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ATOS DO PODER EX!CUTIVO 
( P) n.'' 09211 da 26 n~ noYembro de 19'T5 

O Gov~mador do Território F~-1eral do Am11p;1, us;~n
do das otribuiQões qui' lhe sfi0 rnnr!lrlda~ em Lei. e tendo 
em vista o que comt<J do Proce~so n • lln7/75-Sii:C, 

Rli:SOLV!.. 

Ari. 1." - Determinar a par~ir dl' O~ de maio do 
corr .. ntt' ano, a tran~ferenola cta funeão de Inspetor de 
Alunos pnr:1 a função ele Secretárlv do Ensino Médio. do 
H'tTldor Io'ranoi~co PerPira L!rn~<. pertEncente a T<~bela de 
Pesso•ll Temporarlo C:o Governo de•te Territorio lotado na 
Secretaria dE> Educação P t:ultura. 

Ar~. 2.0 
- Revogad as as dl~posiçõe! em contrário. 

Palaclo do Setentrião. em Macapá, 20 de novembro de 
19i5, 87 ° rla República e :no da Criação do Territérlo FE'
dPnl da Amól!)<Í, 

Arthur Azevedo Hentllng 
GovE-rnador 

( P} n.• fl92~ de 25 dtl nonmbro ele I 975 

O Governador do - rerritórlo Federal do A mapa, ltsan
do d;lB rttributções que lhe são conferidas em Lei, e t~ndo 
em vista O que COO"ta do PrOCPSSO n•> 712175-SEC. 

RBSOLVE 

Art. 1.0 - Designar Luiz Ribeo!rn de Almeida, SE'Qre
t<irlo c:le Educação e Cultura desta l'nldade e AnAfe VIanna 
da CO!lta. ProfliS:'Ol'1 do Ensino Secundário, atualmente 
E'xen·enào a função dE> Presidente do Conselho de Educa· 
~ono. parn viaja1·em da st>de dE' suas atr!buiç<">ei - Macapá 
- até> à cidadl:'li dP Porto Alagre. a fim Ele participarem 
do IX Encontro de SPcret4rio• ~ Presidentes dE' Conselho 
dt• Edutaclic> e Bras11ia e lHo dt> .Janeiro onde, junto a 
dlvPrsoq órgãos f!ld'erais, lratariio dE' Importantes assuntos 
do int••ri'ISE' da Secre•nrla dl' Educac;io e Cultura, no pe
nodo de 22 de novl"mbro a fl3 de dezem~ro do corrente ano. 

Art. 2.0 - Fica, em conse(juêncla, revo11ado o Decre
to (Pl n." 0021, de 20 de novembro de 1975 e demais dia· 
po~içtie! em ::ontrár10. 

Y'a1~elo do se•entriiio, em l\1acapii, 211 de novembro de 
1~7il . 117 .c da Repúb!lu e U.0 da Cri:lqlo do Terri\ório P'e
dt!ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henninr 
Governador 

•P) n° 01'126 de 25 de novembro de 1975 

o Governador do TPrritório rederal do Amap6. 
usando das atribuições que lhlf ~ão conferidas em I ei. e tendo 
em vi;;tn o que cons\a do Processo n9 1350/75-.SESAS 

RESOLVE' 

Art. ! 0 
- Dispensar R pedido. nos termos do at·tlgo 

í7, da Lei n° 1711. de 28 de outubro de 11182. a Dra. A1dine 
R11maH•o Costa. ocupante do cargo de Médico, nível 22·8. 
d0 Quadro de Funcionarlos do Governg deste Terrltorlf', 
lotad11 ca Secretaria de ~aúda e Ação Soc:ial, da função 
f,:tatiticads. ~imbolo 2-F, di Diretora do Pronto Socorro 
Oawaldo Cruz do Quadro acim11 referido, a partir de 17 de 
novembro do oorrinte ano. 

Art. 2.0 
- Revogadas Ra disposições em contrario. 

Palacio do Sat .. ntrião, em M11eapa, 25 de novembro da 
1t75. I'T.e da República e 31' da Crlaç~o do Território Ff'!
fllera1 do A111apá. 

Arthvr Azev01de Henalae 
Qeverlla4er 

tP) n." 0027 de 2~ de novembro de 19'75 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
Õ'J daa atribuições que lhe sião conferidas em Lei. e tendo 
em 'ista o que consta do Proces~o nP 1427 /7~-GAB, 

Rll:SOLVE: 
Art . 1° - Designar .Joeé Veorl1"mo Tavar11 para 

'"b~t1tnlr, .Jo11quim SH\'8 dos Santos. o j!lrlmelro. oeup11nte 
da função de ContAdor d11 Tabela de Pessoal Especlali8la 
Tempon r!o e o H""undo, nll qu3lidade df' ex servidor da 
AdministJ açiin amnpaens&. como membro da Comi~são in~
lit ui da pelo Decreto ( P) n° 0673. de 08 lllie agosto do cor
rente ano, encarregada de anallzar diverso• aspectos rela· 
tívos ao arrendamenro do Macapá-Hotel 

Art. l' - l'le\'OJadas as dlsposiqõeos &m contrârio. 

Palaclo do Setentrl!o, em Maca pá, 25 de no\' em bro de 
I!J75 87P da RepúblicR e 339 da Criação do Território Fede· 
rnl do Amapá. 

Arthur Auveào Hanning 
Governadl'r 

( P) n9 0928 de ~B d11 novembro de 1975 

O Governador do Terrít,rlo Federal do Amapá, usan
do dt:s :}tribu!QÕE'l' que lbe &ão conferidu em Lei. e tendo 
em vista que con'l:ta do Prcu:euo A9 715/75-SEAC, 

RE':SOLVE' 
Art 1 o - D<>signtor nos termo• dos artlgoa 72 e 73 

da Lei n" 1711, de 28 de ou~ubn dt> 1952, Sebastiijo Noguei· 
rn, ocnpnnte do cargo de Feitor nive1 5. do Quadro de 
Funclonario;; do <.'To\·erno de11te Território. lotado na Secre
taria de Economia. Agricultura • Coloniza('ào. para exercer 
acumulath·amente. em sub>iituir;io, a função gratificada. 
~ímbolo 3 F, de Cht>fe da Se~·ão de Colonização, do Quadro 
llclma reft'rldo durante o lmp~dimento do rt>spwctlvo tl\ular 
qne ae aeha em gozo de férias r~gulamentares, a contar 
de J.O de no\·embro do corrent& ano. 

