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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(N I n" ons de 2: dt> fP\'!'re! r o de 1975. 

0 Go\ ernAdcr rlo Território FP<Ieral do Amapá no 
u~o d:1~ atrihuiç~e~ q11e llH• ct,nft>re o item 11. dr- artigo l!l. 
rl~ D rcreto-1 ,Pi n.11 411, à!' f\8 de Jli'1!"irr 0" 1969. e 

C'ONSmERANDO: 

- as mPdidéls dt.> contenção àe d!'Sp!'sas que estão 
~endo ndt)tadao pelo Go"'Prno ~o Territóric;,; 

- a necPs~idRde dt> rer;ul:~mentar 011 l'illOrc!S das 
di:lril'ls para servid0res da t\dmini~traçào llmnpa .. nsl'. que 
\'I<Jjam a SP rviço parn as dlvt>rsas regiões dn Pats; e 

que as dispo~!~ões e regulamentações sobre m;jtl•
rla de mesmR naturt.>za devPm ser enunciad a s em um só 
in~trumtn\o. o que vem facilitar a sua aplicabil'dade, 

TlF:SOLVE: 

·\ltera1· o Dr>cr~?to (Nl n.0 OI?, de 20 cl~> junho dP 1971. 
que Pô s~a a ter a set;ulnte redtlçào: 

.\1'1. J." - Re\'o~ar os Dt>CrPtos n<s ()~) 015, {E) 020 
f' (N) lll l. dP (15 de junho e 05 de setembro de 1973 e 30 
de maio de 1974, r espectl\·amenlP. 

Art. 2.• - Limitar o número de mi~iiões ao interior 
do Te-rrilélrlo e ott fora deste. atJs casos de imperiOi!l ne
cessidade do serviço. 

A rt 3 n - As propo~tas dE" d"slgnsçiío devf'riio ser 
previameon te encflminhadas ao Go\·ernador, para pfeilo de 
aprovnção, dPlllS devt>ndo constar o nome do serviQ OI', car
go ou funç~n. locl'll pa ra onde se des iocRrá , ~erviço a ~er 

exe1w~ado • per íodo de duri!Çâ() do !lfastamento. 

Art. 4.0 - A deslgnaçiio para deRlocamento, em ob
jeto de serviço, de Secretário~. Reprl.'sentantes, ChPfe de 
Galilin~te , Diretores e Chefes de Sen·iço, àos O rgã os dire
tAmente subordinados a o Go\·ernndor sera feitw medlantP 
Decreto Governamental. 

~ único - As d'!mais designações serio feitos pelos 
Secrel ;írlos de Go\·erno através de Portaria, devendo nl'la 
constH o indi~pensével •Apr ovo• do Governador do Ter
ritório. 

/' rt. 6." - P11ra todoJ os efeitos , ficam homolol!ados 
0s paaamentos de cA!ál"las . ocorridos no periodo de vigência 
·'o "Prre\ol (N) n ° 017, Gle 20 de junhG de Hl74, até a pre
~ente 4:late, desde que tenham obede cido o dispo~to no ar-
1igo 3.0 do ntpracitado l'lto governamental. 

Art. 6.0 - Aprovar a Tabela de Di.íl'ias anexa, que 
pass!l a vigor11r a partir desta data, em substituição à an
l~trlcr 

Art . 7.0 - Fiaam respeitadas as Instruções e procl'!s
~amento para pagame n to de diáril'ls e aJuda de otato, apro
vada s pela Portaria n.• 0055, Gl\1 B SB. tl e 24 ele junho de 
I 970, do ExcdlP.ntísslmG Senhor Ministro de Estado de, In
terinr. 

Art. 8.0 - Rev•)gam-Re nesta data. as dl'mais dispo
sleões em contrário. 

Palá~io do Setentrlão, em Macapá. 27 de fl'verl:!i r o de 
J !176, 86.0 da República e 32.0 da C riaçlo do Território i'e
••ral do Amapá. 

Arthuw Azevedo Henning 
G overnador 

.loaé Dara iel cie Alencar 
Seo. de Adm. e Flnan~as 

(P) n• 0160 de 27 de fP\'PrE'iro de 1!175 

o Governador flo Território rPdPral do Ama pá. no 
ll"O das ntribuiçõe-s quP lhP ~ão conf,•ridas em Lei e tendo 
em ,·ista o qne CCinsta do Processo n." 075 75·SEGUP , 

RESOLV:::.: 

A rl. 1.0 ·- Desi~nar no5 t~rmos dos artlgoP 72 e 73, 
da Lei ll.0 1711 , de 28 dt! ou t ubro dP 19~2. Luiz Célio Fer
r eira. 2." Tent>nte PM CER~;;~iário !11, da Tabela dt.> Pessoal 
Espeaiali,ta Tempon',rio do GovPrno des te Território, para 
exercer acumulati\·amente, em subst ituição. e carl(o em 
comissão stmbol o ~-C' de ComandnntP da Guarda Territo
rial. do Q u::Jd1·o de Funcio nÁrios do Go\·erno, d urante o 
impE>dimento de seu titular. 

