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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) nº 1000 de 18 de setembrn de 1974 

O Governador do Territór io Federal do Amapá, no 
uso das a tribuições que lhe confere o arti go 99, parágrafo 
2º ào Decreto-Lei n." 200, de 25 de fe vereiro de 1967. 

R ESOLVE: 

Art. 12 - Declarar desnecessário o cargo de Profes
sora do Ensine Pré-Prlm!Jrio e P r rmário, n ível l i, do Qua
drJ de Funcio•1ários do Governo deste Território. ocupado 
pela servidora Sulamita Sacker Eurich, tendo em viEt1 o 
que preceitua a alioea «C», do item II.2 da Instrução Nor
mativa DASP n 2, 18 de 15 de fevereiro de 1974. 

Art. 2° - Revogadas as disposições em contrár io 

Palácio do Setentriào, em Maca pã, 18 de setembro de 
I fl74, 8'\0 d::~ Repúb!ica e 32.0 da Criação de Territ órl o Fa 
de ra! do Amapá. 

Arthur Aze vedo HPnning 
Gov~rnador 

(PJ n.0 1001 de 18 de setembro de 1974 

O Governador do Território Federal d0 Amapá, no 
uso das atribuições que lhe confere o arti r,o 99, parágrafo 
2º do Decreto L<õi n .O 200, de 25 de feve reiro de 1967, · 

RESOLVE: 

Art. 1° - Declarar desnecessários os car gos de Pro
fessora do Ensino Pré-Primário e P r imário, nível 11 e A u
xiliar de Enfermagem, nivd 14-B, do Quadro de Fu~c ·ont
rios do Goven:w des te Território, ocupados j::elas servidoras 
.~racy Farias Montei ro e Juracy Farias de Oliveira, respe;:
tivamente, tendo em vista o que preceitua a r. línea «C» 
do item 11.2, da Ins trução Normativa DASP n.o 18, de J5 
de fEvereiro de I 974. 

Art. 2.0 - Revogados as d isposições em contrárlv. 

Palácio do Setentriáo, em Maca pá, J R rle s~tembro de 
1974, 852 da Repúbl ica e 32º da Criação do Territór io F~de
ral do Amapá. 

A1 thur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n.0 1002 de 16 de setembro de J974 

O Governador do Território Feder al do Ama pá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em v1sta o disposto no a rt!go 37, parág rafo único, do De
creto -Lei n2 6.!!87, d~ 21 de se tembro de 1944, e a inda con
siderando o que consta do 1: rocesso nº 1638/74-G AB., 

RESOLVE: 

Art. 1° - Exonerar a pedido o cidadão Amaro Bra
sil i no de Fal'ias Filho, do cargo de Oficial de Registr o Ci
v!l de Calçoene . 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

Pa lâcio de; Setentrião, em Macapá, 18 de 9etembro de 
1974, 85.0 da República e 32º da Criação do Território re
deral do Amapá. 

Arthur A7evedo llenning 
Governador 

Cooperativa dos Avicultores do T. F. do 
Amapã COAVIAP 

Ata da Assembléia Geral de Constituição da Coope
rativa dos Avicultores do Territór io Federa l do Amapá. 

