
1re~r«~it®r~o Feíth~r~~ ~o A11r~u~pà 

DIÁRIO OFICIAL 
hno XI. N"'úmer0 2.204 Macapá, 2a .-feira, 8 de março de 1976 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(E) n.0 006 d e 24 de fever eiro de 1976 

Declara de utllldaàe pública para fins de desapro
priação, uma área de t erra urbana, com l:>enfeit orias, desti
nada à construçi.ío do Complexo AgropecuáriCJ da Secretaria 
de Econorr.ia, Agricultura e Colonização, situado na Vila 
Or; Maia, Santana, Município de Macapá, capital do Te: ri
tório Federal do Amapá. 

O Gover.nadot· do TevrL0rio Feder al do Amapá, usan
do das atribuições que lhe suo confarldas pelo artigo 18, 
item II, do Decreto-Lei n.0 411, de 08 de janei ro de 1969, e 
tenclo em vista o disposto nos artigos 5º, letra «m» e 6º d o 
Decreto-L~! n.0 3.365, de 21 de junho de 1941, moàificado 
pela Lei nº 2. 786, de 21 de março de 1956, 

RESOLVE; 

Art. 12 . - É declarada de ut.ilidadc pública par a fins 
de desapropriaçã·o uma área de terra situada dentro do 
n edmetro urbano da Vila Dt·. l.\11<-ia em S01ntana, com uma 
dimensão de 4.35,oo hectares com benfeitorias pertencentes 
aos herdeir os de J oã111 R ufino Costa. 

Art. 2.o - A área de t erra referida no artigo anterior 
àquela eonsta nte de planta eiaborada pela Divisão de Co
lonização, fl s . 7 do Pr ocesso n.0 671/75-SEAQ e assim des
crita: a ár ea é representada por um trap ézio irregular o 
qua l foi levantado pelo sistema de caminhame'Ílto, com a 
leitura dos vértices· onde foram plantados os r espectivos 
piquetes de m adeira de lei , num afastamento 35,oo (t rinta 
e cinco me~ros) da J.atera l da Avenida .Santana onde foi 
fi~cado o piquete n.0 1 (um), seguindo-se d este ponto rumo 
N-S, com a di st ância de 289,7úm \duzentos e oiten~a e nove 
metrós e setenta centímetros ) forman do o 2º (segundo) ·[ 

' ponto; partindo deste na direGào E· W, com a distância de 
I45,oom (cento e quarenta e 'cinco metros) formou o 3.0 

; · 

ponto, limite da cerca de proteção de E.F.A., partindo deste • 
ponto, acompa nhando a referida cerca numa· distância -de l 
3oo,oo (trezenteJs metros) determina o 4.0 ponto e deste, no l 
rumo W-E, com distância de l47.oom (cento e quarenta e í 
s ete me tros) fech a-se o piquete n.0 1 (um), ponto inicia l. O j 
perímetro deserlto abrange uma área de 4.35,oo ha. de te r- l' 

rem:o de conformação plana e eampa firme. 

Arll. S2 - O Governo do Território Federal do Ama
ji)á, promoverá a desapropriação da área discriminada no I 
artigo anterier €le que t rata este Decreto, n a forma da le- J 
gisla~ão em vigor. 

Art. 42 - Nos termos do artigo Hi do Decreto-Lei n2 
3.36§ , de 21 de junh o de 1941, modificado pela L ei n º 2.786, I 
a desapropriaçãe é declara<'la de caráter urgente para efeito .1 

de imediata imissão na posse. 

Art. 5.0 - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as dispos~gões em contrario. 

Palácio do SetE'ntrião, em Macapá, 24 de fevereiro 
de 1976, 87º da República e 33º da Criação do Tenitóri0 
Federal do Amapá. 