Art. 2.0 - Revogada~ a~ di~po~i<;·õe~ f'm contrário. 

Palácio do SE'tPntrlão, em Marap~. 27 de fevere h·o de 
I !175 b6° da Repúbliea e 32° da Criação do Tt.>rritório F"dlt
ral do Amapa. 

Arthur A7evl"do Ht>nning 
Governndor 

(P) n.0 O 161 ele 27 de fevereiro de I g75. 

O Gon•rn;jdor do Tl"rrllório lfedt>ral do Amapá , no uso 
das fll r !b11ições que lhe sfio ronfPrida~ em Lei. e tendo em 
vista o que con~ta do Processo n ° 068 75-SF.GUP., 

RESOLVE.: 

Art. 1.0 - Rt>~cíndir I'X-off! rio, o contrato firm,.do 
Pntr t' o Governo amapaense e o Senhor Orllr Nascimento 
de \1acedo, ocupante da função d11 Delegndo, lotadlo na Se· 
cretarta de Segurança Públtca. a pa1:tir de 28 de fe,·erelro 
do corr ente ano, na forma do artigo 481. do Conulidação 
das Leis do Trábalho. combinado \!Om a cléu~ula 10~ do 
rafeTido cor trato. 

Art. 2.0 - itavogad ... 5 as disposições em oontrflrlo. 

Palácio d o Se-tentrlão, em Mqcapá, 27 rie fever~iro de 
1975, 86P da Rt>pública e 32" da Oria c;iio do Território F e
deral do Amapá. 

Arthur Azeve do Henning 
Governador 

1 P) n2 O 162 de 27 de fevereiro de 1975. 

O Governador do Território Federal d o A mél pá. no 
uso das atribuições que lhP silo conferidas em L ei, e tendo 
em vista • q ue consta do P rocesso n. 0 0029/75-SEGU P, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Aplicar ú Maria Teima de Lima Pereira, 
ocupante c;!o car~o de Serviqal, ntvel 6-B . do Quadro de 
Funcionários do Governo deste Território, lotada na Se
rretaria de Seguranqa Pública . u pPna d e suspensllo por 
trln\a [30l dias, conv ertida em nlUlta, na forma do a rtigo 
lW5. § Único. da Lel nP 1711. de 28 de outubro el e 1Sl:'i2. 
por lnfringência ae p roibições consignadas nos itens V, VI 
t> IX. do artigo 194 e 1 I do arlliO 195, da Let a cima citada, 
ficando ainja referida urvidora obr igada a ressarcir o 11'\A 

débito para com a Administraçã o amapAen~l", n a forma pre
vista no arti&o I ~5. da supra menclonqd a Lei 1".0 17 I I ~2. 

Ar\. ;l2 - RI?VORada s a1 di~posiçõe s em contrario. 
Palácio do Setentrlào. em Marapá, Z7 dP fevi"J·ci r o riP 

I .975. 1!6~ da Repú blica e 32° ~a ('ria~·ào do Temtorio fe
deral do Amapá. 

Arlhur Azevedo Hennlng 
Govl"rn~-lor 
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AR Rrparliçiir~ Pt'tblicaR I 

fOi'r t.teria'ia t1eve1A0 rfi"Ulettr I 
o oxpedUmte Qeatin.ad.o il. pu. 
Lliea~a~ neste DIÁHIO OFI
CIAL diàl"iftntiflte, att às j 
1 !h'iQ boraR. ex~~eto aos riba
uot~ qoal'ld(> dnerao ftt~-lo 
11.t f! &s 11:50 hora-.;. 

Aa r ecl a.t.lllÇ'Õe~ rrtttinen
teil à nHtlórfa retri t, l:litffi flOI 
Mtç os 119 erra~ (}tJ el!l!'issões, 
aeverio •er formu ladab por 
61iG-rlto. à !eç~ o à e f! e dação, 
éa~ ~ às U:lltl hor ns. no má
ximo a té r2 h 0 r a~ apU a 
f'Bítl<fl G Q8 érgh s oficiais . 

EX PEDIE NTE 
IMPRENSA OFICIAL 

• * * 1t .. " " .. 