Aos vinte e sete dias do mês de ou tubro do ano 
de mil novecentos e setenta e três, às 20:00 hora s. na Sede 
da Associação Comercial de Macapá, sita à Avenida FAB, 
n.0 1385, nesta cidade de Macapá, Território Feder al do 
Amapá, r euniram-se, com o propósito de constituírem uma 
sociedade cooperativa, nos termos da Lei 5 764 de 16.12. 71 , 
as seguintes pessoa~: Valdery Alencar Lima, com 46 a nos 
de idade, brasileiro, ca5ado, avicultor, r esidente à r ua 
J ovino Dinoá, n.0 2 OI O, municipio de Macapá, subscreveu 
dez (10) quotas-partes, no valor de Cr$ 1.50C,OO; Miguel Ro
drigues Bitencourt, com 36 anos de Idade, brasileiro, casado, 
11vicultor, residente à rua Cândido Mendes, n.0 1.516, 
cidade de M?.capá, subscreveu dez !10) quotas-partes, no 
valor de Cr$ 1.500,00; Jonas Ferna ndes Queiroz, com 52 
anos de idade, braG!Ieiro, casado, a vicultor. residente à 
Avenida Amazonas, s fn.". Santana, município de Macapa , 
subscreveu dez ( 1 0) quotas-pa rtes, no valo r de Cr$ 1.500,00; 
Urubatan Bandeira Ribeiro, com 23 anos de idad e, bras i
leiro, r.asadL\ avicultor, residente à Aveni ia Feliciano 
Coêlho, n ç 259, cidade de Macapá, subscreveu dez (10) 
quotas-partes , no valor tiie Cr$ l.Soo,oo; Helita S antos do 
Carmo, com 38 anos de idade, brasileira casada , avicultora, 
residente à Avenida Procópio Rola, nº 625. cidade de Ma
capá , sub!screveu dez (lo\ quotas-p3rtes, no valor de 
Cr$ 1.5oo,oo; Antônio Gomes da Silva, com 26 a nos de 
idade, brasileiro, casado. av icultor , r esidente à Avenida 
Henrique Galúc io n.o 1.654, cidade de Macapá, subscreveu 
dez ( l o) quotas-par tes, no valor de Cr$ 1.5oo,oo; Sérgio dos 
Santos Lara, com 2o anos de idade, brasileiro solte iro, 
avicultor , residente à Avenida Iracema Carvão Nunes, n.0 

196, cidade de Maca pá, subscrPveu dez (lo) quotas-partes, 
no va lor de Cr$ 1.5oo,oo; José Coser, com 33 anos de 
idade. brasileiro, casado, avicultor, r esidente à Avenida 
Prof. Cora de Carvalho, nQ 2.796, cidade de Macapá, subs
creveu dez (10) quota s· partes, no valor de Cr$ 1.5oo,oo; 
Alceu l\l endes de Araújo, com 40 anos de idade, brasileiro, 
casado, avicultor, residente à' Avenida Mendonça F urtado, 
nº 1.499, cidade de Macapá, subscreveu dez (10) quotas-partes. 
no valo r de Cr$ 1.5oo,oo: .iosé Carlos Bastos Ferreira, com 
27 ano~ de idade, bra~i leiro casado, av icultor, r es idente na 
granja denominada Maramlnas, município de Macapá, subs
cr eveu dez (10) quotas-partes, no \·alor de Cr$ l.5oo,oo; 
José Carlos Verzola, com '25 a nos de Idade, brasileiro, ca
sado, avicult.or, r esldP.nte à Avenida MP.ndonça Furtado, n.0 

