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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) n.• 0988 de 18 de setembro de 1974 

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

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar Walter Silva Pacreco, ocupante do 
cargo de Contador, n ível 20-A , do Quadro de Ft.ncionârios 
do Gov'=!mo deste Ten itót·io, lotado no Gal; inete cio Gover
n;,dor, atualmente exercendo a função de Chefe óa A~sesao
rla Técnica, para viajar da sede de suas atrib..tições - Maca pu 
-, até Brasília, capital do Distrito Federal, a fim de trataL' 
a ssuntos do interesse da Administração amapaense no pe
ríodo de 22 a 30 de setembro do corrente ano. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrÁrio. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 18 de setembro de 
1.974, 85.0 da República e 32.0 da Criação do Ter-!tó1 i o Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n.• 0989 de 18 de setembro de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso àas atr ibuiç·ões que lhe confere o artigo 18, item VIII, 
do Decreto-Lei n2 411, de 8 de- janeiro de 1969, e tendo em 
vis ta o que consta do Processo n.0 <1225/69-MI., 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Declarar ~uprimida no Decreto àatado de 
31 de janeiro de l!l69, publicado no Diál'io Oficial n.o 910, 
ele 03 de fevereiro do mesmo ano, que aposentou, Carmem 
ele Campos Caluf, a p&I te em que diz: «a contar de 1.0 de 
feverelro do corr ente ano». 

Art. 22 - Tornar sem efeito o Decreto de 29 dE' de
zembro de 1970, publicado no Diiirio Oficin1 n.o 1273, de 11 
de janeiro de 1971, que altt!r ou o de 31 !!e janeiro de 1969, 
acim~ menci~noog. 

Art. 3.0 - Revogadas as disposições ern c:mtrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapa, 18 de se· embro de 
1974, 85.0 da RPpública e 32.o da criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(PJ nº 0990 de 18 de setembro de 1974 

O Governador do Território Eederal do A napé, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas e:-n Lt!i, 

RESOLVE: 

Art. I Q - Tornar sem efeito o Decreto (P) n2 OS37, 
de 27 de maio de 19'14, do seguinte teor : 

«Aposentar no Quadro ae FuncioP.ários do Governo 
deste Terr itório, aprovado pelo Decreto n" 7o.572, de 19 de 
maio de 1972, publicado no Diarlo Oficial do dia 23 do 
mesmo mês e ano, n os te rmos dos artigos lo!, !te .n li e lo2, 
item 11, da Constituição do BJasil, o servidor Joã:> Antonio 
dos Santos, ocupante do cargo de Operário RuL al, Código 
P-2o7.6. !Matricula do IP r', SE - 2.071.688)». 

Art. 2.0 - Revogadas as dispo!>ições em contrâr ic>. 
Palácio do Setentrião, e m Macapá, 18 de setembro de 

1974. 85.0 da República e 32.0 da Cria t;ão do Território Fe
dera! do Amapn. 

f'.rthur Azevedo Pr~n;n;; 

Gc-.·crr.êclc r 

(P) n2 0991 dt 18 d e setembro de 1974 

O Governador do Territ ório Federal do Amapá, na 
uso das atr ibuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Proceu~ nQ 11441-MI/ NIAt BSB/74, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Consider ar a posenta do nos termos dos ar
tigos 101, !tem II e 102, item li , da Constituição do Brasil , 
João Antônio dos Santos, ocupante do cargo de Operário 
Rural, Código P-207.6. (Matrícula do IPASE - 2.071.688), a 
partir de 11 de abrll de 1974. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em aontrá rio. 

Palácio do Setentrião, em Ma<eapá, 18 de setembro de 
1974, 85.0 da República e 37.0 da Criação do Território Fe
dera l do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(I') n.0 0992 de 18 de s t-tembro de 197t 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferid;Js em Lei. e tendo 
em vista o que consta do Processo nº 13130-MI/S.COM/ BSB/ 71, 

RESO LVE: 

Art. 1 º - Alterar o Decreto datado de 30 de a goste 
de 1964, que aposentou nos termos do item III, do antigo 
176, combinado com e artigo 181, todos da Lei n.0 1711, de 
28 de outubro de 1952, Mar ia Alves de Souza, aaupante do 
cargo da clas >e «B», da sér ie de classes de serviçal, nível 
6. do Quadro de F unaionários do Governo deste Território, 
para declarar que a aposentador ia em apreço deve ser con
~iderad a efetivada com base nos artigos 176, item III e 17:1, 
item III, todai da Lei nº 1711, de 28 de outubro de 1952, e 
no cargo de Serviqlll GL-102.6· B. (M<:ttr!cula do IP ASE 
1.687.435 ). 