DIRETOR 
( aTlos de AndTade I rmtcs ...... ... " 

DIÁRJO 0 FlCIAL 
In f'lf'>~'O nas OLcin1u; d11 lmpremu .. CJficild 

MACAPA - T.~ AMAPÁ 
* .. 'ti" • * ,A' 

ASSINATllRAS 
Anual . 
Srtm estral. 
T rimestral 
Número avulso. 

C r $ 25,00 
12,50 
6,25 
0,30 

I .\s R~arti~õell Públil'lae 
dogiT-Ii~•Ao à.t assinaturas 
anuais reHovadaa até 23 de 
fevereiro de cada ano e à.~ 
inictad~s. em qualquer épol!a 
pcleE ór~lles eompeteil'ttHI. 

1 A fim de possibilitar a 
remesu de valores acompa
nhado8 de eaclareoi ru Putow 

I qu t~nto à Aua aplica qlio, soli
eitall!os u&em QS interes~ados 

1

1 prehrencialmute ebeq ue oP 

niP postal. 

I 
Os &uplementos à11 ~d!

r·õll l!! dos órgAol! oiictau; só 

I sa fo rueeer&o aoa as!inante~ 
qut> as soli eiro rem no sto dH 

I assinatu ra. 
Os or ftt:.i na is deverã o ser 

daUiografr.ail~ c autei'Jticsdos. 
rest>aiVIldas, por quem de di· 
~Alt o •&Fill f !IS tl I.'IDefld!l!'>. 

O funcioo&no públi clil fç-
• "., · *" •· · rl t"rfll, tel'á um d~f-conto (!f 

«BRI S!LIA - tst e Diário Oficial e t•nc0ntr::<1
'l parn ie1tu- wo

10
. t'&ra fnzel' jus a ªste erxcetuadns as p11ra o ex

terior, qu l' ~er!'l co ~ f> n• p r e 
anuala as a ;;~ in ntu r11s pod~·r· 
Se •liO t f" ID ? !: . Plll Qll D]QUP f 
P pO Cil , pt•r H-h ll i P.H'~ OU UD1 
61lQ . 

ra no Salão l'aci<mal e Intem?~ional d? lmprem;l. da descontEl, drvrrú provar e&!H 
C'OOl ER PRE SS, no •Bn~ll!a Im~~c:t-~1>-.__ l' 0ndiçíio Df> ato da. a&slnatHrn 

Pn7a f4lcilltu s e>~ a~si oa.n -~ A hir, de evitar soluçAo 1 
t&s a veri1icaçllo do prtt.,;o de de co Ettiruidadc uo recebi- . O t>u~to rl& cada t-xempln 
vall !i adc ..-! e eu ar. r.ss imaturaa, 1 IDf'Rto dll s jot r.tlit: . d ()v em 1 atrasado do!l t.rgiin11 f•li· 
tHJ pnrte EUp(lrio r do enderê- os !lj;~inute~ providenciar a 

1

. c ial~c~ st-ra, .nu vt-nda avuleo 
As llBRi nat1:1ras HnC'Jdas ço ,·ílo inq.'reso f. o número rellph:Hva renoYaçí'io eom arl' ,.~clda de Ci$ o,nl !it~ dl\ 

ood erão ser s nspr n f'll~ tt-n. dn tul~o !Ir rC'gistrn r: u. ~s e a11teced•ncill mfuin•K de tr i11- ru e11mo ano, e de era; :· .oo 
evillo pré vi o. , o ano t>m que firdar'l. ts (30) àiA~. por aor; deaot rido. 

t P) nº O 163 de 27 de fevereir o de 1975 

O Governador du Trrritório Federal elo Amapá, no 
uso das a t1·i buições quE' lhe são conferid;JS em Lei, e tendo 
em Yis ta o que consta do Processo n." 082/75-Sl':AC ., 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar Júlio Armandt• Horna Cantelli, 
Secret~rio de Economia, A!liricultura e Colonizaçi'lo rlo Go
ve rno desta Te rrttório. para v iajar da secle de suas atri
buições - Maoapá -, <Jt é as cidades de B elém. Rio de 
J :meir0, BrAsília e Forta leza. a fim de tratr~r assuntos do 
interesse da Secretaria que dirige, no praza de oito (B) 
dia s. 

Art. 2.0 - Revogadas as di~poslções em contrário. 

PalÁcio do Setentriiio, em Macap<'l, 27 de fevereiro de 
1973, 86. 0 <la República e 32.0 da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(P ) n º 0164 de 27 de fevereiro de 197~ 

O Gov ernador do Territór io Federal do Amapfl , no 
uso de.s atrlbul!lôes q ue lhe são conferidas em Lei, e t endo 
em vista o que consta do Processo n.• 092/ 75-SEAC . 