Arthl:lr Azevedo Henning 
GGvernador 

Dorníaio Campos de Magnlh~es 
Secretário de Adm. e Finanças 

(P) n.0 0141 de 18 de fevereiro de 1976 

O Governador do Territó rio Federal do Amapá, 
usando das atribuições que lhe são confe<idas pelo artigo 
18, item II, do Deereto-Lei nº 411, rle C8 de janeiro de 1969, 
e tendo em vista o que eonsta do Pr0cesso nº 0401/76-SAF, 

Rli:SOLV[l;: 

Art. 1º - Designar Maria das Graças da Silva Dias, 
Professora do Ens ino Médio, da Tabela de Pessoal. Espeeia
lista Temporárie do Governo deste Território , ~otada na Se
cretaria d e Ecot!omia, Agric'ultu ra e Colonização, à disposi
çã0 da Secretaria de Educação e Cultura, para v iajar da 
sede de su<ts atribuições - IVIacapá - até Brasília, capital 
do Distrito Federal, a fim de participar de treinamento 
complementar em pesquisas sobre Cursos Profissionalizant es 
e Mercado ele Trabalho, em órgãos especializad0s e indica
dos pela SOMAI -- Sistem as, Organização Administrativa 
e Indieadores. · 

Art. 2o - Revogadas as disposições P.m contrário. 
Palácio do Setentrião, em Macapá , 18 de fevereiro 

de 1976, 87.0 da República e 33.0 da Criação do Territ ório 
Federal d o Amapá. 

Domicio Campos de Magalhães 
G0V<Crnador Substituto 

(P) n." !:ll42 de 17 de fevereiro d e 1976 

O Governador do Território F ederal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são eonferidas pelo artigo 18, 
item li, do Elecreto-Lei n.0 411, de 08 de ja neiro de 1969, _ 

RESOLVE: 

Art. 12 - Dispensar, a pedido, nos termos do artigo 
77, da Lei n~ 1711, de 28 de outubro de 1952, Agnaldo 
Gomes d e Lima, Encadernador, nível 9- B, do Quadro de 
Funcionários do Governo deste T erritório, lotado na Se
eretaria de Administra.,:ão e Finanças, da função gratifica
C!la, símbolo 5-F, de Chefe de Serviç<i> de Atividades Gerais, 
do Q.uadro acima referido, a partir d e 1.0 de m arço do 
corrente ano. 

Art. 2.o -· Revogadas as disposições em eamtrário. 
Palácio do Setentrião, em Macap~, 17 de feverei ro de 

1976, 87~ da R epública e 332 da Criaqão do Território Fede· 
ral do Amapá. 

Domíc!o Campos de Magalhães 
Governador Substituto 

(P) n.0 0144 de 17 de fever eiro de 1976 

O Governador do Territ ório Federal do Amapá , usan
do das a trlbui()ões que lhe são c~:mferidas pelo artigo 18, 
item II, do Decreto-Lei n º 411, de 08 de jan eiro de 1969, 

RESOLVE: 
Art. J.O - Des!gAar nas t ermos dos Ntigos 145 , 

item I e 147, da Lei n.e 1711, de 28 ·de outu 'J ro de 1 9~2 , 
Galiieu da Silva F erre ira, Escrevente Ds t!lógrafo, n !vel 7, 
do Quadro de Funcionários do Governo deste Território, 
lGtado na Secret aria de Adminis tração e Finanças, para 
exercer a função gratificada, símbolo 5-F, de Ch efe do 
Sler viç0 de Atividades Gerais, de Quadro acima referido, a 
partir de J.O {je março do corrente ano. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário. 
Palácio do Setentrião, em Maaapá, 17 àe fevereiro 

de 1976, 87º da República e 33.0 da Criação do Território 
Federal G!e Amapá . · 

Dom!cio Campos de Magalhães 
Governador S ubstituto 
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As Repartições Públicas 
Territoriais deverão remeter o 
expediente des~inado à publi
cação neste DIARlO OFICIAL 
diariamente até as 18:00 horas. 

EXPEDIENTE As Repartições Públicas 
cingir-se-ão às assinaturas 
anuais rell'lvadas até 23 de 
fevereiro de cada ano e às 
iniciadas, em qualquer época 
pelos órgãos competentes. 

IMPRENSA OFJCIAL 
~~ 

DIRETOR 
As reclamações pertinen

tes à matéria retribuída nos 
casos de erros ou omissões, 
deverão ser formuladas por 
t:scrita, a Seção de Redação, 
das 9 às 12:00 horas, e das 
15:00 às 17:00 horas, no máxi
mo até 72 boras após a saida 
dos órgãos oficiais. 