Art. 2. 0 
- Revggodall aa àlspolilgõu em contrário. 

Palacio do Seten,rião. t>m Macapá, 25 de novembro de 
Hl75, 87." da Republiaa e 3i. 0 <ia Criação do Terrltór!e Ft
clitral :lo Amapá. 

Ar\hur Azevedo HeRnln& 
Governador 

(PI 11.<> 0929 de :15 da novembro de 1975 

O Governador do Tnrl\ório Federal do Amapé, uaan
do das atrlbuliões que lha são confer~as em Lt!l, e tendQ 
em vista o que eonlta do Proceaao n2 716/ 75-SEAO. 

RESOLVE: 
Art. I" - Designar nos termos llos a rtigos 72 e U, 

da Lei n° 1.711 de 28 dw outubro de 1952, Raimundo de 
Souza Ataide, ocupnnte do car!!IO de Auxiliar ce Inspe~ão 
S:lnft:h>ia e Rural. niYel 8, do Quadro de Fll'!lcionárlos do 
Governo deste T&rrltórlo, lotado na Seoretarla de Economia, 
Agriculturn I" Colonização. para exercer l'lcumulath·amentr;o, 
em substllui<,:iio, a [unção l'(ratlfiqada, s!mbolo 3-F, de Chefe 
dn Seção dE> Foment11 da Prod~ção Animal, do Quadro 
11cima referida, durante o lmpadlmente do respeetlvo titular. 

Art. 2.0 
- Rt\·ogadas Sll dlz!i>cslçõea em eontré.vio. 

Palicio do Si!tentr!Ao, em \lrca~á, 25 de novembro de 
1971i. n.o da Republica e 83.0 d· C riaç~o do T~rri.órlo Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azeveà<• Hennin..: 
Ocn'ernador 
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As Hepartiçõcs Públicas I 
Tcrr itoriaill dl'H'rf '' remetN o 
cxpedirntr dc·~tinadtl à publi
cação ne>:tt' OlARJO OFICIA L 
diariampnte at{' as lH:OO horas. 

EXPEDIENTE As Repartições Plii,Jicas 
cingir-s· -iio às as~Sina ~u r as 

, uai~ J'elli)Yadas até 23 de 
fevereiro de cada ano c às 
iniciadas, em qualque>r época 

IMPRENSA OFTCIAL 
~~ 

DIRETOR 

I 
pelos órgãos competentes. 

As reclamat;õca pertinPn
tt'f' à matéria rNribuida nos 
casos de IHTOS ou omissõeR. 
cle\'erão srr rormulactas por 
l'srrita, a ~(·ção de Hedaçno. 
das o às l2:tJ0 twras. e das 
1:->:00 ús 17:00 horas. no máxi
mo atl' 72 hGras após a saída 
rlos ói'gãos oriciaifl. 

Carlos de AndradP. Ponte.-,· 
~~ 

A fim de po~~ ibilila r a 
f'l'm~:,sa ele valores acompa-

DIÁRIO OriCIAL 
J 
nhudos dl' esclar('Ciru('ntos 
quanto a sua aplicação, sol i-

1 citamos URt'm os intere~sados 
1 pr(•fercnciaJmente cheque ou 

Impresso nas Oficinas da Ir<'prensn Oficiul 
1\l.i-\CAPA - T. F. AMAPA 

-<?"~ 
ASSINATURAS vale postal. 

Os orig1nais deverão se r I 
datilografados e autentit:ados. 
ressalvadas por quem de di-

Anual 
Semestra l. . 
Trimestral . 
Número avulso 

Cr$ 50,00 
« 25.00 
(( 12,50 
« 1,00 

Os suplementos às <'di
çõcs dos órgãos oficiais só 
RO fornecerão aos assinantes 
que as solicitarem no ato da 
assinatura. 

i·eito rasuras e emendas. I ~-~ O funcionário público ft'
dcral, tl'rá um dN:conto de 
10° 0. Par a faze r j ús a rste 
desconto, de\·e rá provar t'Sta 
coudi<:ão no ato da as~inatura. 

Excetuadas as para o t'X
ft'l'ior. qut• serão sempre 
anuais as a~sinatura R podPr
bl'-ãO tomar, t>m qualquer 
rpoca, por Reis ITIPS<•S Oll Ulll 
auo. 

· BR ASfLIA - Este Diário Oficial é encontrado para leitu
r<J no Salão Nacional e Internacional da Imprensa da 

COOPEH PHESS. no ·<Brasília Imperial Hotel . 

]'ara facilitar aos assinan- 1 A:'im d<.• <'vitar solução 
tes a veJ'ifiea<,:flo do prazo i!P dP continuidadP no . recebi
\'alidude d<• suas assiuaturaq./ PH'nto dos jornaiR, devem 
na partl' ~uperior do endrrt·- os assinantes providenciar a 
ço v;~o irnprpsso~ os nlÍtn('I'O' IL'CSpt•cti\'a renovação com 
do talão dr regislto o mês (' antt>crd~ncia mínima de trinta 

O custo de cadu exemplar 
atraRado dos órgãos o~i<'iais 
será, na 'enda a ,·ulso acres
cida de Cr$ J ,00 se do mesmo 
ano. e de Cr$ 2.00 por ano 
decorrido. 

As assinatmaH H·ncidas 
poderão ser susp!'nsas spm 
a viso pré\' i o. o ano ('In que rindará. (:'JO) dias. 

(P) n9 0931 de 25 de novembro de 1975 

O Governad or do Terl'!tórlo Federal do Amapá. usan
do das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo n.0 671/75-SEC, 

RESOLVE: 

Art. 1° - DeslgAar nos termos dos artlgc.s 7:1. e 73 , 
da Lei n º 1711 , de 28 de outubro de 1952. Maria Helena 
Franco Mont'A iverne, ocupante do cargo de Professora do 
Ensin o Pré-P'rimário e Primário, n1vel 11 . do Quadro de 
Funcionários do Governo deste Território, lotada na Secre
taria de Educação e Cuaura, para exer-::er acumulativa
mente, em substituição, a função gratificada, símbolo 7-F, 
de Chefe da Seção de Expediente. do Quadro acima refe
rido, dur&nte o impedimento do respectivo titular, que se 
encontra em gozo de férias regulamPntares. a contar de 1.0 

de noYembro do corrente ano. 