1.515, cidade de Macapa, subscreveu dez (10) quotas-part es. 
no va lor de Cr$ 1.5oo,oo; Luiz Viana da Sih·a, com 33 anos 
de idade, b rasileiro. casado avicultor , r esidente à rua Odi
lardo Silva, n.o 854 cidade de Maca pá, subscreveu dez (lO) quo
tas-partes, no va lor de Cr$ 1.5oo,oo; Afif Said Zahnan, com 
38 anos lltde idade, brasileiro, casado, av icultor, r esidente à 
rua Cândido Mendes, n.0 1.492, cidade de Maca pá, subsc1 eveu 
dez 00) quot.&s·partes, no valor de_ Cr$ 1.5oo,oo; Gyozo 
Faitr.a 'ln, com 51 anos de idade, húngaro, casado, avicultor, re
sidente à Avenida P ro!. Cora de Carvalho n9 2.5o3, cidade de 
MacapA, subscreveu dez (I O) quotas- partas, no valor de 
Cr$ 1.500,00; J osé Cezar Braga, com 42 anos de idade, bt a 
slleiro, casado, avicu ltor , re&idente à avenida Henrique 
Galúcio, n.0 214, cidade de Macélpá, subscreveu dez (l ll) 
\.IUOtas-partes, no valo r de Cr 1.500,00; Arnaldo P elat'S Pan
toja , com 38 anos de Idade, brasilei ro, casado, Avicultor , 
r esidente à avenida Almin:.nte Barroso, n.0 1.2o1, cidad e de 
Macapá. subscreveu dez (lol quotas-partes, no vaior de 
Cr$ 1500,00; Nelson Bispo Corre ia, com 27 anos de idade 
brasileiro, solteir o, a vicultor, r esidPnte à Avenida Nações 
Unidas, n º 328, cidade de Maropá. sul.>screveu dez (10) quotas-
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partes, no valor de Cr$ 1.5<.10,00; Manoel Bispo Co!'feia, com 
28 a nos de idaie, brasileirll, casado, .n·iculf o r resiéen: e à 
Avenida Nações Unidas, n " 328. cidade de l\lacap3, ~llbs
creu dE-z (I O) quotas-partes, no valo r dt! CrS I .500,00; !VIanc,e l 
Luiz de Souza S2mpaio, cem 42 anos de idade, basilelrc, 
casado, avicultor , residente à Avenida Almirn11te Barr,.~o, 
n.0 66, <:idace de Macap2, subscr <:vt>u dez (10) r;uotas-partes. 
no valor de Cr 1.500,00; José Oli\·eira àa silva, c0m 49 anos 
c!e idnde, desquitado, avicultor. residente à Hua J ovlno 
Dinóa, 675, cidade de Macapa. subscrf'Yeu dez 110) quotas .. 
partes, no valor de Cr$l.~oo,c.o; M'ln oe l Al11;io Marinho 
Santos, com 38 anos de id:- de, brasileil o, casado, avicultor 
residente à Avenida Pe. l\~anot>l da I\óbrega, n° 585, cidade 
de Macapú, subscreveu dez (lO) quotns Péll tes, no valor de 
Cr$ 1.5oo,oo. Os tra balhos foram ab. rt•Js pela Dr~. Arlete 
Monteiro, Chefe do Serviçc de Assistência ao Coopera t i\ is-
mo e Extensão Rura l, que l ost eri01 mente solicitou a Assem
bléin a indicação de um coorde nador (.)a ra conti1n1a r os atos 
necessários à fundação e i<~s talação ela nova c.:>operativa. 
Foi aclamado para coorden n· os t rabalhos o Senhor Mélnoel 
Marinho Santos, que convidou a mim i o sé Oli veira da Silva, 
para lav rar a pr esente at<. , tendo partic ipndo ninda da 
mesa as seguint~& pessoas: Urubat ,~ r~ Ba11deira Ribeiro e a 
Srtª Maria de Lourdes Pantoja, para ax iliar os trabalhos. 
O Sr. Coordenador solicitou do Sec1t •à, iu fosse lido na 
integra, explicado e debatiJo, c p ru .. ,··n ele Estntuto da So
ciedade, a nteriormente elabo1 a do, o t,ue foi fei to ar tigo por 
a rtigo. O Estatuto foi apr oYado pelos votos dos nssociados 
fundadores cujos nomes estão devidamE-n\~ CL nsignados 
nesta ata . Senhor Coordenador smpend~u então os tr;;bolhos 
por dez (lo) min utos para ;;s providências r elacionadas com 
a eleição dos membros dos Orgãos sociais. conforme dispõe 
o Estatuto recém-aprovado. Reiniciados os trabalhos e 
procedida a votação, foram l"leilos para comporem o Con selho 
de Administração, os associados: José Carlo!' !3<:~stus Fer
reira, José Coser, José Cados Verzola, .J o~:é úliveirn da 
Silva e Manoel Alípio Mar inho Santos; para membros do 
Conselho Fiscal, os senhores Valdery Alencar Lima, Arnaldo 
Pelaes Pantoja e Antônio Gomes da Silva; e para seus 
suplentes, J osé Cezar Brag<J, Jonas Fcrmmdes Queiroz e 
Nelson Bispo Corre ia. Todos já devidamente qualificados 
nesta ata. Em seguida o Conselho de AdminiStração, em 
sua primeira Resolução, escolheu para exercer as funçôes 
de Presidente. Vice-Presidente e Secretá rio, conforme di$pÕe 
o Estatuto recém· apro.vado, respectivamente, os senhores: 
José Carlos Bastos Ferreira, José Carlos Verzola e José 
Oliveira da Silva. P rosseguindo, todos foram empossados 
nos seus cargos e o Sr. Pre;;idente do Con5elho de Adminis
tração, convidado a assumir a direção dos trab;;o lhos, agradeceu 
a colaboração do seu ante~essor nessa tarefa e àechrou 
constituída, de então para o futuro, a Cooperativa dos Avi
cultores do Território Federa l do Amapá, com sede em 
Macapá, à Rua General Roodon, n º I.Ojl, Território Federal 
do Amapá, que tem por objet1vo a colabora~·ão recíp1 o<..a, o 
estímulo, o desenvolvimenTo progressivo e ll defesa de suas 
atividades econômicas. Como nada mai s houvesse a ser 
t ratado, o Sr. Pr esidente dec larou encerrados os trabó!lhos 
c eu. José Oliveira d::~ Silva, que servi de Secretár io, lavrei 