Art. 22 - Revogadas as disposições em COiltrárlo 

Palá cio do Setentrião, em Macapà, 18 de setembro de 
1.974 85º da República e 320 da Criação do Território Fede
!'al do Amapá. 

Ar thur Azevedo Henning 
Governador 

(P ) nº 0993 de 18 de setembro de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Proces~o n 2 0508/74·SEAC, 

RESOLVE: 
Art. J.O - Desir;na r nos termos dos artigos 72 e 73, 

da Lei n º 1711, de 28 de outubro de 1952, Elionai Cesar da 
Silva, Chefe da Seção de Fomento à Produção Industrial, 
símbolo 3-F, do Quadro de Funcionários do Gov erno d~ste 
Territór io, lotado na Secretar ia de Econe mia, Agricultura e 
Colonização, para exercer acumulativamente, em substitui
ção, o cargo em comissão, símbolo 5-C, de Diretor da Dl
visão de Indústria e Comércio, do Quadro acima referido, 
durante o impedimento do seu litu lau que se encontra em 
gozo d e férias regulamentares. 

Art. 2.0 - Revogadas a s disposições em contrá rio. 
Palácio do Set~ntrião, em Macapá, 18 de setembro àe 

1974, 852 da RPpública c 329 da Criação do Território Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo He nnin g 
Gon:? rnador 
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------------------------ ---------- ------
(P) n .0 0994 de lS de setembro de 1974 

O G ov ernador do T <' rrit ório Federal du Amapá. no 
u so das atrib uições que lht são confE.rirlaR em Lei, e tendo 
e m vis t& o que con sta do Prcce&so u º ü:2li/74 SEAC, 

RESOLVE: 

Ar t . I º - Designar nos termos dos artiros 72 e 73, 
da Lei n.0 1711 , de 28 de outubro de 1952, Leandto Marcelino 
Bezerra, Chefe da S eção de CoJoniZé!Ção, símbolo 3-F, do 
Qu'ldro de l<'ur.cionár ios do Governo rleste Território, loiado 
n a S ecretari a de Econ omia Agricultura e Colonização, para 
exercer acumulat ivamente, e m substituição, a fJnção grati· 
ficada, sím bolo 3-F, d e Chefe da Se<:;ão de Terras , do 
Quadro acima t·e ferido, d urunle o impedimento do re~pectl
vo titula r. 

Art. 2° - R evogadas as d isposições em contráriv. 

Palácio do S etentrlão, em Macnpá, l !l de setembro de 
1974, 85 2 da Repúb lica e 32º da Çriaç~io do Território Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
G overnador 

(P) n.0 0999 de 18 de setembro de 1974 

O Governador do Te rritór io Federal do Amapá, no 
uso da s a tribuições que ihti! são confericas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do processo nº 208/7-i-SEC., 

RESOLVE: 

Art. 1.0 
· - Designar no s termos dos artigos 21 7 e 219, 

d a Le i n2 1711, de 28 de outubro de 1952, Santa Cruz Barbosa 
Chagas, Profes sor do Ensino Pre-Priruário e Primádo, nível 
11; Raim undo Livramento 7erreira, Escre\'ente- Da.ilógrafo, 
n ível 7, lotados na Secre ta ri a de Eclucac;ào e Cultura e 
Mar ia José Lim a F erreira, Escriturárin, nível 10-B, lotada 
na S ecretaria d e Obras Pública~. todos p<·rtencEntes ao 
Quadro de Funcioná r ios do Governo deste Te1 ritórh1, para, 
sob a presidê ncia do primeiro. constituírem a Comissão de 
I nquérito Administrativo, incu mbid:-J de apurar o i lícito • 
a jmlnistrativo ap ont&do no R e latório do Comissão de .Sin
cl ic5.nc ia , instit uída pe la Fart aria n~ O 162/74-SEC. 