Art. 29 - Revogadu as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá. 25 de novembro 
de 1975, ll7.0 da República e 33.0 da Criação do Território 
Federal do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governader 

Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 
Termo Aditivo ao Acordo que entre si celebram 
a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 
- FUNABEM e o Governo do Território Fede
ral do Amapá - Governo-AP. atr avés da Se
cretaria de Saúde e Açiio Social- SESA.S, pa
ra uso do veiculo recebido como parte do Acor
do, para execução do Plano de Prevenção da 
Marginalização do Menor. 

Aos 07 dias do mês de novembro d.e 1975, na cidade de 
Macapá, Território Federal do Amapá, foi firmado o pre
l ente Termo Aditivo ao acordo ent.re a FUN ABEM, neste 
ato representRda pelo seu presidente, Dr. Fawlfir de Melo, 
s o Governo-AP. airavés da SESAS, neste ato representa
do pellil Senhor Governador Comte. Arthur Azevedo Hen
ning, no11 termos das cláusulas seguintes. 

Cláusul<'l Primeira - O veiculo cedido pelo convênio 
fUNASEM/Governo-Ap, será utilizado exclusivamente em 
função do cumprimento dos programas do Aeordo, sempre, 
e obrigatoriamente, em objeto àe nrviço. 

Cláusula Segunda - O veiculo também poderá 11er 
utilizado excepcionalmente para o cumprimento cie tarefas, 
em casos de calamidade públ ica, sempre através de cornu
nicatão aos respon:~áveis p!ilo Aoordo. 

Cláusula Terceira - Após o término dos serviços, o 
'lefculo deverá ser ree&lhid<il à guagem aonvencionada de 
comum acordo entn o Govt'rtl<t-AP/SESAS e a I'UNABiilM, 

não de\'endo pernoitar junto a r esidências particulares, 
salvo no caso de viagem (ora do perímetro urbano. 

Cléumla Quarta - O veículo tra rá inscrito 
da FUN ABEM, e o nome da Secr~taria de Saúde 
Social do Território Fede ral do Amapil. 

a s1gla 
e Açiio 

Clnusu la Qu lnta - O Governo-Ap. através da SESAS, 
se obriga a manter adequadamente o veiculo, mediantP re
visão periódicll, assegurando o perf<!ito funcionamento e 
estado de conservação do mesmo. 

Cláusula Sexta - O veiculo _ ficará obrigatol'iamente _ 
segurado contra risco total, ficando tal encargo sob a res
ponsabilidade do Govemo-Ap, através da SESAS. 

Cláusula Sétima - O usn rio veiculo será de respon
sabilidade do Governo-Ap/SESAS, que respond erá pE'rante 

, à FUNAB~:M, pelo não cumuriment6 du cláu~ula deste 
Termo. 

Clausula Oitavl! - Em caso de acidente ou ;ovaria, 
a FUNBEM deverá ser notifioada, no prazo máximo de 48 
horas após a decCilnência, através de relatório pormenori

' zado. 

Cliusula Nona - O Governo-Ap. através da SESAS 
obriga-u I! menter um Regi~tro rle Controle de Veículo, 
ao qual terá acesso à FUN ABEM. 

Cláusula Décima -O Governo-Ap, atravé s da SESAS, 
fornecerá à FUNABEM um relatório anual, indicando: 

a. número de licença e número da série da (rola; 
b. m:arca, modelo e n úmero da série; 
c. primeiro ano de serviço; 
d. qullometragem total; 
e. condições; 
f. d1as de inatividade. desde o último relatório; 
g razão da inatividade. 

E por haverem assim acordado, declaram os partes 
aceitar todos o; dispositivoi estabelecidos nQste Termo, o 
qual, depois de lido e aehado eonforme, vai devidamente 
a ssinado e datado pelas mesmas, a tudo presente, as teete
munhas abixo, e do qual são extraldas sete vias ele igual 
teor para idênti~o fim. 

Dr. Fawler de Melo 
Presidente da Fundação Nacional elo Bem-Est~r do Menor 

Comte. Arthur Azevedo Henning 
Governador do Território Federal do Amapá 

Testemunhas: liegíveis 

Preço elo exemplar: 
Cr$ 1,00 
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i'tclctlura .1111niciJwl dr. JlutaJ;Ú TI.l - Definit:ão rias dirrtri;.cs bús1cas dP gt~s

tão nnmirip1d (' ""U" instrumentos de ação Hdmi
, nistrc,th·a; 

CO XTI1r\ TO 

"'1 !11<1 de• r·or,l,..•\11) p:,r I'XC'<'tll'Üil dos 
Sf'I'V;, n; iP<·rPntt·, :1 .\lo ll'. 11r •'>" lm1n ;trclti,·o da 
Pr d >rtJru ~ t1'1iCif'"il rjp ;\lc~. l~'Í (' I rxar Ull t•trizl'~ e 
t stab< ILcer 1Illl sic;tt ma rlc> Cl<.-.>ific:.çêJq dr Empn•
r,os c salm io:- par;t o:; Sl>rvirl•>r L's do "lunicipio rw 
l\ [ !C<tpá. 

('lúu-,u';t I - Pn·c'imbulo 

(. ortt attntt·'i Prdcitur, i\Iu'1i• i pai rh :\Iac .r·~. 
.. .: Jinmt AUDITEC - Es ·r it,)rio I • ~\wliton,, 

Eu.nc mia <' Cnntctbilidarlv LVla ~) Local t· data: :\s-
inarlo na CirladP rit' 1\Taf'apá, T•'rrill'll'h> Federal do 

,\m"l á, ao:- 19 (dezenove) dia::: do mês de no\·embro 
• ~ 1 !l';' .). :~) Hr·tH't.•<;crtant.es: Hnpresr·nta a Prefl•itura 
:.lunü i pai dt' ~VIacapú. Sl'~l Pi'l' 'eito Dr. Cleiton F 
gtreir do de :\ze\'t•do, t> a r\ UDITF.l: Escril<'nu 
tJc' t\ndi1nria. El'nnnmia P l'•>ntabilidnrll' Ltda, o Sr 
Pr. n \':'aldo ne Souza J\1('llo. resi'kntr c· domicilia
do Pm Brlt>m do Parú. C]llt' d,;sina como rC'pre~E'n-
1 .ntL· legal. 4) Scct(> c rer~ c;tro da .\UDITEC - Es
··ritt'llr) rit• Auditoria. Economiéi e ('f)ntiibilidadP 
Lida. E r a t idark de DeiPm. onrh· Ü'll1 <•scritório na 
Hu:t X\' dP \iowmbro. ~~f1. t'on]unlo :W;)/:107, Erl!-
1 , io Frnncisn> ChamiP . Fonvs: :2~..!~5H l' :2~.07:);1. 