a presente Ata n q ual, após lida e aclladn conforme, vai 
"lssinada por todos os associados fundadc res, cem o prc\ a 
da vontnde livre de C<hia um de c.rgnnizar a socieoade. 

Mac.· péi , 27 à,• outulro àe 1973. 

Jos " C .rios Da~ tos Ferrei ra 
Presidt'rlte 

.Jo~é Carlc~ Ve1·zola 
\ · icP· Prcsiderne 

.i osP Oliveira à a Silv::. 
Secretario 

J on' Cóser 
Con~e!heiro 

Ma noel .\lípio Marinho S mtos 
Conselheiro 

Junta Comercial do Território F. Amapá 

Estefs) Ata d1 A:,sembléia Geral de Co!'lstit uição em 
2 vias foi(r:m.) ~pn ~entadc (s) no dia 07 de agosto de 1974 e 
mandado ar'] uiva r p.1 r despacho da J uma de 22 de agosto 
de J974 conh·ncio 3 fo:nas de n.0 1 a :J que vão por mim 
rubricadas com o ap~lido EMurici de que faço uso. Tomuu 
r>a ordem de arqui>amenlo n~ 561/74. E para constnr eu 
1\lé.ria Eli?.et e M•Jri i Teixeira Primei ro Oficial , fiz a pre
sente nota .. Junta Comercial do Terr itório F. Amapá, Maca
pa, 22 de agosto de 1974. 

Benjamim AlmPida Soares 
~ec.·eta rio Geral 

CPF - tlúJ896762 

Convêrio que ceh!bram entre si o Governo do 
Territ<. i. l l'•'edera l do Amapá, o !Jepartamento 
Nacion· · de Obra s de Sa11eamento e a Superin
tendênci<l do Desenvolvimento d::.~ Ama~ônia, com 
a 11lterveniência do Banco c! a Amazônia Socie
dade A•' "mima e da Secr eta ri& Geral do Mims
t{rio d ·, Interior, pnra o realização dP e~tudos, 

ProJetv~ e Obras destinados ao prosseguimento 
dos trabalhos de Saneamento Geral e Básico no 
Territcno Federal do Amapá. 

Aos do?e dia do mês de julho do a r,o de mil novP
centos P seter. ta e •lU&lro, na cidade de Porto Alegr.~ 

Estado do Hio G1·arHle do Sul, na pre!':ença do Exmo. Sr. 
Ministro do Intenc r, Engº l\J<JU rício Rangel Reis, o TE:rri
tóno Federal do A1 .n pél, doravante denominado «TErritório» 
neste a to, repre~ . ntndo oelo seu Governador, Comte. 
Arlhur Azevedo Henning, O Departamento Nacional de 
Obras de s L. neament.o. dornvnnte denominado «DNOS >·, 
representado pelo seu Dilrrtor-Gernl. Eng0 Har ry Amonm 
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Costa, a Superintendência d~ desenvolvimento da Amazônia, 
doravante denominada «SUDAM», representada pelo seu 
Superintendente, Dr. Hugo de Almeida, o Banco da Ama· 
zônia S/ A, doravanle do:nominado «BASA», representado 
pe lo seu Presidente Dr. Jorge Babot Miranda, e a Secreta
ria· Geral do Ministério do Interior, -rlorannt~ denominado 
«Secretaria », representad11 pt!lo seu titular, Eng0 Henrlque 
Brandão Cavalcanti, resol\'em. de comum acordo, celebrar o 
presente Convênio, para o fim de regular a partJcipação de 
cada convenente numa conjugação de esforços .risando a 
ex":'cU!:ão de um programa integrado para o prosf eguirnento 
dos tra balho~ de Saneamento Geral e Básico no Território 
do Am&pá,mediante as cláusulas seguintes: 