Art. 2.0 - R evogadas as d isposições ~m contrário. 

P alácio do S e te ntrião, e m lVIacapá, 18 de 9etembro d ti 
1974, 85.0 da República e 32º da Criação do Terr itór io Fe
de ral do Amapá. 

Preço 

A rth u r Azevedo Henning 
Governador 

do Exempla r: 
Cr$ 0,50 

Secreturla de Educaç(io e Culíura 
APROVO: 

Arthur Aze ;e do Iienn:n>{ 
Co\·ernador 

Convêni(l :1° 003/74-.SO AC/ A.SSEADE/SSC. 

Empe1.ho n' 3.453jN-SAF'. 

C ·nw.?n o que ente s ! celebram o Govuno do 
Te1 ritói,•J E cderal do Amapá, rcpresenlado pe
la Se c r(' a: ia de Educação e Cultura e o Cor-
sclho •\egi~mal de Desportos, para fins de 
e~:ecuç~ J de um prog~ama de assü .. tênc ia 
fi nancei":-t, mediante as Ciáusul3s e condiçÜE-> 
FEguintE s. t om sq1orte no Decretc-L"i nº ~Otl, 
de 25/0~ 1 ü7, An 100, letra <b»: 

Clãusu!a Prin cite - ·!...oc::d, D~ta e Fund:::mento Lrgol 

L<>vraào e as r inali0 nesta c;dade de Maca pá, Capit:..l 
do Território Federtl do Amnpil, <•os (11) dias elo mês d ·~ 
sd.embrG de 1974, ( mrn mil no';ecE'nto!" e setenta e quat ro), 
no Gabinete do Tit li,Jr da Sr~C, os infr~-assinadc.s, em ato 
presidido pelo ExcE E'ntiss:mo SeniH;r GovP.rn;;clor do Ter
;i:ólio Feflerai do .m<.~pá, representado pelo Excelentíssimo 
.S~ohor Dl'. L eonarc o Gomes de Carvalho Leite Neto -
DD. Secretário de Educaçi;o e Cultura, cor:tando aind:o: 
com a presença do :xcelentis.>imo Senhor Dr. J.;;sé Durüél 
d~ A len::ar - DD. Secret:':trio de Administr<'Çâo e Finanças 
e do Jlmtríssimo S .Jr·or Coronel Luiz Ribeiro de Almeida 
- l\10. Presidente lu Conselho Tit•giona l de Desportos. 
cloravanle de:1igna-o~ simplesmeme GTi''A/SEC, GTFAi 
.S·\F e C:HD/AP t •ndo o p1·esentc, o sentido de mútua 
c. l a~JC•r;t• ·5o e nç5r.o integrado, acordam pelo presentl.! 
l'enno de Co!tvtênio oriut do e fun·Jamentado no Oftcio n' 
1<!7-1 CR D/AP. c'!• t):}/05/7-l, l'l'ig<>m C:o Proc~::sso n.<> 
1.7!4/74-GAII, de 2':' .07/':4. 

CJáuBula SegL.;da - Objetivos e Hesponsabilidades 

As partes co':l. en entes elegem como otjeti\·os des te 
CoO\·c•nio, a manutenção r!e pessoal e material do Conse
llto Regional C•e Dt ~ rortos, durante a v!g,;ncia Jeste ins
lr urr.ento, inclusivE> a aquisiçã.:> de material especi'f!lizadc: 
p;,ra as Feder·açót>s L1Psportivl!s de Amapa. ::unforme Plano 
clt' Apli.::açi:io ,1 que sP refere o Ofírio nº 12/74 - CRD/.'\.P, 
de o3/ rl5 f74, r e fc·rrtPIIado de Cr$ Joo.ooo.oo (cem mil cru
zeiros) para Cr$ 75 ooo .oo (setenta 2 cinco mil cruzeiro~). 
coníonnc entenclinwnto3 mantidos entre GTFA/SEC e 
CRD/AP, de ::tcordo com os dados seguintes: 