<·n 1e:- ·~n telepr1.fko LIBAT:\OC, Cai::\a l'ostal. 82 e 
btú r •<:istl'nrln nn CGC. snb " n° O·Ui07.0B5/001. , 
~1) F'U!lrlarnento LPgal da ,\d.Judic nc;ão. A pre<>entl' 
::djurlJC'<tr'iin l' em r]t'COIT('!H'Í(I da IJomn(ogaçào, pr.>[n r 

í''\l'L'lt ntí!'>:-.imo Senhor Prdt.. it<1 I\Tnnir'ipal le Mara
pa r[a lirita,ão Tom.lda dt~ F'l'l'l'OS !1 o ;l().í3. publi-
( arla no Diúrin Oficial dr Tt>rritoriu, n.O :211 ~. de 
! ') de' Outubro LlP 1.~17!1, tudo na forma do Del'reto-
T .t•i n" 200/fi7. 

II.2 - Dcfhídio dos nÍ\·eis P hierarquras dos 
ÓJ gãos búsicos q lll' deverão compor a estrutura or
ganin. 'I 1:1:t' d,1 _:>-, ~rtt···a :\Iunicipal de l\1ac,tpa. 

lU - Elabun ·ão dd minuta dL mensagem ú 
Cârna1a "\Tunicpul. (j\lP fundamt>ntem ·1-; prepllsições 
dJ Rl'forma Admini:.,trati\·a submetidas pelo Exccu
ti\·o: 

I L-t - Elaborat,:ào du H0gmw ,J urídil'o dos Fun
C'roniu in.; da Prefeitura Muninpc:J dL• :\Iacapfl. inclu
"1\'t' nPntrta cta mensagt'm ã Cúmara :\Tunicipal, fun
d<•mel1l •. ndtl a rnalt'riél: 

II.~ - OriPntaçfl(l t ' A..;~i,t..:.nl'ic~ 

m"ntn.; d(• upro\'a<,·<lo. 
no~ 

III O - Elnlwr,H;ão da Organiz·u;ilo E-;trutu:·al e 
de Rcgimt:nto da P1 t·fritur::t :\Tunídp;tl dt• 7\1acapú. 

III.l -- Ider,titicaç3.o d<• '> ati\•idar]~_·s específicas 
e gL'né,kas J::.s 1Jnid.t :~los Orgúnrl'étS E.· clv seus res
p:-<'1 Í\'l)S tilularl's: 

I li.:~ - Desdobrarm>nto ela t•str utura b.íska em 
unirlad\'.~ •>rg;1nicas d<' rnl'nor hit•rarquia; 

UT.:l - Dt>iiniçÃh rio~ rl'f}Ui~itos para o pn :•n
chiml'nlo do~ carqo..; de dirt>t;ão, Clwfia e 'l~:-.cssorn
tnf'nto: 

III..f - ELtborat,:iiu da Estrutura Orgazacional; 

IIr ;-, - Elabora<;ilo de Regimt·nto e elos respec
ti v<>S alo<; dt> aprm·ação: 

III.'G - Orientação para os prol'edimt'ntns dP 
implant;u;ão fL•ito atravt'S de seminários rom os .;cus 
rl'spedi\'os dirigent<'S. 

C úu-;•lla TI ~ Desit.(na~·ão 

/\ Pr'- fpitnra :'vhP1icip,d de :\I<.~~a;->5 <>l't ;1 dL•signa
r! l contratant.l t> H !irnw i\ UDITEC - Ff.crilório de 
.\uclitori<l. El'onomia e Cuntabilidadt' Lt la, rlp Cun
tt atada. 

I\'.0 - Sistema de ClassifH ação de Empregos 
1 e Salúrios para os SN\'idon•s elo :\1unidpio dt.! 

:\I::H·apa. 

C au:;u!d 11! - I\ ~rrnas {' Execução 

A Cont 1 atada se ohri~a a l'XPrutu r , )..; ser\'iços 
nbJc ft1 do ]'tl'St.•nlt· <'Pn1ratn dt.· acordo l'om ::l sw: 
p1 < 1 po~t,t. r·mbtantL' do pr ncp~sq de Torrada de Prt'
c,ns n 1 :~6 í;j-C'PL. CjUC· fit·,t f<m nrlo parl<' intPgran
tL do prl'-;ent0 contrato. juntamente c'<Jlll os demais 
d< cumentos inseridos no l'l'fl'ridu pro<·c•sso. 

C áusula I\' - Disc1 imin;Jção dos Sprviços. 

LO -- Irlentifi, açiio dr'J~ hloquPios Institucionais e 
Orgnmzaci(lnais quf· impr dPm pleno dPst•I1\'Pivimentn 
da Administrat,:dO da Pr•'f(·rtura :\ltmicipal dE' l\Iacapá. 

I.1 - Elaboração <:h' um formulário básil'o de , 
prr1spc ·çáo; 

!.2 - Aplica,:ão rl<ls fot muliuios aos ni\Tis rie 
Lhefia::, e •mtras; 

U Elaboração da :\L1triz de intPrp, c.•1<1çüo dP 
dados: 

1.4 -- Tabulação de dados; 

L5 -- Diagnóstico d-.s rwcc .~:.idades da .i\IodC'r
niz,lção Administratl\·a rla I'n fl'itur\l :\lunicipal dt• 
Macapú. 

II O - Elabora-;~o da LL•i básica rlc• Organiza(, tO 

rJa Prefeitura Municipé1 l de Marapá. 