R E 5 O L V E: 

Art. I. 0 - DÚignal' nos termos dos f\ rtigos 72 7:1, da 
Lei n.0 I 71 I , de 28 de outlibro de 1952, J oaqulm Ma tias da 
Rocha. T écnico para o Programa de MoQerniza~·ão Admi
nis trativa dos Terr!térlos Fednais, para exeraer acumula
ti\·amente. em substituição, o ca rgo em comissão de Se
cretário de EcoFtomia, Agricul tu ra e ColtiH1ização. do 
Quadro de> Funcionad os do Governo de ste Território d u
rante o imped ime nto do respect ivQ titular. 

Art. 1.0 
- Revogadas as dispoilições em contrário. 

Palácio do Sehmtrl!io, em Macapá, 27 d e feve reiro de 
J 975, 86~ da República e 3 2~ da Criação do Tellritórfo Fede· 
nl do Amapá. 

Arthu r Azevedo Henning 
@over!)ador 

(P) n ." Olli5 de 27 de fevereiro d~ 1975 

O Governador do Ter ritório Federal do Amapá, no 
uso da s atribuiqões qlle lhe ilâo conferidas em Lei , 

RESOLVE: 

Arl. 1." - Designar noa termos doa ll rtigos 72 e 73, 
da Lei n.0 \711, de 28 de outu bro de 1952, Clóvis Reb€rto 
Maia , Direto r da Divisão de Indústria e Comér cio, s ím 

bulo 5-C, do Quadro de FuncioRários do Governo desl'! 
Territór io, para exercer acumulath·amente, em subs titui~iiio , 
o cargo isolado de provimento em com issão de Secr etbrío 
de Economia, Agri cultur a e Colonização, do Quadro acima 
mencionado, durante o impectim ento do respectivo titula . 

Art. 2." - Revogadas as disposições em contrário. 

Paláci•J do SE>tentriiio, em M~eapá, 21 de fevereiro de 
IH75, 8ô0 ela Rerública e a2.0 da Criação rio Território Fe
der al de. Amapá. 

Arthur Azevedo Henninr, 
Governador 

:PI n " 0166 de 28 de fevereiro de 1975 

O Governador do Ter ritório Federal do Amapá, no 
uso das a tri buições que lht> são conferidas em Ltl, e tendo 
e m v ista o que consta do Processo n 9 ii55; 7:5-SESAS, 

RESOLVE: 

Art. 11 - De signar Lauriza de Fátima Mont'Aiverne 
Jurá, t'Hlupante da fun ção de Qulmlca, da Tabela de Pessonl 
Especia liF.t a Temporário do GovernG deste TPrritório, it~ tada 
na Secretaria de Saúde • Ação Socia l, para viajar da sade 
de sua s atribttições - Mac>;.pá -. até a cidade <i e Brasllla, 
eaplta l do D•strito Federal, a fim de frequentar o Curso 
lnternacional de Histotecnologfa, a realizar· se naquE>1a Ca
pital no períotlo dP (13 a 14 de març0 do corre nte ano. 

Art. 2." - Revl'gadas as disposições em contrário. 

Palác io do .Setentri ão, em Macap?, 28 de fe\'erelro d!i 
1975, 86.0 da República e 32." da Criação do Tenitório Fe 
deral do Amapá . 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n° 0161l de 28 de !everelro de 11175 

O Governador do Território Federal do Amap:í, ele 
acordo com o artigo 12. item lll, sa Lei 1711, Ele 28 de ou
t ubro de 1952, l'CIOIYII 

Nom 11ar Luiz Gonzaga Perei ra de Souza, Oficial de 
Administração, nive l 14-B , para exercer o cargo em comis
são de Su))eri ntend~tnte do Abasteei mente, slmbolo 7-C. d o 
Quadro de Pessoal do G~werno dest~ Territór io, a partir 
de 1.• de março do corrente an il . 

Art. 2.0 - Reveg·a lias as dilposiçóes em untrárlo. 

P olá t:lo do S etentrião, em Macapá, 21 de fevereiro de 
197!1, 8Ci." da RC?, ública i! 322 da Criação do Territól'io F e
deral do Amapá. 

Ar,hur Az&vedo HenniRZ 
Governa \for 
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SecrelaTia de Educaçf7o e CulluTa 
Aprovo 

Arthur AzQv e>do Henning 
Governador do TFA 

E D I T \ T. . TO 01 7ii-."' .... ,.. 