Cc.nselho Nacional de Desportos 

Conselho Rt:giona l de Despor tos do Amapá 

Reformulação elo Plano de Apl icariio Tieferente Pw .. 
o:rosso nº 1714-G .>,B de ::9 de j ulho de 1974 - necursos do 
Go\'erno do Tenitót io Federal do A mapa, exercíc!o de 1971, 
p?.ra aplicação no Conse1ho Regional d& Desportos e aJuda 
é o desporto amapaense, atr&vés ào CRD/ AP. 
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Governo do TFA ICRD-AP - Receitn prevista para 
o exercício de 1974, em favor do C RO-A P E' desporto ama
paense, nos termo!l do Art. 12 de seu Regimento Interno 

Ctassificaçi'io da Despf·sa ! _ Valores I C:: r$ 
farcial SJbtotal Total 

Hemuneração por Serviçc.. s Pe,;
sonis 

- Um Secret~ l'io a Cr$ 5oo,oo 
mensa l 6.ooo,oo 
- Um Aux. de Secretaria a 
Cr$ 35o,oo 1:1ensal 4.2oo,oo 
- Um Servente a Cr$ 3oo,oo 
mensal (5) meses l.5oo.oo 11.7oo,oo 

lnstnlação e Secle 
- Pagam ento aluguel da Sede 
J an/74 1.2oo,oo 
Materia l Permanente 
- Me!a com 5 gavetas 

Cadeira Giratória 
- Mesa para Secret i: r io 

l.3oo,oo 
8oo,oo 

l.2oo.oo 
- Dois Ventiladores floo.oo 4.6oo,oo 

M~terial de Expediente> 
Encargos Diversos 
- SeJ\riços Dlversns, TaxFs pos
tais, Luz, Agua, Telefones, p::>s
sagens, etc. 
V .o rt:> para aquisição de mate
l'l!ll e:pecia!iz::do destinado às 
Federações: 

de Des-F,•Jet ação Amapae nse 
portos. 
F~deração Amapaense 
ketball 

lS.ooo.oo 
de Bas-

~~ederação Amapaense de Espor
tes Aquáticos 

7.000,00 

6.000,00 

l.5oo,oo 

4.2oo,oo 23.2oo,oo 

Federa:;ãc. Amapaense de Tênis 
de Mesn ~-000,00 3 2.000,00 

Verba para auxilio aos clubes fi
liados, na aqu i~ição de rr.ateria l 
esportivo 19.8oo,oo 51.8oo.oo 

75.000,00 

Importa o presente Plnno de Apl icaç&a na quantia de 
Cr$ 75.ooo,oo (seten1 a e cinco mil cruzei!·os) 

1\Iacapá - AP, 

Lui.l .~ ibelro de Almeid11 
Pr~sidente 

Parágrafo Primeiro - Responsabilidades do GTFA / 
SEC e SAl~ 

- Repaf:sar, mediante for ma de parcela única, ao 
CHD/ AP a importiancia de Cr$ 75 ooo.oo (:>elentn e cinco 
mil cruzei ros), empenhada sob n.0 3.453, pE.la Secretaria do 
Administração e Finan~·as - S .-\F, em alen~·ão ao Ofício n Q 
1 2ooj74 - SOAC/ASS EADE/SEC, de l .O/o9/1974, cujas 
despesas correrão por ccntra de recu rsos do l<,undo de 
Participação dos E.stados, Distrito Federal e Territórios, 
exercício de 1974, com alocação no elemento de despesa 4.1.2.0./ 
.Serviços em Regim e de P rogrn n:açào Especial. 

- A Secretaria de Administração e Flnan ;as SAF, 
al"m de processamento e execu<;-ão a nível finar ceiro do 
pre~f'nte Con vênio, de\·er.i orientar o CR D1 AP. 110 tocante 
a aplicação da Importância liberadil nos termos da legislação 
v igente, bem como fornece r elemento~ indispens1 veis que 
objetivem n apresentação formal da prestação de contas 
1~0 tempo e da:a aprazada por este in3trumcnto. 