Primeira - Para efeito do prt>sente Convênio, o pro
gramo integ rado par& o prosseguimento doJ traoalhos de 
Saneamento no Território será denominado «Projeto ». 

Segunda - O pre!:ente Convêr-Jio [ixa as condi<,:l'P.s 
bás icas do Projeto, que serão reguladas e disciplinada s 
através de Programas de Trabalhos Anuaif, elaborados de 
comum acordo entre o~ convenentes, que indi:;arâo <JS fon
tes de ret'ursos necessários à sua execução. 

Terceira ·- O Projeto compreende em um3 primeira 
etapa, e5sen:lalmE'nte, a execução das seguintes obras e 
serviços na cidade de Macapá : 

Abastecimento de Água 

2 Esgotos Sa nitários 

3 Drenagem Pluvial e Aterros, nas bacias dos 
Igarapés, Fortaleza e das l\1Iu ll1eres. 

4 - Proteção contra as inunda.çõe r. do rio Ama
zon[;:S, inclusive a novs Do<:a da cidade. 

Quarta - A definição das etap::s doG ser ·Tiços dis
criminadon na cláusula Tt>rceira, respeitada~ às prioridades 
estabEleC'idas pelo Territ ório. coo~tará ex1 .ressm o ente dos 
Programas de Trabalhvs Anuais a que se refen a cláu
sula Segunda, que também poder ii o p rever a e la boração de 
estudos e/ó u projetos complemen tares. 

Quinta - Os Programas de Trabalhes A.1uais, po
derão também prever a elaboração de estJdos eíou pro
ietos, bem como a execw;ão de obras de Eaneamento Ge
ral e Básico em t,Utras localidades do Terr.tório. 

Sexta - · Para a realização das obra!• do Projeto, ha
verá estreita t'Ol.abor~çao e perfe ita integração entre os 
conve!lcntes, no que concerne a oarl.icipação finanteira , 
t éctuc:a e a-:iministrativa. 

Sétima Ao DNOS caberá o re~ponsabilidade da 
execu~ão de todos os serviços e obras do P roj eto, óireiil
rnente 011 mediante empreitada com te rceiros. 

Oitava - O custo da primeira etapa do Projeto, con
forme previsto na cláusula t erceira do presente Convêni r', 
está estimado em Cr$ 75.000.000,00 (seteDta e cinco milhões 
de cruzeiros). 

Nona - Para efeito de programação financeira sera 
prElior.inarmente considerado o seguinte esquema de apli
cação ::!e recursos: 

1974 Cr$ 12.0CO.OOO,OO 
1975 Cr$ 15.000.000,00 
1976 Cr$ 20.00U.Ov0,00 
1977 Cr$ 15.00Q.O;JO,OO 
1978 Cr$ 13.000.000,00 

Décima - O es<:alonamento do desembolso será de
finido nos Programas de Trabalhos Anuais a que se refere 
a Cláusula Segunda. oodendo, se assi m indica r o desenvol
vimento do P rojeto, ser aiteracto o esquerr:a estipulado na 
Cláusula Nona. 

Décima Primeira O Território se compromete a 
p!·ov~r os recursos neces~á rios para a execução do P rojeto, 
d P. acordo com o esquema preliminar constante da Cláusu
la Nona. 

Décima Segunda - Com o intuito de ace lerar a exe
cução das obras, o BASA poderá conceder fin«nc!::nnento 
ao ProjP.to, respondendo os dema is conve ne ntes com os 
compromissos de ressarcimento do empréstimo. 

