Maria Ivone da Costa Leite Tít u lo Eleitoral n.0 

1.528: Seção 1 a; Zona 1.8 Amapá Ter. F ed. do Amapá. 
Mariene Lea l da Cunha - Título Eleitoral n.0 565; 

Seção 1.3 ; Zona 4~ de Amapá - Oiapoque. 
Milton Dias Cardoso - Título Eleitoral n º 175; Seção 

14.3 ; Zona 17." de Chaves - Paril . 
Márcia Maria Sales d~ Andrade - Título Eleitoral 

n." 58 948; Seção 133."; Zona 7.3 de Hecife - Pernambuco. 
Maria Santiago da Costa - Título Eleitoral n2 603; 

Seção 3.:.; Zona 3.3 ; de Mazagão - Amapá. 
Maria de Lourdes da Silva Alcântara - Título Ele! 

tora! n º 26.886; Seção 6la Zona L" de João Pessoa - PB. 
Maria Alaide Sant6s Am oras - Título Eleitoral n.0 

1419; Seção 2.11 ; Zona l.a de Amapá Ter. Fed. Amapá. 
Maria José P erei ra da Silva Santos - Titule Elei

toral n.0 1087; Seção 2.a Zon1 3.a de Mazagão - Amapá. 
Maria Alves da Fonsêca - Título Eleitoral n2 95.549; 

Seção 118ª; Zona 1" de Belé m - P ará. 
Maria Rodrigues de Oliveira - T ítu lo Eleitoral n° 

, 373.494; Seç2o 7o"; Zona 3.a do Al to de Mooca - São Paulo. 
Martinhe Gomes da Silva - Titulo Eleitoral n.0 1:! .443 

Seção l.a; Zona 3oª; de Mosqueiro - Pará. 
Maria Cleonice Menezes Rodrir,ues - Título Eleitoral 

n.0 251; Seção 13.a; Zona La de Oiapoque - Amapá. 
i'.'laria àe Lourdes Poeta de Oliveira - T itulo Eleitoral 

n º 18.243; Seção 4ª Zona 4ª de Br asília - DF. 
M::triuza Viera de Santana - Título Eleitoral n.0 L57o; 

Seção La: Zona l.a; Amapá Ter. P'ed. do Amapá , 
Margarida Lima de Oliveira - Titulo Eleitoral n. 0 

73.6Be; Zon'l 83.3 de Fortaleza - Ceará. 
Odaci Conceição Qua resma ele Souza - Titulo Elei

toral ri.0 0.439; Seção 4L8 ; Zona 7~ de Abaetetuba - Pará. 
Olimpio Ribe iro Freitas Filho - Título Eleitoral n.0 

2.474; Seção lP; Zona 1.• de Olapoque - Amapá. 
Oslris Feio Paraense - Título Eleitoral n~ 624; 

Seção Jo.3 ; Zona 2.a de Cachoeira de Ararl - Pará. 
Pedro Adevlncula de Souza -Título Eleitoral n.0 1.827; 

Seção 2~; Zona 17ª de Chaves - Pará. 
Pedro da Conceição - T itulo Eleitoral n2 47.ol9; 

Seção ll3ª Zona 29.a de Belé m - Pará. 
Pedro Alberto Sandim Nery -Título Eleitoral n.0 36.lo3; 

Seção lo5; Zona 28.a de Belém - Para. 
Rosalina Castro dos Santos -Título Eleitoral n º 

2.37o; Seção 17,a; Zona 1.a Oiapoque - Amapá. 
Raimundo Nonato Figueiredo- Título Eleitoral n.0 

2.9o2; Segão 13,a Zona 29.3 de Belém - Pará. 
Rubens Baptista de Oliveira - Título Eleitoral n.O 

oo8297; Seção 2.8 Zona 4.a de Brasília - DF. 
Raimundo Cordeiro da Silva - Título Eleitoral n º 