IV.! - Elaboraçàa do documl'l1Ü> legal C' JL'S
pecti\'a mt•nsagpm ao Pode1 Legislati\'O. dispondo 
sobre rlin·trizes do sist<•ma ele Classifil'ação de Sa
lários e r.mpregos da Prdc1tura i\Iunicipal dl' lVIacapá 

IV.:2 Definição. car actl•riZi:t~ão e estruturação 
dos divc·rsos Grupos Ocupacionais t' respectivas ca
t•~gorias funcionais qut' elevem intl'grá-los. incluindo 
dispusiçôps de clao;;s(>s, desl'riçõcs sumárias. atribui
çlies de· cada class('. exemplos tipiro dl trabalho 
de classe. fllrma dP recrutamento t qualificações 
t-ssPnciais, pt•riodo ck trabalho e outras característlcél: 

IV. :3 Elaboração do documento legal, dispondo 
especificamente ~obre as atividade~ dt Din çàc• e 
Assessoramento ::::,uperwres e de D trt-ção e 
Assistência Intermediú 1 ias: 

IV. 4 DimensionamPnto da Lotação, 
sobre a forç& de trabalho no ~eu asp~cto 
tivo ~ qualrtati\·a ntcessárias as unidade!' 
que intt·gram o complt:xo administrativo 
feitura Municipal de l\lacapà: 

dispondo 
quan1i1a
orgânicas 
da Pre-

IV. 5 Elaboraçao de atos apropriados, dispondo 
sobre nor·m~s necess:üias a }mplantaçâ0 do Plano 
de Classiftcaçâo de Cargos. 

Cláusula V - R•·curso" 

O valor do'> se t,viço:-; l'bjfto cio presente con
trato é de Cr$ 244 ~100.1 1 ~< ~ t q•.Jar~>nta e 
quatro m!l e novPt'~'-111•' ' ' 'J'/1'11• -réin pag1s 
com o:- ~ecar~os d.::> ~"'"r v" ·o t el 1), a lo entre o 
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Governo do T2rritório Federal do Amapli e Pre
feitura MuniCl}JnJ de M::.,.;apá, devidtm~nte ê.pruvado 
pela Câmara de Verearlc res e Publicar:lí r0 Dit-rio 
Oficial nº 2. 1:30 de :~9 d e outubro de 1975. 

Cl ~ u sula VI - Pagamentos 

DIÁRIO OFICIAL 

Cláusula X 

4a. p1g . 

. ,_... ~·-·------~-

Encargolii d1versos. 

O Pagamento dos servi.;os relBiivos ao prP
sente contrato será efetu<~clo ela seguinte maneira: , 

.. ~orr-erão por conta cL Contratada os encargos 
ftsca1s, os resultantes da Le~is1ação Trabalhista e 
da l.)revidência Social, bem como 'lquel E>s rt-sultan
tes dos atos ilícitos praticados por me11.bros da 
equipe executora dos projtlos. 

Clá u "ula Xl - Direitos rl-: Autor e RE:sponsa
bilidad'::' 

1 - Na Assinatuara do contrato, Cr$ 50.000.00 
(cinquenta mil cruzein,s); 

2 - Aos trin ta dias do iní::io drs trabalhos 
' $ ' Cr 44.900,00 (quarenta e quatro mih e novHer.tos 

cr uzeiros): 

3 - Ao término do projeto I - Cr.~ 20.000.00 
(V'inte mil cruzeiros): 

4 - Ao término do projete· ~- Cr$ 40.000,00 
(quarE-nta mil c r uzeiros): 

5 - Ao término do projeto 3 - Cr$ 50.000,00 
(cinquenta m il cruze i r os): 

6 - Ao términ o do projeto -t - Cr$ -!0.000,00 
(quarenta mil cruzeiros). 

Clá usula VII - Andamento dos Serviços 

1) Andamento: A Contratada deverá rt>speitav 
estritament e, na execu ção àos ser\'icos ora con
trata do~. o andamento e os prazos de .entrega dos 
serviços estabelec idos na sua p roposta: 2) Fo rma e 
prazo de e xecução: A forma dt execução dos ser
v)ços obE-decerão o cronograma físicu dos p rojet0s 
ane:xados à pr'Oposta da Contratada. 3) Prazo de 
conclusão: Os servi ços objeto ào pr<>sente contvato 
devt>rã e S H exE>cutados e totê lmf'nte concluí dos no 
prazo d e 120 (cento e vintt) dias con~ e cutivos 
contados após 5 (cinco) dias dfl assinatur; 
do c ontrato. 

Cláusula VIII - Fiscalização 

A Contratante fiscali za rá permanent€-mente a 
execução dos serv iços contratados, através de 
elementos devidamente credenciados pelo ExcE:len
tíssimo Senhor Prefeito. 

Cláusula IX - Re scisã o e I ndenização 

O Presente contrato poderá ser resci ndido 
pela Contratante, se es ta assim JUlgar conveni ente, 
indep enden te de interpelação Jud\cial ou extr a
Judicial. hipóteses em que não poderá a Contratada 
pleitear em JUI ZO ou for a dele, inde nização de 
q ualquer natureza , além d o pagamen to dos t r a 
balhos efetivamente real izados e aceit os pel a Con
tratante, quando a Contratada: 

1 - Q uando ocorrer infraçiio contra tual repu
t ada g cav e pe la Prefeitura Municira l de Macapá 
e a Hrma prestadora de se rviços n ão, promover, 
no prazo que lhe for concedido, a repara ção da 
sua falta ; 

2 - Se a prestadora de serviços falin, entrar 
e m liquidação ou fer declarada inidõnea por 
qualquer motivo ou pretexto, em qualquer Estado 
ou Município do Território Naci-onal: 

3 - Se ocorrer a transferência da execução 
do contrato, em )ílarte ou n o todo, a terreiros, sem 
o consentimento prévio e expresso da Prefeitura 
M unioipal de Macapá: 

4 - Se os serviços sofrert:>m paralização por 
mais de 30 dias consecutivos. salv o motivo de com
p rovada fonça maior; 

5 - Se a firma prestadora dt ser~ços expr:es
'l emente desi stir da execução de eontrato, ou de
monstrar esse propósito por atos inequívocos , 

Sem prejuízos dos direitos autora1s da Contra
tada, o ori!Jinal dos estudos e projetos ficam per
t~nrt>ndo a ConbratantE', sendo a Contrat~:~da re~

ponsável pela boa q ualidade dos serviços extcuta -
l c< os além de res ponsabiJií'ar-se pEla encadernação 

de 50 (cinquenta) volumes de cada projeto. 