Décima Terceir a No caso pre\'isto na Cláu sula 
Décima Segunda, a Secretm·ia diligenciará :l s locação de 
r ecursos suplementa res nos Orçamentos do ou dos demais 
convenentes, neces•ários à amort ização do débito, inclusive 
dos juros correspondente~ e dern<lis onus resultantes. 

Décima Quar ta A SUDAM e o DNOS poderão 
des1acar recursos dos s eu~ Orçamentos Consolidados para 
aplicação no Pr ojeto. 

Décima Quinta - As importânc ia s desembolsadas ao 
Projeto, serão depe3itadas e m caRta especial no Banco da 
Amazônia S/ A, à di~ posição do DNOS. 

Décima Sexta - O DNOS apre!<en tar á aos demais 
convenentt.>s relatórios trimestrais rto andamento dos servi
ços e da aplicação dos recursos que houver recebido. 

Décima Sétima - Ao Terr1tório caberá os encar gos 
com desapropriações e desimpedimento de áreos a sanear , 
il'lal usive a remoção de moradcres e sua localização em 
outrils flreas pré-determinadas. 

Décima Oitava -- O DNOS, como órgão Executor, 
a!<segurará aos demais convenentes tot:~l liberdade para 
fiscalizarem a execução das obras e serviços, bem como a 
apl icação dos recut·sos pelos mesmos desembolsados em 
atendim ento ao disposto no presente C'ot:ovênio. 

Décima Nona - Este Covênio poderá ser alterado 
renovado ou rescindido, mediante t ermos aditivos, quando 
for do interesse das partes, observadas as formalidades legai s. 

Vigésima - O prazo d e vigência do pr esente Convê
nio, será de 60 (sessenta) meses, contados da d!it~ de sua 
publicaçào em órgão ofic!al. 

Vigésima PrimE'il a - O presente Convênio entl·ará 
E:'m vigor na data de ~ua p ublicação em órgãos oficial, apé.~ 
sua aprovação pelos organisrnoe competi:ntes de cada um dos 
c~nvenentes. 

Vigésima Segunda - Fica adotado o foro do Distrito 
F eder &! para dirimir as questões r esultantes da aplicação 
deste Convênio. · 

E, para firmesa e validade, lavrou· se o presente Ter
mo de Convênio o q ual, depois de lido e achado conforme, 
vai assinado pelo Govemador do Território Federal do 
Amapá, Comte. Arthur Azevedo Henning, pelo diretor-Geral 
ào DNOS, Engº Harry Amorim Costa, pelo Superintendente 
da SUDAM, Dr. Hugo de Almeida, pelo Presidente do BASA, 
Dr. Jorge Ba bot Miranda, pelo Secretário-Geral do MINTER, 
Engº Henrique Bandão Cav<;a lcanti, e por duas testemunhas 
a Ludo presentes. 

Porto Ale~t,re, 12 de julho de 1974 

Arthur de Azevedo Henning 
Governador do Território 

Harry Amorim Costa 
Diretor-Geral do DNOS 

H ugo de Almeida 
Superintendente da SUDAM 
Henrique Brandão Cavill rant i 
Secretário-Geral do MINTER 

Jorga Babot Miranda 
Pr esidente do BASA 

Testemunhas : 
Maudclo Rangel Reis 
Ministro do Interi( r 

Hlgível 
Presidente do Banco Nacional de Habitação 

SecretaTia de Obras Públicas 
Portaria n9 057; '74-SOP. 

O Secretário de Obras Públicas, usando das atrj
buições que são conferidas em lei, e t e ndo em vlsta ao que 
se r efere o Art. 62 do Decreto (n) n2 024, de 13 de agosto 
de 1974, que trata sobre a regulamentação de comissões de 
licitações, 

RESOLVE: 
Designar 03 engenheiros Manoel Antônio Dias, 

Joaquim de Vilhena Netto e Douglas Lobato Lopes, todos 
pertencentes ao Quadro de Funcionários do Governo deste 
Território, lotados nesta .Secretaria , para sob a Presidência 
do prim eiro, constituí rem Comissão de Licitação. à nível de 
con vite, p:ua receb!merJto e julgamento das propostas re
lativas à execuç9.o de obras e prestação de serviços, 13em 
como o servidor Ezequias Ribeü·o de Assis, para funcion ar 
como Secretário da Comissão supra referida. 