59.456; Seção l49.a Zona 1.a de Belém - Pará. 
Sonía Maria da S ilva Mont'Alverne- Título Eleitora l 

n.0 4tiol!l8; Seção lo.a Zona 2,3 de São Paulo - Capita l. 
Sirlene Auxiliadora de Lemos - Título Eleitoral n.0 

367.o57; Seção 12o,a; Zona lª de São Paulo - Capital: 
Tarcilia Moura de Souza - Título Eleitoral n.• l,o92; 

Seção 4ª Zana 1.a Amapá Ter. Fed . do Amapá. 
Walter Cola res Siqueira - Título Eleitoral n.0 l.2o7; 

Seção 9 ª ; Zona 26a de Giurupá - Pará. 
Zilma Alves Amador - Título Eleitoral n.0 81.444; 

Seção 149; Zona 29.a de Belém-Pará. 

E para que chegue ao conhecimento de t odos e 
quanto interessar possa, mandar fosse expedido o presente 
Edital na forma da Lei, para os fin s do A rtº 57 do Código 
Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Macapá-Segunda 
Ciraunscrição Capita l do Território Federal do Amapá, aos 
'vin te e ctnc9 dias do mês de junho do ano de mil no· 
vecentos e setenta e q uat ro. Eu, Nino Jesus Aranha N unes, 
Escrivão Eleitora l, subscrevi. 

José Clemenceau Pedrosa Maia 
Juiz Eleitoral do Território Federal do Amapá. 

Secretaria de Obras Públicas 
CONVENIO N9 03/74-SOP 

Aprovo e Publique-se 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Convênio de Compromissos e Delegação de 
Atribuições, celebrado entre o Governo do Ter
ritório Federal do Amapá e a Prefeitura ~.!unl
cipal de Amapé, na forma abaixo: 

I. Partes Convencionadas: - O Governo do Territó
rio Federal do Amapá através da Secretaria de Obras Pú
bllcas, âaqui por diante denominado de GTFA-SOP, repre
sentado pelo Eng.0 José Airton de Almeida, respondendo 
pelo expcdlt:ntc da Secreta ria de Obras Públicas e a P r e-
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feitura Municipal de Amapá, daqui por diante denominada • 
PMA , representada por seu Prefeito, sr. Leonel Nascimento. 

2. Local c Glata: - Lavrado e asslnado nesta cidade, 
na sede da Secretaria de Obras Públicas , aos trinta e um 
(31 ) dias do mê5 de maio d'l ar.o em curso. 

3. Fundamento legal: - O presente convênio foi la
vrado por a utorização do Exmo. Sr. Govemodor, tendo em 
vista o despacho de S. ExcelênGia publicado no Diário Ofi· 
cial nQ 1.791 , de 11.02.74, que em seu item «C», autoriza o 
GTFA-SOP a prosseguir e concluir todos os serviços abaixo 
descr itos , mediante conyênio com a Prefeitura loca l (PMA), 
cujos termos estão fundam entados no § 5.o do Art. lO, do 
Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

4. Objeto do ConvêPiu: - O GTFA-SOP faz à PMA, 
a delegação de atribuições e recursog para a execu~;ão dos 
serviços de conclusão das obras de construção do Posto 
Policial de Tartarugalzinho. 

5. Execução: - A execu~ão dos trabalhos caberá :t 
PMA e obedecerá as normas técnicas e especificações for
necidas e aprovadas pelo GTFA-SOP. 

6. Dotação: - As lie spesas decorrentes. orçadas em 
Cr$ 30.G4ô,35 (trinta mil, SQiJcentos e qua renta e se is cruzei
ros e trin ta e cinco cent8vos), ocorrerão à conta dos S aldos 
de Recursos da União - Programa AP.OIOJ.201 - 4.1.2.0., 
do em-rente exercício e de acordo com o Empenho nQ 1.413. 