Iranildo Trindade Pontes 
~~ 

A fim de possibilitar a 
remessa de valores acompa
nhados de esclarecimentos 
quanto a s1:1a aplicação, soli
citamos usem os interessados 
preferencia1mente cheque ou 
vale postal. 

DIÁRIO OFICIAL 
Impresso nas Oficinas da Impi·ensa Oficial 

MACAPA - T. F. AMAPA 
-..:::::7'-~ 

ASSI NATUR AS 
Anual 
Semestral. . 
Trimestral . 
Número avulso 

Cr$ 
« 

(( 

({ 

50,00 
25,00 
12,50 

1,00 

Os suplementos às edi
ções dos órgãos ofi ciais só 
se fornecerão aos assinantes 
que as solicitarem no ato ela 
a ssinatura. 

Os origmais deverll.o ser 
datilografados e autenticados, 
ressalvadas, por quem de di
reito rasuras e emendas. ~ O funcionário público fe

deral, terá um desconto de 
10%. Para fazer jus a este 
desconto, deverá provar esta 
condição no ato da assina.tura. 

Excetuadas as para o ex
terior, que serão s e m p r e 
anuais as assinaturas poder
se-ão tomar, em qualquer 
época, por seis meses ou um 
ano. 

«BRASÍLIA - Este Diário Oficial é encontrado para leitu
ra no Salão Nacional e Internacional da Imprensa da 

COOPER PRESS, no «Brasília Imperial Hotel>> . 

Para facilitar aos assinan- A fim de evitar solução 

As assinaturas vencidas 
poderão ser suspensas ·· sem 
avi~o prévio. 

tes a verificação do prazo de de continuidade no recebi
validade de suas assinaturas, mento dos jornais, devem 
na parte superior do endere- os assinantes providenciar a 
ço vão impressos os números I respectiva renovação com 
do talão de registro o mês e anteccdênaia mínima de trinta 
o ano em que findará. (30) dias. 

O custo de cada exemplar 
atrasado dos órgãos oficiais 
será, na H nd a avulso acres
cida de Cr$ 1,00 se do mesmo 
ano, e de Cr$ 2,00 por ano 
decorrido. 

- - ----------------------·---- ------------------·- --
Serviço de Pessoal 

Despacho do Governador: 

Processo Nº 1370/75-GAB - Data de en
trada 31.10.75 - Interessado: Júlio dos Santos . . 

- Assu nto: Solicita resconsideração de ato, 
com posterior reintegração ao servtço, em virtude 
de haver sido demitid.o do Quadro de Funcionários 
cio GoveJ>no deste Territómo, por abandono de em
prego. 

- Despaho: «Ao Serviço de Pessoal - Indefi
ro, por faltJa de amparo legal. - Em 21.2.76 
as) Arthur Azevedo Henning, Governador.». 

- O despacho sup!ia, proferido pelo Exmº Sr. 
Governado!!, confere com o original. 

Senviço de Pessoal , em Macapá, 25 de feverei
ro de 1976. 

Nestlerino dos .Santos Valente 
Diretor do Serviço de Pessoal 

Prefeitura Muni'cipal de lliacapá 
EDITAL 

TOMADA DE PREÇO N º 18/76-CPL.MSA. 

De ordem do Exmº Sr. Prefeito Municipal de Macapá, 
fa~o público e dou ciência aos interessados, nas praças de 
Macapá-AP e Belém do Pará, na conformidade do Regu
lamento do eódigo de Contabilidade Pública da União e 
Decreto Lei n.0 2.00/67, que nesta data, fica aberta a Licita
Gão Pública para venda , pelo maior preço, de veículos, 
ferros velhos, uma cerâmica e outros equipamentos, todos 
alienados e a rrolados nos processos n Qs 6.148 e 6.151/75 e 
autorizados pela Câmar a d e Ver eadores do Município de 
Macapá, conforme Oficio n º 17/76-CVMM, avaliados pela 
Comiss~o designada pela Portaria n.0 2{6/75-GAB-PMM. 