I 

I 

Cláusula XTI - Garantia de Exeouçi'!o 

Para garantia da fiel execução das obrigs.ções 
assumidas pela contratada, no presente CuntJ ato, 
ficará retido. juntamente com a caução. 60°, 11 (ses
senta por centú) da últlma parcela de pagamento, 
cuja devolução obdecerá o i tem 7 do Edi tal d"' 
Licitação. 

Cláusula XIII - R.-a.Justatnento : 

O presente contrato nãt1 e~tá sujeito a reajus
t a mento de preço. 

Cláusula XIV - Inidoneidade. 

O inadimpl ·mento de qualquer das present~s 

obrigaçõt>s C'Ontratu ~ is poc:lerá irrpor·tar em declu 
ração exprtssa de inidoneidade da Contratada, pa · 
ra contr::.tar ou trunsigir cCJm o Municipio, s~m 
dPsprezo de quaisque r outras sa nções previstas 
neste Contrato. 

Cláusula XV - Disposições Gerais. 

A Contratada se ohriga a manter, sob sua to
tal respon sabilidade, esc1.té.tio liD Macapo. pr.ra 
execução dos serviços, inclusive com elementos de
vidamente credenciadM a prestai informações 
quando solicitadas. 

C!amule XVI - Foro 

Fica adotado o Forn de M~1capá para dirimir as 
questões Judiciais resultante s deste contrato, com a 
renüncia expressa cl~ qua)squ..r· outrc's. 

E, para firmPí'a p Vfl lidadt> de tudo o qut· fi
cou dito e aqui estipulado, J:wrou-se o pr,..<~ente ins
trumento Pm !'i (cinco) vias, de igual t eor f' ft•rn;& 
para um só efeito, depois de lidas, ccnferidas e 
achadas conform.,, vão assinadas pelas partPs con
tratantes. e pelas t,stemunhas abaiJío, a tudo pre
sentes. 

Gabinete rio Prefe~to, em Macapé'l, 19 de no
vembro de 1975. 

Cleiton Figue~redo de Azevedo 
P r efeito Municipal de Macapá 

Contratante 

I Reinaldo de Souza 
Contratada 

Meio 

I Testemunhas: llegiveis 

I Preço c.o exemplar: 
Cr$ 1,00 
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--~-------------------------~-------------------~-----~ ----~~~~~~----~--~-----~----··--··-----------
Prefeitllra :..Iunic:ipal de Macapá 

Asses~ona Jurídica 

EDITAL 

No.;; t r r!" OS da Portaria n° :W9j7:i-G A\ B-P~1M, 
de 21 de outubto de 1\175, cot v'Jca a~ p~s~oa~ que 
S"' JUlgarem possuirloras ou prnprietánas de áreas 
de terra~ comoreendidas no terr~no denominarlo 
«ARAÇt\S,, ~it~ado no Bairro do R11ritizal, para, 
no prazo dt trinta (30) dias, contado~ da presente 
d;::ta a f zerem pr0\'8 ::las po5=ses ou propriedad':?"-, 
junto à Ass11ssoria Ju rídi ca ela PMM. para os fins 
pn:\·istus no DFcreto-ld n( :~ 3ti.i. de 21 d<' junro 
rie 1941. 

Macaprí. :25 de non•mbro de 1975. 

Francisco Scuza de O!iVI'Íra 
Arlv. O.A.B. Inc::0. F-:16 - l'art. !lHO-Pn 

Chefe da -\ssessoria Jurídica 

·----~------~------------------------------~---
Prefeitura Municipal de :\1ac:•pá 

Assessoria .Juridira 

EDITAL 

rom·oro p"ln prf-sentp AS pt-ssoas que se u]. 
~orem possuidora~ c u propriPtárias de áreas dP 
tePras compreenciidas no terreno na Quadra nº 14, 
Set;)r 15 e que tem as sl"guintes raracte1 isticas e 
oonf ontaçõPs: limite-se ao Norh· pela 3ª Rua, ao 
Su I pe la 4ª Rua. a Leste pela 1 a A n>'1ida, a Oeste 
p1•la 2!1 AYenida, ~ituado em Porto Grande, Muni
cípio de lVJ.acapá. pua, no prazo de t:r:inta (30) dias. 
contados da prec;ertte data. a fazeren1 prova das 
possPS ou propriedades, junto n Ass~>ssoria Juríchca 
da PMM. para fins previ~tos no Decreto- lei n° 
3.365. de 21 de Junho de 19~ 1. 

~.laca pá. 25 de novembro de 1975. 

Francisco Souza de Oliveira 
Adv O A.B. Insc F-36 - Clirt 960-Pa. 

Chefe da A~~e!'soria Jutídica 

Prefeitura Municipal de Macapá 
L<'i N ° 33/75-GAB-PMM, de 14 de novembro de 1975 

Estimi a R~c>cella e Fi~:• a De11pesa d; Prefei
tllra Municipal de Maaapá, para o exercieio 0-
nanceiro de 197fi. 

O Prefeito Municipal de Macapr\, Ter ritório Federal 
do Amapá. 

rac,:o sabf'r que I c.:.mara Muniuipal aprovou e eu 
santiono e promulgo a seguinte Lei, na forme de que dis
p f,e o artigo 57 . do Decreto-L<'i n.0 4 I 1, de 8 de janeiro de 
lll69: 

Art. 1.0 
- O Orçamento ~ernl do Muntclpio pa1·a 

M!lcapá para o excrc1cio financeiro de 1976. compost o peias 
rPceltns e de~pesas de órgãos dói admlniitrG~;!io Direta. es
tima a Heceita E>m Cr$ 20.2l),J.OOO,Qn (\•inte rr.ilhões e duzen
tOI mil cruz~>iros) e f1xa a D~spesn em igual importância. 