·- A Assesoria d e Adrnlnlstração da Educação 
- ASSEADE, atrav~s do SPU Setor do Orr·amento, Avalia
ção e Controle, competirá o ocompanh;:,mento e controle da 
execução física financeira deste Convê nio, manter.do com o 
CH.D/A. P/ e GTFA/SAF permanente contato. 

Parágrafo Segundo - Responsabilidades do CRD/AP 

- Aplicar o valor que será recebido o objeto deste 
Convênio, mediante Plano àe Aplicacão já analisado e JUI
{:ado conforme, que se torna peça inseparável do presente 
instrumento. 

- A.-atar os critér io3, orientações e norma~àa Secre
taria de Admmlstrarãc. e Finanças - SAF' no tocante a 
::prc~cnt:;ção f " t ·nal de prestação de contas. 
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- Prestar contas dos r ecursos r ecebidos ao GTFA/ 
S AF, par a análise e posterior aprovação, visando salvaguar
dar interesse mútuos, n~ prazo mencionado na clausula 
quar ta. 

Cláusula Tet·ceira - - Execução 

A execução do presente Convê nio, será responsabili
dade do CRD/ AP que, nlém de executor, é fundamentalmen
te r esponsável pela aplicação d0a recursos llberados, objeto 
deste instrumento. 

Cláusula Quarta - Vigência e Prorrogação 

O p ,·eseute Convê nio terá a duração de u m período 
que iniciar-se-á na data da liberação da parcela global de 
Cr$ 75.ooo,oo (setenta e cinco mil cruzeiros) em favor do 
CRD/ AP e seu término em 15 de dezembro ele 1974, e a 
apresentação da pr estação de contas, dez (lo) dias no maxlmo 
a pós o dia e mês limites estabelecidos por esta cláusula. 

Parágrafo único - A prorrogação deste instrumento 
es ta condicionada a apresentação forma! de prestação de con
n tas, bem como o recolhimento do saldo verificado em 1'5/ 12/74, 
mediante depósito no Banco do Brasil S/A - Agência de 
Macapá em favor do Governo Territorial em eonta especi
fica que será indicada pelo GTFA/SAF e, somente em 
princípios de 1975, será estudada a sua r eprograma9ão, após 
entendlmen~o entre as p~!"tcs convenentes. 

Cláusula Quinta - Rescisão 

O não cumprimento das obrigações definidas neste 
inst rumento, Implicara em sua denúncia e conseqüente 
!'esclsiio, por qualquer das partes convenentes, de um lado 
o GTFA/SEC e de outro CRD/ AP. 

Cláusula Sexta - Validade 

Este Instrumento, fi r mado pelo GTFA/SEC e SA F, e 
o CRD/AP. por um período definido na cláusula quarta , 
passará a ter valtdade após a competente aprovação pelo 
Excelentísslmo Senhor Governador do Território, aposição 
da assinaturas das partes convenentes, a liberação dos 
recursos mencionacios na cláusula segunda letra «a» e a 
pulilicação no Diário Oficial do GTFA. 

Clausula Sétima - Das Questões Judiciárias 

Para dirimir quaisquer dúvidas surgidas em con se
qüência do não cumprimento fiel deste instrumento, de 
comum acordo, as pa rtes convenente elegem o Foro da 
Comarca de Maca pá, Capital do Território Federal do Amapá. 

E, por es tarem assim de acordo, as partes convenen
tes, ra~ificam o presente Convênio, firmando-o com suas 
assinaturas e r ubricsndo todas as suas folhas, na presenqa 
de !2) testemunhas que igualmente o assinam e rubricam, 
aos (!I) dias do mês de sett-mbro de ( 1914), sendo este 
instrumento redigido em {5) vias de igual ~eor e forma. 

Macap2-A P, H de setembro de 1974. 