O SecrE"lário dE' Erl ICRdio e Cultu • a. t 0rna públleo 
p;n·a corhecimento dos mtHe.saclo~. qur o Go\ er;,o deste 
T~rritorin. far;J realizar C oncurso s, atnn·es da Coordenação 
do Ensino à !' l º Grau. para preenchime"tr rle vagas de 
Prrfe•qrJT· Priml\rio !'x i s!e ntP~ nFt TabPIA de Pes~anl E~pe
chl l~l l'l Temp!w~o rio desta unidade>, e vagas d~ Pro fessmr 
do n.psn.o Grau d t Ensino par:l. as qul'ltro ultimas série s. 
na <1 r Pa rl~> Formação Especial. 

I - Pr<'IZO par3 Jn!'crição: 

OI Três 131 dil'ls a partir ela ruhlic~(ão no fiHri o Ofi
c hl rio Goy, rno do A mapa 

02· Local: SE'c retari a rle Eclut:Pçfln !" ("uJ1uJa 

li - HequPsito~ para Insc ri ção: 

01. - DP Ordem Ge>ral 

O~ 1. ·- Srr hra~ileiro e com pro\ ar Pstar tn1 dia com 
n~ obr igllçiies ei E"itorlli~. para os ca r.didmo~ d<' <Jmbns os 
$PXOll " militare~. para os do sexo ma~culino; 

OI 2. ·- Entregnr. n o nto da in<cril;ão 2 ldu:.~) foto
grllfia~ 3x4. rec~n tes, \l e frentt e sem colwrtura: 

OJ.l - Ter inda rte mflxima de :~~ an o s. na rl~tn do 
e nce> rram"nte dns in~c riçÕPs. salvo pa 11~ quem c omprO\'él r 
e~ta r exercend<' Cfl r~o ou emprego publicv; 

fl l 4 - Apreilentar Cnrt eir a de ldPntidaciP f' A testa
do de AnteceLient ~s: 

01.5. - f>reenchPr e nfirn·ar a Fich;-~ de Inscrição • 
o Cartiio de Identiricação: e 

OJ .ô. - T~xa: comprO\·ar, no oto o r!"Chlhimento da 
Taxa d ~> CrS 5,fl0 (Cinoo CniZPiros). 

02. De ordem Especifica 

O.U - Pa r a Candidato~ às \'ngas de ProÍE'~stlrei dE' 
l" a 4." séries: 

8) Diplc.ma de Our~o dE' F LrrnecAn dE" Professores ou 
compro,·antes de conclu~ão. 

02JI - P a ra os Candl datt>s 3s vsgr~s de Formação 
E~ per ia!. 

aJ Título de Liunclat!.lra de Curta Dmação: 

bl Cert ifitado 11 n l\'e l de formaçiio de l .o Grau 

c Certificado d e 12 Grau. de Formação: e 

d) Curso àe Atualização. 

07..1II - O s ~nn(lfd :üos rleverão aprP.~ entar, no ato de 
!n ~crlçf• o c omprovantes de out rcll Curso s, concursos ou I?S

t :iglos para fins de eonlai(em de pontos na forma citada no 
p resen tP Ed ita l. 

111 - o~ Concur sos sel'i~o rE'gulad os p~>las Instru<:ões 
Lõp tcífkaiõ conatantes deste Edit21. na~ quais ~e e n contoram Oi 

E'Xemp: os típi<'OS de tarefas fle cada emprego Q os res pec\i
vos J')rngramas. 

I V - Os CoRaurso~ s erão de Títulos e Provas: 

IV.! - Valorlza!fO.o · 

- Títu los 30o 0 

- Provas 70° 0 

1V.2 - P ar a Proft-s~ores de 1.3 a 4a sérlr· 

- DidHtl ra Ge ra l 

e ERpecfal 
- P Mic olo gla Evo lutiva e de Aprendlza!(em 

Cultura C>eral:- Abordando llss unioil naclen :;li~ 

recienals . 

V 3 - Para profess!•re ~ de Form11çh Especia l 

C ultura Gf'ra l - lnierlfl(açio t!la Eelucaçio Geral • 
Especial coloca çãe da Area como sonsagem d t> aptidõ es e 
Iniciação do Trabalho. 