7. Despesas: - Todas as despesa$ efetuadas para os 
serviços, ocorrerão por cont a da PrviA, inclusive as de fis
colização por parte do GTF A-SOP. 

8. Fiscalização: - O GTFA-SO P fis ca liza rá a execu
ção dos trcbalhos a qua lquer tempo e poderá det~rminar 
inspeção t é cnica Indepe ndente da flscali.~açi:o permanente. 

9. Requis ição de Numerários e Entrega dos Recur
sos·- As requis ições de numerár ios serão e ucominhad as a 
Seceretarla da Obras Públicas Q a entrega dos recursos • 
será feita pela Secretaria de Administração e Finanças do 
GTFA. 

10. Prestação de Contas: - A PMA prestará contas 
dos recursos recebidos a Secretaria de Administração e 
Finanças do GTFA mediante aprP.sentação de documentos 
comprobatórios das despesas efetuadas. 

11. Rescisão:- Qua!squer das partes o GTFA-SOP 
ou a PM A, podera a qualquer momento rescindir o presen
te Convênio se não for cumprida quaisquer de suas clausulas. 

E, por estarem assim de acordo, assinam o presente 
Convénio em quatro (4> vias Igual tr-or os representantes 
do GTFA·SOP e da PMA, com a s testemunhas abaixo sendo 
submetido posteriormente ao «Apro\·o " do Governador do 
Território Federal do Amapá. 

Macapá, 3 de julho de 1.9H 

José Airton de Almeida 
P / Secretário de Obras Públicas 

Leonel Nascimento 
Prefeito Municipal de Amapá 

ilegivel 
Testemunha 

llegivel 
Testemunha 

Cooperativa Mis ta Agropecuária de Pedra 
Branca 

Edital de Convocação 

Assembléia Geral Ordinária 

Os abaixo assinados, associadas da Cooperativa Mista 
Agropecuária de Pedra Branca, com SPde no Km 178 da 
Estrada de Ferro do Amapá, com base no que d ispõe o 
paragrafo 2.0 do art. 38 da Lei n ,0 5.764 de 16.12.71, convo
cam os senhores assoc iados desta Cooperativa em pleno 
gôzo de seus direitos para se reunirem em Assebléia Geral 
Ordinária a ser r ealizada no dia 2!1 dE> julho de 1974 às !l:oo 
horas na sede da Entidade. 

Em primeira convocnção, com a pre:oença de deis 
terços do número de assoc!ados; em segunda convocação, 
à s lo;oo horas com a prescmça da metade e mai:~ (l', dos 
associados, e, finalmentl', a inda em terceira convtJcação às 
n:oo hor as, com a presença no mínimo de dez associados 
para d,,!iberarem sobre 11 se~uinte mr.té:rl<.. 

Ordem do Dia 
1 - Eleição de novos dirigentes - Conselho de 

Administração e do Cons<'lho Fiscal e respectivos 
suplentes. 

2 - O que C'Correr. 
Núcleo Colonial de Pedra Branca, 15 dE' julho de 

1974. 

Migu€1 Rodri •ues dos Santos - Moisés Ferreira 
Gonçalves - Caet. no Souza -· ~''IanC'el Goml'S da Costa -
Armando Farias - Joi;o 8arbosa Santana - /·.lbertinú Ro
drigut!s Santos - Antônio Ferreira Bentes - Brasil Ge
raldo Palheta -- s·met o Pinheiro da Costa - Moacir Go
mes Santana - Deolinda Gomes de Souza - Esdra .lustino 
da Costa - Paulo Gome~ Hibeiro - Justino da Costa 
Antônio Silva Pass s ~ Olívio Barbosa da Sil va - Valmir 
Augusto Passos - ML>isés Pena da Cruz - l\lli~ue l Silva 
- Luiz Ferreira df Souza - Francisco Xavier d~ Matos. 