Revogadas as disposições ~:;: contr ário. 
Secretaria de Obras Públicas. em Macapá, 30 de 

agosto de 1974. 
Fernando Luiz Ramos Dias 

Secretário 
o 
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Secretaria de Olrras Públicas 
Portaria nº 05!l/74· SOP. 

O Secretário de Obrás Públicas, usando das atri
b uições que lhe são coofendas em lei, e considerando a 
necessidade de serem rc~cionalizadas as s;.~as atividades, 
arsim como seja atingido dentro da dispf)nibilidade no 
horário normal de expediente, uma melhor organizaçã o e 
um d inamismo sempre crescente, compatíveis com os atuais 
métodos modernos de ajministração, 

RESOLVE : 

Art. 12 - Instituir, a partir de 2 ele setembro do 
ano em curso, a Agenna Diária do Secret:1 rio de Obras 
Públicas que será adotada nos despachos com os chefes 
das Unidades Administ rativas imediat2mente subo,·dinados, 
nas audiências aos empreiteiros e público em geral, bem 
como nas demais atividades iner:mtes da função que 
desempenha. 

Art. 2º - RevClga das as disposições em contrár io 

Secretaria de Obras Pública s, em Macapà, 30 de 
agosto de 1974. 

Fermmdo Luiz Ramos Dias 
Secretário 

Cópia Autêntica 
Cópia Autênttca da ota da rf'uni&o ~ara licita~ão de 

prrços destinada a execução de obr as para a Administração 
territorial. conforme os termos do Edital de Tomada de 
Preços n.0 G9/74-SOP. 

Aos dezesseis dias do mês de !<etembro do ano de 
hum mil novecentos e setenta e quélt.rc, à! 10:00 h:>ras, no 
prédio da Secretaria de OLras Publicas, situado à Avenida 
FAB n.0 1276, nesta cidade, reuniu-se a Coml!'são Perma· 
Rente de Licitação presidida pelo doutor José de Arima
théia Vernet Cavalcanti, com a pr-esença dos membros Jo
sé Airton de Almeida c Cá ssio Dorabela Homeiro. Em tem
po: a Comissão Permanente de Licitação, a nlvel de Toma
da de P reços, é presldid~ p!:lo doutor Cássio Dorabela Ro
meiro, funcionando os demais como membros. Aoerta a 
reunião, Jlelo senhor Presidente, verificou-se que nenhum 
conoorrente compareceu à reunião, havendo sido concedido 
o prazo de vinte minutos, prorrogado por m:Jis dez, sem 
que se registrasse o comparecimento de qua lquer inte:-es
sado. Em face a isso o Pre~ idrnte deu por encerrada a 
reunião, que tinha como objetivo receber e ju lgar as pro
postas para exeeução de trabalhos J'U:.o~viá rios na rodovia 
BR-156, Macapá/Fronteira com a Gui::ma Francesa, nos tre
chos Calçoene/Lourenço/Oiapoque, sub~recho Telha/Lourenco/ 
Cassiporé, conforme consta do Edital ele Tomada de Preços 
n9 09/74· SOP. Nada m<Jis havendo a trata r, lawcu-se a 
presente ata que segue datada e ass'n1da pelos presentes. 