I - A Licitação será realizada na sala da Diretoria 
do Departamento de Administração, no Palácio 31 de Março, 
Prefeitura Municipal de Macapá, às 10:00 horas do dia 16 
de março de 1976, pela Comissão P ermanente de Licita 
ç;ões para Materiais, Serviços e Alienações, segundo a Por
tada n.0 006/76-GAB-PMM, sendo franqueado a presen ça, 
no r ecinto, dos interessados ou seus prepostos legais. 

3 - O objeto da Licitação tem por finalidade a 
venda, pelo maior preço, de veículos, ferros velhos, uma 
cerâmica e ou tros equipamentos, conforme discriminação 
abaixo e que se encontram à d isposição dos interessados 
na Garagem do Serviço Municipal de Estradas e Rodage m 
p::~ra visita e exame, nas horas normais de expediente, 
sendo que a cerâmica encontra-se instalada à Rodovia 
Duque de Caxias. 

3.1 - Veículos, fenros velhos e outros Equipamentos 

Preço Mínimo 
Cr$ 

LGte nº 01 ·- Dois arquiv·OS de aço marca PEB cf 
4 gavetas, tipo efício 2oo,oo 
Lote n.O 02 - Um arquivo de aço marca PEB e/ 3 
gavetas, tipo ofício e duas· (2) tipo fichário l oo,oo 
Lote n.o 03 - Um macaco hidráulico c/ capa~ida-~ 
de para quinze (15) toneladas 5oo,oo 
Lote n.0 04 - Um macaco hidráulico c/ c:apacJda-
de para dez (I 0) toneladas 45o,oo 
Lote nR 05 - Um quadro de bicicleta marca «Blue 
Bird», superlux<> rodado 28 1/ 2. quadro n.0 331670, 
e/ garfo dianteiro e trr.zeiro, selim e eixo central 
oompleto 3o,oo 
Lote nº 06 - Uma eletrola marca Standard «Sesa», 
~tétrica modelo RA-42, c/ 110 vol~s. 50/60, GS n.o 
310621 c/ rádio de quatro faixa, um fi) auto falan-
te à e oito (8) polegadas s/ teca-disco 3oo,l-lo 

Lote n.0 07 - Dois ventlladores tamanho grande 
de pé, marca Contact e Cirrus n9s 2247 e 1322S 
de 11 o volts. 9o,oo 
Lete n.0 08 - Uma geladeira marca Gelomáiica, 
modelo Ibesinha tipo E-400-BR, número 340422, ta-
ma nho pequeno ef 2.1/ 2 pé loo,oo 
Lote n.0 09 - Três encerradeiras marca Gent:'ral 
Eletrio E-13-2k-115 volts. 61l/50 Hz 350W. 15o,oo 
LCIIte n~ lO - Um enoerraclelra marca Wallta, llÚme-
ro 68064 c/ 110 volts . CAC:C 2.6A-300W 50/60 Bo,oo 
Lote n º 11 - Uma sucata de motor de popa mar-
ca Arqll'im edes 13-22 n.0 17.41.81.31?1 25(),oo 
Lote n.0 12 - Painel de motor estacioaárlo ofre-
gu laàor a utomá tico d e tensão modelo 2.652 n2 3223, 
18 K VA, 22o/ 38ov 5o/6o, marca WES-TON. loo,0o 

gá s 

l
' Lote n v 13 - Um condensador tubular para 

aom viradar de gelo 
Lote n.0 14 - Um radiador tipo colmé ia de 7/8 
pnra trator de rodas . marca DEUTZ 
Lote n.0 15 - Duas carcaça de caixa de marcha 
Chevrolet nºs 27DS-H30804 e 11-Ll2 GM 591958 
Lote n,o 111 - Urna carcaça de caixa de maraha 