'\ rt. 2.0 
- A receita será reali7ada m!diante a arre

cadação dos tributo>, rendas transferida ! e outras Receitas 
Correntes e de Capitlll, na forma da legislação em vl~or, 
constanteli dos anexo~ desta lei e de acordo com: 

l - Receitas Correnteli 
!.l - Receita Tributária 
1.2- Heceita Patr imonial 
1.3-Receita Industrial 
IA- Transferências CorrentE>s 
1.5- neceitas Diversas 

2 - Rerl'ita~ de Capital 

t. ~ ll'i.ooo,oo 
232.ooo.oo 
:lio.ooo.oo 

6.o23.ooo,oo 
515.000,00 

1.1-Alienaçlio dll bens e Imóveis !5.00Q,OO 
1.2-Tran11fe r inclu de Oapitat Jo.l4!il.ooo,oo 

!1.33!5.000,00 

lo.845.ooo 110 

TOT AL GERAL 2o.2oc .oor- ~0 

Art. :J." - A despesa se1 a realizada segundo a d!s
erlmlnaçáo dos anexos, constantes desta Lei, que apreaen
ta 11 sua composi~lio por órgãos. conforme: 

I. - PODEn LEGISLATIVO 
LI - Cãmare de V(-'readores 818.238,00 

81 8.238,00 

2. PODF'R EXEC'UTTVO 
2.1 Gabin€'te do Pr.f, to 

19.381.7112,00 
936.1 82.00 

~ 2-As~.,s~oria Técnl1 'l lo5.857.oo 
Z.~- Dep1rtamento de 1\dministração 2.ol4.Blí.oo 
2.4- Deparla:-:-,ento de F'inan~'AS 4. 727.544,oo 
2.6- Departamt>nto de Obras e Viação 5.H6.23o,c..~ 
Z.R-Departomento de Educação e 

Cultura 
2.7-Ser\'i<;o Munfcip:Jl de Estradas 

de Rodagl'm 
2.8 -~"'niços Induitrials 

2.!178.792.00 

2 650.000,01) 
322.34o,oo 20. 20fl.OOO,OO 

A r L. 4.° Fica o Poder Executl\'O autorizado a tomar 
u~ medid"ls necessárias para ajusta r os dispêndios e efe· 
tivo comportamPnto da Receita 

Art liY - Fica o Poder Exe 11u~ive autorizaào a abrJ.r 
crE-ditos Supleml'ntneF, até o limite correspondt>nte a 20°,1 
(vinte por cen~o) «io to t lll da df'~pesa fixada nesta lei, com 
as ie<(uin~es finalidades 

I - at~nder insuficiência na$ fio ta qões. espeoialml'n
t!' as relativa~ a i!nQil rgoF com pes~oal. ut ilizando com o 
rrcurso a ReseP\'11 di! Contingência; 

li - atender programas Cinanciado pur recei\as com 
df'stinação especifica. utilirandü l'omo recurso, definidll no 
§ 3" do art 43 da lei n ° 4.320. de 17 file março do 1964, 
dispensados os pedidos de abertura de créditos nos casos 
em que a lei dPtP.rmfne; 

Til atender Insuficiência nas dotaçõ~c>s destinadai 
a programas prioritário~. utilizando como recurso ag diRpo
nibilidactPs C:lract.,ri7udas no item 111 do § 1 Q do a r t. 43 da 
Lei n.0 4.320. d€' 17 de março de 1964. 

Art. 6.0 - Esta lei entrará em vigor a parti r do dia 
I" de .J:~nefrn de 1976 reoo,·arlali AS dispo~i<;õe~; em con
tr;>rlo. 

P8l:tcio :Jl de Março. 14 de nQvembro de l97õ. 

Cleiton figuelredo de A:zevedo 
Prefeito Munic ipal de Macapá 

Econ• Newton Dougla~ Ba rata dos Santos 
Diretor do Departamento de Adminlatraçiio 

~-------------------------------------------~ 
PrefPilllTa Munioipal de JJlacapá 

Deoreto Nt 46-A/75·GA B-PMM 

Dispõi' sobre abertura de Crédiio Suphlmentar 
e anulac;ão de itens na Tabel!l explioat iva dP 
Despesa por órgão da Administração Municipal. 

O Preieito Municipal de Macapá, no uso das atribul
çriea que lhe são conferidas por lei. 

DECRETA: 

Art. I o - Fica anulada na importância Ele OrS .. 
9:~5 OOO.Ill! (na\PcentM e trint"l e cinco mil cruzeiros). No 
Or~tamento Ana!Itico do <.orrl'nte dos Orgãos que com põe 
a Administração do Município, pelos itens das do tações 
abaixo: 

D. A. 
4 0.0.0-Despes» rie Capital 
4.1.0.0-lrl\'estimcnto 
4.1.3.0 - Equipamento e ln5lelaçoes liGo.ooo,oo CrS 6oo.ooo,oo 

D. 0. V. 
a 0.0.0-Despesas CO! rentes 
3.1.0.\. - Despesas Custeio 
íU.l.O-Pessoal 
3.1.1.1-'Pessool Civil 

O. I - De~ pesa Fixa 
0.2-Despesa Variável 

D. E. C. 
3.0.0.0- Despesas Correntes 
3 1.0.0 - Delipesas de Cratek> 
3.l.UI- Pessoa l 
3.1.1.1-PessoRI Civil 

0.1-De~p< a Fi:'\a 
O 2- Df'spe~ll Variável 

13a.ooo,oo 
lo5.ooe,oo C1•$ 235.ooo.ot'l 

~ (t J•f'lp l'l 

'10.1 , n,(·<> Cr$ loo.ooo,oo 
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Art. 2g - Com Qli recuu0s da anula~tão fo!lta pelo 
artigo anterior fica Suplementeda na importâncil'l de Cr$ ... 
938.000,\lO (novecentos e trin~a e cinco mil cruzeirlàs), os 
itens dall Dotações do Orçamento Anatitico do corrente 
exercício dos Orgios da Administração do Município, con
forme discrlminaçíio abaixo: 

D. A. 
3.0.0.0-Despesas Correntes 
l!.l.O.O-Desl!lesas de Custeio 
3.1.2.0-- Material <:onsumo 
~.1.3.0-Serviços Terceiros 

D. F. 
3.0.D.O- Despesas Correntes 
3.1.0.0-Despesas de Custeio 
3.1.1.0-Pessoal 
3.1.1.1- Pessoal Civil 

0.2-Despesa Variável 
3.1.3.0- Serviços de Terceiros 
3.1.5.G-D&sp. Exeraíoio Anterior 
3.2.0.0-Transf. Oor rentes 
3.2. 4.1-Jur~s da Dívida Pública 

Fundada Interna 

::í.ooo,oo 
6o.ooo,oo Cr$ 66.ooo,oo 

!io ooo,oo 
20.000,00 

63o.ooo,oo 

'/o.ooo,oo Cr~ 79o.eoo,oo 

D. O. V. 

3.0.0.0-Despesas Correntes 
3.1.0.0-Despesu Custeio 
3.1.1.0-Servlços Terceiros 5o.ooo,oo 
4.0.0.0-Despesft de Capital 
4.1 .0.0-Investlmente 
4.1.1.0-0bras PúbliC!aa 

Const Muro de Grupos 
Esc. Aracy NásclmeRto So.ooo,oo Cr$ 8o.ooo.oo 

Art. a.• - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as dlspt>slções em contrário. 