V - O Clindidato QUI? fl'lltar a qua lquE"r u ma das 
pro vas s erá eliminado do concurso 

VI - C lassi [l ca çlo Fina l - Serú fefla por total àe 
pontos e obdecer á às segulntt>s normas: 

VI.! Niio hav~: 1 ;i, • ob q u alquer pretexto, Regunda cha
m<'lri ::J p a r " nenhum~ orn,·n; 

\' i.2 . ..:f'rão publil 1do: apPnas , os re>sultado~ final~ 

1't fert o1 le~ 3(•8 C<lndidat OS h abil!lados; 

VI.3. Será f'X':'lu[':l o do Concurso. por Ato do Exm o . 
S r. Sec:retário de r.dncaçào ~ C':ll ura o candidato que: 

VI 3. I. - St> t n rnar culpado r!P ineorreç;;o ou des~or
L,'~la para qnalquer dos IIX<~minadores, ex~>tutores . seu~ au
x llial't'h ou autondades prr>sentes; 

\·u ·J. - DurantP A realização d e qualque r p rova fo r 
,;urpr Pt' n .• 1-:.io <.m CI!J'lunfc::~ç ão eom out r o can d ld atG, v er
balmr>nte. por escrito ou por outra qunlquer forma. bem 
como utilizando ~e ele ll\TO. nol~1s ou i :npre:;~,,~, ,. 

Vl.3.3 - Durante> a vista de prrl\'a. arlult Pr<Jr as r c>s
postas das mc~ma~. comprovando ;;p rsse falo por qua:quP r 
fl1irant e o u .:Jnr prT ic ia. 

VII - Os candida to~ snmente pode rão apre>sen t ar um 
único "' f 11 nd1 mPntado pc>d ldo de r"visã o l'f'la tiv'lmenlP ao 
r t>•ultfldo de cada pro\·a. Indicando com prf'C'isào 11 ~ ques· ~ 
t iies e os pantos a s" rl" m obJet o dP re\'i~ão. sob pf'na . de 
lndefirimPnto t>l iminar . O ri t ado pedido de revisão será di
r il!ld o ao Pre~idPnte da Com issão do C oncurso no pr azo de 
'1 8 hor ils , contad o' da vista da pr o\·a. 

VIII - o~ r andidatos ad n Jit irlos tt?riio exercicin Pm 
priml' irH p rio r id nde n 0 int"rio r do T e rritó ri o FedPral do 
.'\ma pá. 

I X - Os t:onn•r•o~ sll'rào ,·á lldos por u m ano. a con · 
tn r da dat a das respPt:ti\·a~ homologaçüe~. podendo es•e 
prazo i'E"r prc rrc.gndo, a JUizo exl'lusi\'o áa Aclrninlstraçào. 

X - A lnscrlç iio Implicará n conhE'cimento da s pre 
JPnte>~ Inqrucõe~ ('I das E spec!flras e no co mpromis se ta
cito, p or parte do c~o ndi rlHto de <~Ceitar as condições do 
c o ncur~o tuis rom9 Qllt' se acham estabelecldu. 

XI - O s ca sos omisso• oerão 
m issão des ig-nada p el a Porta.na n.• 
neir o de 1945. 

r esolvidos 
013 í 5·S EC. 

p e la 
de 

Co
ja-

X II - O Grverr1o do Territó r io , através cia Seare
tlll'Íil ele Educação ~ Cultura. se r eser v11r1\ o rlireito rlf' 
aprovei ta r o~ c<Jndidatos n a o rdem d e classl(jceciir. e de n
tro de suas n e ce ssld a df's . 

SE"c re t aria de Educação e Cultu ra, f'm Macapa. 
JflnE'I ro de 1975. 

Leonardo Gnmes de Can·Alho LPite Neto 
Secretario de Educ;;:çit~ e Cultura 

('om is . ..,·âo de 1 n qur'rito ,fdm inistralivo 

PORTAR lA Nº Ul /75-CTA 

O flr.('sidente da Comil"sã o de Inquérito Admi
nistrativo institu ída pelo Decreto (P) n º 0116; 75, 
de 13.02.75. usando das atribuições que lhe são 
oonferidas pe~o § i 0 do a rt. 21!1, da Lei n .0 1.711. 
de 28 de outubro de 1952. etc. 

RESOLVE: 

Design-ar Maridah·a Rod rigues dos Santos, or.u
pant~t do cargo de Escriturár)o, nlvel 10-B, do 
Quadro de Fl)ncionários P úblic(.,s do GovPrno do 
Terri1ó1 io F ede ral do Amapá, lota da na 'Secretaria 
de Saúde e Ação Soc ial , com ext>roic1o no HM pital 
de Pronto Socorro Oswaldo Cru z. pa ra servir como 
Secretária da a lu doida Comissão. 

Dê-se Ciência , c umpra-se e Pub lique- se 

Macapá. 04 de março de 1975. 