3oo,oo 

50,00 

19o,oo 

2 - As propostas serão recebidas no Departamento Wlllls ajt ampa 80,00 
de Administra ção ou na Representação do Governo do Lote 11º 17 - Dois motores assicrono e de induqão 
Território, Bttlém Estado do Pará em envelopes fechados e ! trifásico, marcm ARNO e GENERAL ELÉTRICO, 
acrados. I com I/2HP, tipo Ventilador, mode ll.lS-K43Gl3 e F· l4 4oo,oo 
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Lote n .•> - LB - Bloco àe compressor FNC de 3G 
HP, tipo AJ de 2ox85 5oo,oo 
L@te n.0 19 - Duas Balangas marca RAMUZA e/ 
eapaelàade para 15 e Le quilos sjconcha 6o,oo 
Loh n.0 !lO - Duas máquinas de calcular marca 
FA.G:IT. n. 0 s 37.959 e 37.964 :ioo,oo 
Lote n. 0 21 - Dois ventiladores tamanho pequeno 
marca SP AN, c:ie mesa 2o,oo 
Lote nº 22 ·- Dois ventiladores tamanho méGlia 
marca ARNO, de duas (2) velocidades para mesa 
Lote n .0 23 - Um cabe9ote W!llys 
Lote n.e :14 Um motGlõ Wlllys mentado n.0 :BI-
oí6454. 
Lote n.0 25 Um bloco de mator marca Chevro-
let, e/eixo de manivela n.0 JU70!G(6JU831G) 
Lote nQ 26 - Dois blocos de motores Chevrolet c/ 
eixo de manivela e carter números Fl229LD. e 
5JU06H 
Lote nº 27 - Uma balança o/ capacidade para 20kg 
tipo L, marca Filizola n.0 215467 - completa 
Lete n. 0 28 - Gi!.beçote de Trator D7 
Lote n(;l , 29 - Duas máquinas de escrever manual 
mar.ea Olivetti c/ H>O espaços nºs 647, 716 e 516.588 
Lote n.0 30 - Uma máquina de escrever manuul 
marca Ol!vetti a/140 espaços nº 513.203 
Lote n°. 31 - Um relógit:J de parede tamanho mé
dio, marca Tagus sjponteiro 
Lote n°. 32 - Vaporador (serpentina) p/frigorífico 
Lote n2 33 - Um mo~or elétrico trifásieo c/2HP,c/ 
agitador de salmora 
Lote nº 34 - Duas máquinas de c-alcular manual 
Summa-li'rima 20 n°.s 420.397 e 407.200, marca 
Olivettl 
Lote n°. 35 - Uma máquina de calcular elétrica 
Divi'summa- 24, n.0 lEl 491885 
Lote n°. 36 - Uma máquina de COt'bar grama ma
nual, maraa Auterjung's - Ameisa 
Lote n°. 37 - Uma máquina de calcular elé'tJJica, 
marca Remlngllon n.0 15D.896.520 
Lote n~ 38 - Máquina de escrever manual a/300 
espaços marga Remington Standard nº J ·4125847 
Lote nQ 39 - Um ventilador marca General Ele
tric, e/duas \2J rotações 
Lete n° 40 -- Duts máquinas de calculãr marca 
Olivetti Suma-15 
Lote n.0 41 - Um automóvel, marca AERO 
WILLYS, chapa AC-0008, fabriaa~ão nacional, .mo
del0 1964, q~Jatro (4) ~ortas, seis ollíndrGi, série 
4-1145-04273, c/90HP, motor 4-018306, cor preta, 

100,00 
50,00 

5oo,oo 

250,00 

5oo,oo 

3o~,oo 

2oo,oo 

2oo,oo 

loo,oo 

loe,oo 
600,00 

2oo,oo 

3oo,oo 

2oo,oo 

lo,oo 

2oo,oo 

25o,oo 

5o,oo 

80,0ill 

e/rodados sjmotor de ananq~a e bateria. 2.5oo,oo 
Lote n2 42 - Um aorninhão CHEVROLET Brasil, 
Chap'a AC -0178, modêlo 1!lS5, série C· 64BR1369B, 
e/seis (6) dlimdros, c/14eHP, motov n.0 65062BG. 
e/chassis cortada, diferencial lmcompleto, sistema 
dianteiro ineomphlto a/feixe de mola trazelro, car-
burador, bomba de gascrl!na, motor da arranque, ge-
ardor, bateria, caixa de marcha, rodados e hidreváau& l.ooo,o o 