Dr. Leonardo Gomes de G:arvalho Leite Neto 
Secretário de Educação e Cultura 

Dr. José Daniel de Alencar 
Secretario de Administração e Finanças 

Dr. Luiz R ibeiro de Almeida 
P residente do CRD/AP 

Testemunhas: 

Prof. João Lourenço da Silva 
Assessor da ASSEADE/SOAC 

Mary Nany Jucá Leite 
Assistente da ASSEADE/ SOAC 

Câma'ra 111unicipal de Macapá 
Decreto Legislativo n°. C8j74-CVMM 

O Presidente da Câmara Municipal tie Macapá 

Faço saber que a Câmara Municipal de Macapá 
aprovou e eu promulgo de acordo com o Art. 184, § único, 
do Regimento Inte rno da Casn o seguinte 

DECRE T O: 

Art. 1 Q - Fic<tm aprovadas - com base em análiso 
e P arecer do Exmo. Sr. Vereador Presidente da Comissãe 
de Finanças e Orçamento a~ Contas presta das pela 
Mesa da Câmara Municipal de Macapá dando plena 
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qu itaQão a os vereadores Walter Banhos de Araújo, Pre
sidente; Raimunda Iulanda Guerra de Olivei~a. 1 ~ Secre
tária e Alceu P auto Ramos Filho 29 Secretário. 

2.0 - As Contas a que se trata o Artigo anterior 
referem-se ao exercício de 1973. 

3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publlcação, revogadai as disposições em contrá rio. 

Gabinete da Presidência da Câmara Iviun!cipal de 
Macapá, em 10 de setembro de 1974. 

Raimunda Iolanda Guerra de Oli\·elr~ 
1.a Secre tária no exercicio da Presidência 

Alceu Paulo Ramos Filho 
22 Secretário no exercício do 1 º Secretário 

Câmara Municipal de J!1.acapá 
Decreto Legislativo n.• 09/ 74-CVMM 

O Presidente da Câmara Munioipal de Macapá. 

Faço saber que a Câmara Municipal de Macnpá 
aprovou e eu promulgo de acordo com o Artigo 184 § Único 
do Regimento Interno da Casa o se.guinh~ 

DECRETO : 

Art. 1~ - Ficam aprovadas - - com ba se em análise 
& Parecer do Exmo. Sr. Ve1·eador Presidente éia Comis~ão 
de Finanças e Orçamento - OJS conta~ pres tadas pela 
Mesa da CâmaL"a Municipa l de Macapá, d c: nC:o plena 
quitação aos Vereadores WPiter Banhos de Araújo, Pre
sidente, Raimundo Alva nir Pereira Bezerra , 1.0 Secretário 
e Antônio Munhoz Lopes, 2~ Secretário. 

Art. 2.0 
- As contas a que se trata o artigo ante

rior, referem-se ao exercício financeiro de 1972. 

Art. 3.0 - Este Decreto entrarú em vigor m 1 data de 
sua pub!icaC}ão, revogada s as disposições em contrário. 

Gabinete da Presldênci:-~ da Câmara Munic ipal de 
Macapá, em 10 de setembro de 1974. 

Raimunda Iolanda Guerra de Oliveira 
1.a S()cretária no e~ercício d<1 Presidência 

Alceu Paulo Ramos Filho 

22 Se&retário no exercício do 12 Secretário 

Secretaria de Obras Públicas 

Cópia Autêntica da ata da reunião para licitação de 
preços destinada à ex ecução de obras para a Administra
ção confor me t ermos da Carta-Convite n .0 21 /74-SOP . 

Aos vinte e um dia do mês de agosto do ano de 
hum mil novecentos e setenta e quatro, na Sala de Reuni
ões da Secretaria de Obras Públicas, sita a Avenida FAB, 
nesta cidade, perante a Comissão Permanente de Licitação, 
nesta Secretar ia, a nível de Carta-Convite, presidida pelo 
engenheiro Manoel Antônio .li) ias, com a presença dos 
membros José Airton de Almeida, Douglas Lobato Lopes e 
Délcio Ramos Duarte, com a finalidade de receber e jul gar 
as propostas relativas a Carta-Convite n° 21/'4-SO P (RE:
forma Geral do Pavilhão Hildeme.r 1\IaiaJ nesta cidad!i!, 
comparecer am os senhores Francisco Pereira do Carme o 
eng.° Claudionor Lopes Barbosa, gerente e responsável
t écnico da firma Oiclotan Construção e Comércio Ltd ª ; Jo
sé P olicarpo de Miranda, ge rPnte da firma J. P. Miranda; 
J oão Victor Moura de Arruda, gerente da firma do mesmo 
nomes e Adolfo Eugênio de Oliveira Nery, responsável-téc
nico da firma Amazônica Construção 1:! Comércio Ltà ~.. a 
fim de participarem da licitação em a;>reço. As dez horas, 
o senhor Presidente inic; iou os trabalhos da Comissão, 
acolhendo-se as propostas dos licitantes que con stam do 
Quadro comparativo abaixo: 