Macapé, 16 de setembro de 1974. 

aa) Cássio Dorabe la Romeiro 

José de Arimathéia Vernet G:avalcanti 

José Airton de Almeida 

Dé lcio Ramos Duarte 

EMENTA: Os trabalhos rodovia rios a serem executa
dos na rodovia BR-156, acima refer idos, constam r.e melho
ra men!os do «grade~ dos subtrechos, rr.encionados, com a exe
cução dos ser viços de terraplenagem em gera l, revestimento 
p rimário, obras d 'arte s e drenagem, numa exten~ãu aproximada 
de BO quilômetros. Macapá, 16 de seterr.bro de 1.974. 

aa) CásFio Dorabéla Romeiro 
José de Arimathé ia Vernet Cavalcanti 
José Airton de Almeida 

Délclo Ramos Duarte 

Preço do Exemplar: 
Cr$ 0,50 

Associctção de Farmácia e Bioquímil~a <lu 
Território Fede ral do A ma pá 
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rcontinue~ção do número anterior) 

Cr:p itulo 1V 

Das eleições 

Art. 31 - De dois em dois anos ~em reunião da As
sembléia Geral no mês de março após a lei tu ra do Relató
r io e apresentação do Balancete, realiz::. r-se-ão as eleições 
para Diretoria e Ccnselho Fiscal. 

Parágrafo ún co - Em casos de qualquer impedimen
to sem motivo de brça maior, as ele ições poderão ser rea
lizad'3.s fora deste prno, just:ficando-se a Diretoria na A'ê
sembléia GE-ral. 

Art. 32 - Terho direito a voto os sócios em pleno 
gozo de seus direit'ls, inscritos há mais de um mês , conta
do da da ta da aprovação proposta pela Diretoria. 

Art. 33 - Cada sócio poderá votar até com dua s 
procurações desrle que as mesmas estejam legais e com 

' assinaturas reconhecidas em tabelião. 

Art. 34 - AP. eleiçõeH serão presi liidan pelo Presi
dente da Assembléi'~ Ger<~l secretariada por um dos dois 
Secretários escolhiaos por êle. 

Art. 35 - As eleições obedecerão as seguintes alíneas; 

a) as ch':lpas •'ons tando o nome dos cAndidatos corres
pondEntes a cada c1rgo deverão ser ;q~crito, até antes do 
início da reunião c 'l Assembléia Geral na qual ser a e[c
tuada o eleito, através ae requerimento assinaao por mais 
de dois sócios e euJereçada ao P res idente da Assembléia 
Geral; 

b) As eleições serão direta<> e nominais. e realizadas 
e;;crutimo secret<J; 

c) o eleitor s'·ní chamado a votar, p lo li1iro de pre
' sença, no qual cons tn s u~ a3sinatlll a; 

d) serão ac~i·as por procuração, obedecendo-se ao 
que preceitua o art:t;o 33 deste Estatuto; 

e) concluída n votação a mesa receptora se transfor
mará em n:esa apu:·adora funcio nando os secretarias como 
escrutinadores; 

f) terminada ::1 apuração. os eleitos se rão proclama
dos pelo Presidente e será marcada a data da posse den
tro dos pr ó}:imos 15 d ias; 

g) num caso de rmpate em q ualquer das vagas será 
considendo venced Jr o sócio mais ~nti~o e se persisttr o 
empate, o mais idoso; 

h} considerando as chapas registra i as como cédulõ s 
de votação então poderão sofrer modificações nos nome s 
escolhidos para os .:nr gos a crito!!rio dos vontantes. 

Parágra fo único - É expressamente proibido modifi
car o esquema da composição da Dirett:•ria, conforme pre
ceitua o artigc 18 des tE> Estatuto. 

Ar t. 36 - Serl:ío considerados nulos os votos qt.:e: 

a) forem identificáveis; 

b) os que não cumprirem o qu e es tabelc>ce o § únic0 
do Artigo 3G. 

Art. 40 - O mandato da Diretoria e do Conselho 
Fiscal terá duração de dois anos podendc qualquer membro 
ser reeleito. 

§ Único - A Diretoria só poderá ser reeleita para 
mais urn período, não podendo ~eus membros exercerem 
um te1 ceiro período nos rn0smos cargos. 

Capítulo VI 

Das d isposições gerais 

Art. 41 - Considera r-se· ão vagos os lugares de qual-
quer cargo na Diretoria e no Conselho Fisca l no• casos de: 

a ) Suspensfio· 
b) Renúncia; 
c) Transferência e 
d) morte. 

(('omim:A nn p;-óxitr.o número) 


	