Lote n º 43 - Uma PICH-UP, marca CHEVRO-
LET Brasil, Chapa AC-0217; íabrica<JãCil l.'lacional 
1966, modelo 6:-14, série C-14-4ZBR03llP, e/seis (6) 
allindros ·c/160HP, mot0r uQ Ull04G, cor azul ll 

bran<!o e/caixa de marcha, diferencial Incompleto 
s/sist~ma· diantelre, Detor de direção, motor cle ar-
ranque, bomba de gas0líoa, gerador, cnrbuddor, 
bateria e rodados. 8oo,oo 

Lote na 44 - Uma Camionete Ru.ral Willys, Chapa 
AG'l-0172, modêlo 1968, série 88322-0003171, e/seis 
(6) cilindros com 90HP, motor 9-331959, oor cinza 
e branca e/sistema dianteiro e trazeire complete, 
caixa de marana ·cftrês jansen, s/motot: ele arran-
que, carburador, alterna~or, bomba d0 fr-eio, tranll-
mlssão 11 setor de dire~ão l.2oo,oo 

Lote n9. 41i - Uma Cagàmba mart:~a Chevrolet 
lllrRsil, chapa 1.31 - modêlo 1966, série C64ZBB140 
motor s/n.0 , cjseis (6) cllin<i\ros, cor verde, diferen-
cial incompleto, sistéma dianteiao inQompleto sjcaixa 
de marcha, feixe ale mola ~raúirlil, radiador, bomba 
de gasolina, eardurador, alterador, bomba de fre i®, 
ap&re lho de hidrovácuo, transmissão, basculante 
rodados e vidro da cabine trazeira. 9oo,olll 

Lote n2. 46 - CamlnhãC!l Chevrole~ Erasil, ehapa 
AC-8228. modêlo 1966, sé:rie C653ZBR15!i44B, com 
149H~. m0tor n.0 6Jl007G, com seis (6) ciiindros, 
oor, verde, s·!stema dianteh'o e trazeiro incompleto 

·'I 

I 

caixa de marcha lnoompleta, s/setor de direção, 
carca~a de embreagem , motor de arranque, bemli>a 
àe gasolina, àlstribuidor, carburador, bomba d e 
freio a aparelho de hidrováouo. l!.ooo,oo 
Lote nº 47 - Piek-up Willys, chapa AC-0990, rnod&lo 
1969, série 89121·010037, c/90HP , motor n.0 159.605, c/ 
seis (6) cilindro, cor azul, ef caixa àe marcha, sis-
tema dianteiro e t razeiro lnc0mpleto s /um (l) cubo, 
semi-eixo, motor de arranque, carburador, alterna-
dor e distl·lbuldor. l.ooo,oo 
Lote n.0 

- 48 - Kombi, marca Volkswagem, mo-
delo 1966, ti po Fúnebre, c/ 4!5HP,mote~r n.0 123703, 
série 102.366, cor preta, chapa AC-0168, o referido 
veículo esta funcionando. lo .eoo,oo 
Lote n Q 49 - Uma Pick-Up, marca Chevrolet 
Americana, (i;hapa AC-0146, modêlo !956, motor nQ 
T104MB, ~·t>rie 3A57Tll0974, cor amarela cf chassis 
longo, caixa de marcha, rodados, sistema dianteiro 
e trazeiro completo ·S/ radiador , motor de arranque, 
bomba de gasolina e distribuidor 2.ooo,oo 
Lote n.0 50 - eamioneta, tipo Ambulância, marca 
Chevrolet americana 38.00, Chapa AC-0055, modelo 
1956, série 3G56T-017549, cor Branca c/ chassis 
longo, rodados, sistema d ia nteiro e trazeiro 
completo, caixa de marcha s/ motor e pai·a-
brisa l.ooo,oo 
Lote nº 51 - Uma e meia toneladas aproximada- ' 
mente de ferro velho de diversas marcas, tamanh os 
e formas 5oo,oo 
Lote n.0 52 - Um J eep Ford Willys Standard, 
modelo 1971, Chapa AC-0415, motor 392471, c; seis 
(6) cilindros, série C62AA-337443, cor verde com 
90HP, tipo quatro (4) portas, o referido veículo 
está funcionando 6.5oo,oo 