Firmas 

Ciclotan Const. · Com. Ltd~ 
Amazônia Const . Com. Ltdª 
J . P. Miranda 
João Victor Moura de Arruda 
Estacon 

Carta- -Convi te 
Propostas 
----

141.961,00 
156.298,00 
90.442,00 

103.076,00 
N.C. 

n º 21/74-SOP 
I Prazos-Dia:' 

45 
45 
45 
45 

-----

A firm a Estar.on - E stacas , Construção e Saneamen
to Ltdª ., apes.;r de convidada não compareceu à reunião. 
As propostas const.mtes do Quadro acima serfio analisac'as 
pela Comisão e em;tido par ecer atrav~s de Tielatório que 
será submetida a apreciação do Exmo. Sr. Governado!', digo. 
Secretá rio de Obra3 Pública. Nada m ais havendo a trat ar 
lavrou-se a presente ata que segue datada e assinada pelrs 
presentes. 

MRcnpá, 21 de agosto de 1974. 

l\1anoel Antônio Dias 

J osé Airton de Almeida 

Duuglas L obato Lopes 

Dél<:io Ramos Duarte 

Francisco Pereira do Carmo 

Adolfo Eugênio de Oliveira Nery 

JtJão Vic tor Moura de Arruda 

Claudionor Lopes Barbosa 

J osé Policar po da Miranda 

Confere com o o r i~' !na!: 

Délcio Rnmo:- Duarte 
Chefe da Seção de llixp~diente 

Associação de Farmácia e Bioquímica c1t> 
Territó rio Federal do A ma pá 

AFABIA 

(Continuação ão número anterior) 

Art. 25 - São õl tribuições da Diretoria: 

a) nmnir-se: }:.•e lo menos U"ll a vez por mês; 

b) deliber3J' s .bre admissão, licença, suspensão ou 
-exclusão de sócios; 

c) aceitar ou não as justificativas das fa lt as de 
qualquer Diretor; 

d) marcar a c'3ta parG a realização de reuniões de 
Assembléia Geral; 

e) design ar Ul •1 membro ria Dire toria para substituir 
o Diretor de Finan~r: s, e,rn ausê~oia e impedimento do 
m~smo; 

f) tomar conh ?c imento. através da Divisão de Fi-
nanças dos balancetes trimestrais da AFABIA; 

g) resolver os uasc s omisso.> no presente Estatuto; 

h) elaborar seu regimentD interno. 

Art. 26 - A Diretoria reunir-se-á somente com a 
maioria àos seus Jn .~:nbros e apó.> prévia comunicação :Jos 
membros pelo Pres:deute. 

Art. 27 -· O memb ro da Diretoria que faltar a duas 
(2 ) reuni5es conoecutJvns ou três (3 } alternadas sem motivo 
justificado, fica rá dL·stituído do cargo para o qual íoi eleito. 

Art. 28 - f'.s reuniões da Diretoria poder5o ser se
cretas, q uando as c; r ~ustância s assim o exigi rem. 

Do Conselho Fiscal 

Art. 29 -- Eleger-se· á com a Diretol"ia uma Comissão
composta de três (31 membros efetivos, com a clenomlnaç5.o 
de Conselho Fiscal. 

Parágrafo ún"co - O Conselho Fiscal elegl:!rá entre 
seus membros, um p:11·a Preaidente. 

Art. 30 -- Ao Con selho Fiscal compele: 

a) fiscalizar a s a ti Jidades da Diretoria; 

b) propor à Assembléia Geral a díssociação da Dire
toria que for julgada !competente ou de comprova da insub
sistêncía; 

c) dai· parc.::er nos bahmcctes, balanços e relatórios 
da Dirciori'<, antes de serem levados a Assembléia Ger al. 


	