Av ertin o Lou•eiro Accioly Ramos 
Presidente dA Comissão 
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M.l. - f:nu~mo rlp Tmilr'l"in Fr·tlnnl do \lllll(IÚ 

Term0 .e Cc nven!c. que Bntre s i celebr;;~m ~ Gil
vemo do Território Federal do Ama Flá e a Prefei
tu ra Municipal de M &C'apá, v:sanclo a cud\o il este, 
do Frlgor!f1co d~ Macflpll, eom a !lnalldad;l de ma
nt~te: nqih' . consen :,~Jo , furnionamento e exploraç!io. 

Aos v inte e dois r22l 'lias do m ê s Ge jallelro do ano 
da hum mil, ncvE>centos e scte<1ta !f dnco {I 9ift) nesta e i
dade de Macaptl, C apita l d e fLrrltórfo .federal do Am~: pá. 
na S e de d o G ·~ verno · Cl T~rri•tírlo, de um lado o Governo 
do Território FedE"nd do ,\ ·nap<· . rcpr·esentado 11este ata pe- 1 

h Excelentü~lmo S enhor Governador , C ap itão de Mar-e
Guerru Arthur A zevt:do Hl'nning , donvante denom im:adG 
Flmp!Psmnnte Gov <>rno, nos t~;;rn. CJ < dt Y itens IJI e XVII do 
Art. 18 d o Dacreto -Lel ~ 11 dP !l d!l jaP~! ro de 1969 lil c:l11 
nutro lado ta Prcfeitur.l Municipal de Macapá, re!'J-rl:'senltada 
pelo J.l:xcelcniíss imo S.:!nhor Prefeito. Cleiton Fiiueiredo de 
Azevedo, d!l<"]ui po r diante dem•m inade P1 efeltura, por te
t·em valio 3o e bom, a~sinam o prPs<>n te C onvênio, n a forma 
e condlç!io obal~o e~tlpulada: 

C láusula Primeira -- Este Ct>~i\'i'nk t<•m po r objetivo 
a c-»ssão ú Pr~ fP.ltura do prédio e instai; çõ~• a ondr. fu n
cio na o Frigorífico de Mn~apá, d~· PT>1pri ·~d:.;de da, Governo 
localizado nesta cidade, à Rulil Cf.ncido Mendes, e~quina ' 
com a Avenid!" Auto nlo Coêrho ele C~n 1lho. 

Cl;íusula Segunda - O irr.óve! obj eto do pnsente 
Convênio, consta d e um teorrf'n@> medind o 1gmts. da frente 
por l Omts., de í undQs, clrcuod!ido por muro ele :alvt>narla, 
or~de se ac-ha construído u m prédio d~ a lvtnula , de u na 
unlco pavimc to, com as &egu intlls depcndhl€iC~: a ) quatro 
râmar&s frigoríficas; b) uma ante-câmara; cl uma selA ela 
máquinas; dl lima sala para e~crltôril;:,: li ) um; ante- ~âmara 
na fabrica de ~êlo; f) uma càmnra parli estoque clt!l gêlo; 
g) r.ala dt> tanques de iélo; h ) ca~a de maquintls ; lJ dej'!)ÓsltfJ; 
.il oficinas e saniti\rio s, com a EÍr,.a eonstruic!a de 596,8~m&s2. 

CIRusula Terr elra - - A Pre feitu ra rPcli'b<'" Fri~or!fl
co de Macapá bem cgmo os equip~mentos que o gu arnl'eem 
P.O ellt<::tlo em que se encontram, tlcand G a B~u r rité rio ra
!'Hperb-los, c~so ha j;~ neceui(àacl.,., Fí?m que lhe cAiba din!
to a qualquer in denização pelos se1 Yi~ioq porvent1.1n1 efe
tliarlos. 

Clá usula Quarta - Caberá a PrefP.itura a responsa
bilidade por qua lquer dano ou preju!zo decorrente d o u~o 
incorreto do mlH.Jllil'l6rio, OLI de culpa de st>us empraaaCilo~. 

Cl;usula Quinta - CC"'mpetc a Pre!9itura a manuteii-
1.-~0 , CG>nse r·vação. funcienamento e ll!X}!)lora çi.io do Frl~9rl!lc o 
d e Macapá durante a vigência deste rocvê-nlo. 

Clausula Ss>xta - A Prefeitura pClderã eeder a ex
ploração so Frigoríflao de Macapá medi!lnte contrato de 
comod ato ou similar a enlldade de DirE-Ito Póblleo 111.1 el e 
DirGIHo P'ri\'ado C@m c u ~em objetivo de I ucro. q ue seja 
considerado de lcteresse aoaial 

Cláusula Shlma - Enquanto p.-rt:lu r lólr ll viaêncla 
deste cenvênio, não poderá o Governo ceci~r a outn m • 
Frililor!íico de Macapá e seus equiper:nentos, J;>lara d eito d!i 
exlilloraqão. 