Cumpra-se, l'tegistre-se e Publique-slt. 
Palácio 31 de ~arço, 19 de novembro de 1975. 

Cleiton Flgueil·edo de Az:eyedo 
Prefeito Munlclpai d,e Macapá 

Publicado nellte Departamento de Administração, aos 
l!.l dias do mês de novembro de Jt7fi . . 

Econa. Newton Douglas .Barata dos Santos 
Diretor de Departamt~nto da Administração da PMM 

Prefeitura Municipal de Macapá 
DEG:RillTO N t 047/15-0AB-PMM 

O Prefeit0 Municipal de Macapá, usando das atribui
ções que lhe são oonferidas em lei. 

DECRETA: 
Art. 1 Q - A Prefeitura Municipal de Marapá, reser-

va à Procuradoria Geral do Distrito Federal e TeJ,ritó!lies, 
uma área de terras, laual a suma àe 4 (quatro) lotes me
<ii nldo cada 30mxGOm (1.-tn\a metros de frente por sessenta 
ditos de fiundo) fazendo um total de 7.200m2 (sete mil e 
Quzentos metros) quadrados, área que será loealizaõa à 
margem direita da F!etnrla Macapáfl"azendinha, pelo lado 
S ul e margem esquerda da :Ress11ca do Be!rol pelo · lado 
Norte e Oeste com ~ Igarapé 6las Peddnhaa, e a Leste com 
a Rua Leopoldo Machado. A refer ida área faz parte da 
prlml!ira e•apa de expansão urbana da Çidade de Macapá, 
(!Ujo Plano Ur ban istie:e está em fase de execução. 

Art. 2° - Destina--se citada área à construção de 
q uatro unlG!ades res!Eienclais para uso doa membros do 
Minütério P .. blioo do Distrito Federal e Territérlos. 

Art. 32 - A loaaliozaç!o àeflnltin da ár ea pretecdt
ds e a aessão da posse será fornecida l0go após a oonclu
são do Plano Urbanístico, para janeiro doe 19713, q U!MlQO 

.'ler á l!berada a respeetlva licença para conatruçlio desde 
que sejam obedecidas as normas estatuídas nas leis n9 22/ 
73 e &3/ 71, de 03 de eut~o~bro de 1973, pertinentes à matéria. 

Ari. 4Q - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publfllagão, revogadas ail dlilpos!(Jões em &0'!1trário. 

Oumpra-se, Registre-se e Publique-se. 

Paláeio 31 d• Margo, 21 de novembr o de 1975. 

Clelion Flguelred~ de Azevedo 
Prefeito Munlc!p&l de Macapá 

Publl11ado neste ~apartamento da Admlnlstraçio, aes 
:11 dias do mh de novambre ela 11175. 

!:cen~ Newton Deuglu Bantl tios Jantos 
Diretor do Cept0 A.dm4ntakaglo 
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Comissão Permanente de Licitação 

A VISO D.u EDlT AL 

De crdem do Exmo. Sr. Governador do Território 
l"ederal do Amapá, aviso às firmas interessadas que acha
se aberta a licitação de Tomada de Preços n.0 18/75-CPL, 
destinada a catação de preços para fornecimento ao Ge
verno do Território de quinhentos (500) rolos de aume 
farpado de 250 metros. 

A ~lcita~ão será realizada no dia 08 de dezembro de 
1975, às 9:00 horas. no Gabinete da Diretoria da Divisão de 
Administração (Almoxartfade Geral), situaàa à Rua 4lenr:ral 
Gurjão n2 10, em Macapá. 

O B:di~al de demais esclarecimentos referentes a 
Tomada de Preços. enc<mtra-se a disposição dos inteNssa
dos no ender11~o supra mencionado l! na Repr6!sentação do 
Go\•erno do T. F. do Amapá, em Belém, à Av. Prf>sldente 
Varga~; n" 158, sala 1.10:3.11 º andar, 

Macapá (AP), 24 di novembro de 1975. 

Luiz Gonzaga Penira de .1\ouza 
Prciidente da C.P.L. 

Comissrln flp lnqu[>f'ifo Adrninistrntivo 

Decreto (Fl) n.U 0924/75-GAB 

Portaria n.0 01/75/CIA 

A Presidente àa Comissão de Inquérito Ad
minis;tratívo in:>tituída pelo Decreto (P) nº 
0924/75-GAB, de 24 de novembro de l 975, do 
Excelentíssimo Senhor Governador do Território Fe
deral do Amapá, u~ndo das atribuições que lhe são 
conferidas pelo § 2º do Art 219, da Lei nº 17ll, de , 
213 de outubro làe 1952, (Estalmto dos Funcionários 
Públicos Civis da União). 

RESOLVE: 

Designar1 Manoel Maria dos Santos, ocupante 
do cargo de Escriturário~ do Quad•ro de Pessoal 

' Temporário do Governo deste Território, lotado na 
1 Secretaria de Sep,urança Pública, com exercício de 

suas atividades na Divisão de Trân&ito, para 
' desempenhar as funções de Se~retário da aludida 

Comissão. 

Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se 

Macapá-AP, 24 de novembro ele 1975. 

Isa Maria Souto 
Presidente da CIA 

Companhia de Eletricidade do Amapá 
CEA 

A VISO 

De ort!em do Sr. Diretor Presidente da Com
panhia de Eletricidade do Amapá-CEA, avisamos aos 
interessados que a Tomada de Preços-Edital n.0 

03/75-CEA, destinada a r>eforma geral no Almoxa
rifado, ampliação do Departamel'1to de Administração 
e Finanças . reforma e construção de sanitários, publi
cada pela CEA, que por interesse desta Empresa, a 
sua abertura foi tra11Sferida para o próxJmo dia 16 
de dezembro, às me>rnas hotas e n o mesmo local. 

Macapá, 26 de novembro de 1975. 

Doly Mendet Boueinha 
Dintor Administrai!vQ 


	