Mir isté1io da Fazenda 
Agência da Ht>ceita Federal em Macapá 

Ato Declaratório n.0 n3 j74 
O Agente da Reccit u Federal em Macapá, no use de 

suas atribuições, 
RE SO L VE: 
Declarar dev< doi· re mi~so, nos termos do art . 168. do 

Decreto-Lei n.0 61.'> ·L de 12 de outubro àc 1967, a firrr. a 
Bento Industrial de A 1wpá. inscrit:~ no Caàastro Geral d~ 
Contribuintes (CGt •. roL o nº C519G905/0U t estabelecida à 
Rua Cândido Mcnc ;. nq 13í3. nesta cidllde, em razãt• de 
apói dE:corridos tr1 .-a t3U) dia~. da da ta em que se tornou 
irreconível da esf~ ·:1 r.cl mlni51:·ativa, a decJsâo condenatória 
proferida no p toce: ,;o ubmxo identificado, não haver feito 
prova de pagr.rne:11 J vt. ler em Juízo. "'~UO anul:llória do 
ato aclminist:·•Jti\'0, t.vm o deposito aa i.nr ortância em 
Litígio. 

P rocesso n º 0'~ 1 0-:1111 H 
Origem da D via.:~ - Cobrança amigavel 
Valor .da Dív.da - C'r~ 7.177,23 
Multa 50°10 - Cr) 3.58S,61 
Sujeito ainda a Jures e Correção Monetá r ia 

Macapn, OI de julho de 1974 

Estatuto da 

Solon Couto Rodrigues 
Agente 

h.SSOCiação 
Esporte 

13 de 
Clube 

Setembro 

(CoTJtinuaçao do número anterior) 

Art. 59 - A Assembléia Geral é autônot11'l para r e
solver todos os cas >s c'e perda de mandato de qualquer 
di retor, del iberando sempre por escrutínio secr eto. 

Capitulo XIII 
D:- s Disposições Gerais 

Art. 60 - l'cios os c.:~sos omfssos no presente Esta
tuto serão re~olvidns ,:ela Diretoria do Clube, quando de 
assuntos de sua competência, os demais, pela :\ssembléla 
Geral. 

Art. 6 1 - So nentc a Diretoria poderá convidar pes
soas estranhas ao seu quadro social para frequentar a sede 
e demais àepend(•n in~ dn clube. 

Art. 62 - E~ te E~tatuto entrará em vigor na data de 
sua aprovação e d ele f.;zem parte integrante a~ dispo>-icões 
contidas nos Estatuto~ cit.s Entidades Dt!~porti\ 2s do Pais 
a que de\ a c.bediê1 dn, bem como os constantt·s do Ccnse
lho Nacwnr. l de De portos expedidos no uso de suas atri
buições legab. 

Art . 63 - Some'lte poderá d issolver-se a Assoc iação 
13 de Setf'mbro Es1 •ortc Clube por deliberação da Assem· 
bll:la Geral, em dw1s n·uniões especial nwnte realizadas pa1 a 
e~SE' fim , desde que haja maioria da 3/4 mais um votu u 
fa\or da dissolução. 

Único - Pan as reuniões a fim de tratar da dissolu
ção da Associação !3 de Setembro Esporte Clube, a Assem
bléia Geral terá de ser convocada pelo mPnos com \in te 
dias de antecedênci 1, para a primeira inst ância. 

Art. 64 - Di solvida a Associação 13 de Setembto 
Esporte Clube, apli<:ur-sc-á o e~tabelecido no capítulo VI, 
artigo 13. 

Art. 65 - O Presente Estatuto revoga todas as dis
posições em vigor nn.tuilo em que expressa ou itnplicit amente, 
o contrariem. 

A Diretoria da Asse>ciação 13 de Setembro Esporte 
Clube, de r.cordo cc m a resolução apro\·ada em Assembll>ia 
Geral realizada em de 19?4, e baseada no artigo 34, letra h, 
de seu Estatuto, resolveu modiCicar o mesmo e ::~dotar o 
presente. 


	