Cláusula Oitava - E~to convênio vigorará por pr~zo 

incleterminado, ir:llalando-se da da ia de ~ua p wbllcH !Jão no 
órgão Oficial do Governo. 

Cláusula Nona - Presente convênio poderá s e r res
cindido por moHvo de con venlênclo ndmini~trativa , de aeer
do entre as pa r tes, ou, ainda, pelO!! ~uperveniéneia de nor
ma legal que o torte me t eria! ou forrnalmfnte impraticável 
ou superado. 

Cláusula Décima - Fica eleito o F0ro de Macapá, 
Capital do Território Federal do Amap~. C{•m exclusiie de 
qualquer outro por rr,ais privil egieci<a que seja, psrt d irimir 
quaisquer dúvides porventura or!undar ~o present e collvê
nio. 

E para firm~za e validade do q ue f icou estabelecido 
lavrou-se o presente convênio que. lido e achado conform e 
foi asslnadg pelas part-es convenentes e pelAs testemunhas 
abaixo nomeadas , em cincr. (5) vlas de il'(ual teor e forma 
e para 0 mesmo efeito leeal. 

Maeapá, 22 de j aneiro de l.97!i. 

Arthur Azevedo Hening 
Governo 

Clelton Figueiredo de Ae:>:vedo 
Prefeitura 

Te1tetemunhas: lleg!ve!s 

S ecretaría de Obras Públlcas 

DivisQo d!i! Ot>· t3 e Projetos 

Comis~ão Permanente de Licitação 

Edital de Tomada de Prt>ços Nº 02/75-SOP 

A V I S O 

De ordem do Excelmtíssimo Senhor Governa
dor, avisarn Gs aos interessados que se acha ab erta 
a licitação de Tomada de Preços n.0 02/75-SOP, 
para ~xecução dos s erviços de ref0rma gera l e 
adaptação do Grupo Escolar J osé de Anchieta. 

A licitaçãr, será reeli7ada ils 10:00 hof'as do 
d ia 25 de m a n.;o dP 1975, na Sala de ReUtüões da 
Secretaria de Obras públicas, nesta cidade. 

Os esclarecimentos re lat:ivos &os cletalhes da 
obra acima indicada, serão prestados pela .'Secre 
ta! ia de Ob ras PúbliCb!>, nas horas n ormais de ex
p r:dier,te. estr.ndo referido Edital afixado no Qua
dro de avisos daquele ót"gào. 

Macapá , 28 de hvP reiro de 1975. 

Dr . Jo:-é de Arimatheia Vernet Cavalcanti 
Presidente da C. P. L . 

StH:retaria de ObraJ P úbl!f'as 

Comissão Penuaueie de Licitaçao 
Edital de Tomada de Preços N. 0 03/ 75 -SOP 

A V I 5 O 

Da ordt>m cio ExcP.Ientis::~imo Senhor Governador, 
avi sa ·n ~s 11os intt>re:;;sados qt1e se ach a aberta a licitação àe 
Tomada eie Preços n .0 0317!1-SOP, para as obr:s ele cons
irllqio da E scola d e 2.0 Grau C oraçAo de Jt?sua ne11ote Ter
l'itdlrio. 

A llcihção será realizada às 10:00 hor as d<:> dia 03 ele 
abril de 11l75, Nl Sala de Reuniões da Secret.,ria cl.e Obras 
Públlcu, l!es ta cidadtt. 

Os eosclarecimentrs relativos al's detalhes e projetos 
da obra a~i ma indicada. serão prestados pela Secretaria dFl 
Obras Pu!Jiicns, nas lwr&s normais de expediente, estando 
r eferido .iàital afixado no Quttdro de Avisos daquele 
órgão. 

Marapá. 03 de março deJ9:5. 

Or. Jo•é de Arimathcia Vernet CavRicanti 
Presidenti da CPL 

---------~~------------------------

Chrtmnda de Empre,qado 
ConvirJo o Sir. Fr1mcisco Czrrpos de A t·aújo 11 a~sumir 

a sua função de braçal na Serraria Potocka , loca lidade de 
«.Sosst>go•. no prazo de 15 dias, a pcrtir desta tàaba, sob 
p emr de ser dispensado da Firma por abanclr.no !'!e e m prego. 

{as, Manoel Fernandes de Oliveira 

Preço do Exemplar: 
Cr$ 0,50 


	