3.2 - Cerâ mica 

Preço Mínimo 
Cr$ 

Lote n.0 01 - Um prédio apropr iado à finalidade 
industrial construído em madeira de Lei, coberto 
com telhas convexas com as seguintes depen
dências: 
Um (I) barracão p/ armazenamento de t elhas e 
tíjoll1ls; 
Um (1) baraaão 0nde fica l.ocalizado os fornos de 
queimar o material; 
Urri (1) barracão para sala d e máquina, na parte dos 
funcdes há dois (2) reservatórios em cimento desti
nado a receber matérfa. prima; 
Um barracão ande fic a s!ttuado o escritório, em 
pise de cimento, o referido prédio fina eclifieado à 
margem direita da r odovia Duque de Caxias, no 
lugar deneminado «Lagoa dos Indios», !lo.ooo,oo 
Lote n.0 • 02 - Um ccmjunto de máquina para 
confeccionar tijolos, maroa Bonfanti, à vácuo MVB-
14, série G,S; motor equipado e/bomba de vácuo 
motorizada, com todos os pertences. 4o.ooo,oe 
Lote n.0

. 03 - Conjunto de máquina · iiJara contiec::-
oioBar telhas l"R6F-E, motorizada com rebarbadeira 
autemática e e /um (I) jogo de forma s Francesas, 
sendo seis (fi) inferiores e uma (l) superioD, marca 
Bonfantl. 12.oeo,0o 
Lote· nQ, 04 - Uma unidade de forqa «HE>OS>>, me-
deio PU-OM- 326, propulsão Diesel Mercedes Benz, 
fabricaqão nacional, consistind o ele motoll diesel 
Mercedes Benz, modelo OM-326, tiJi'e 0Mlf26912, nú-
mero 09003Í6, estacionário, 165 CV à 1800 RPM, de 
S!iis (6) cilindros vettlcais, com arranque elétrico, 
radtaelor, embreagem Industrial (diseo dupla) eixo 
de transmissão ojum (l) ·mancal externo «SKF>> e 
uin (!} manoal duplo na própr ia carcag:a de embrea-
gem, polia p lana de J50mm x 40ümm de largura. 
O moter, raàlador e painel de instrumentos mGJnta-
do sob base única de a~o perfilado e J,'Jn~teg!do 
por ~abertura metáli~a. tanque de cwmbustivel pa-
ra 3'2fJ ll&rEJs em separatios. 4o.ooo,oo 
Loto n º 05 Um tôrrlo de bancada JJ A 
n.o 5 5o,ooo 
Lote l'IQ 06 Duas caixas d'água brasilít com 
capacidade para h um mil (l.ooo) litros l.ooo,oo 

4 - Não serão admitidas prop0stas que contenham 
preços menores do q\le o mínimo estipulado. 

5 - Os Liaitantes poderão oferece:r preqos para 
itens isCDlados ou grupos de it em, cujo critério il.e jul
gamento será o seguinte: 
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a) Se o prel)o de itens !sola dos for inferi~ r a · soma 
dos de grupos de itens, terá preferência este, cu]e paga
mento será à v is ta e em moeda corrente. Este critério é 
válido para os itens nume ra dos de OI a b2, que corresp on
de a Veículos, ferros velhos e outros equipamentos (3.1). 

b) Se o preço d e itens isolados for i n~erlo r a soma 
dos de gr upos de i tens, terá preferência este, cujo paga
ment0 será, preferencialmente, à vista e em m oe da corrente 
ou parcelado em quatro (4) pr estações mensais e de iguais 
va lores, sendo que neste último caso exigir-se-á apresen-

. t ação d e hipoteca . Este cri tério é válido semente para os 
ite ns numerados de O 1 a 06, que corre~ponde a Cerâmi
ca (3. 2). 

e) Até 15% (quinze por oento) de diferença eAtre o 
preço à v i2t a e o a prazo, relacionados com os itens da 
Cerâmica, a Prefeitura fa rá opção pelo preço à vista. 

6 - O Licitante vencedor ~ l cará obrigado ao reco· 
lhimento da respectiva importân<ffa na Tesoura ria Munici
pa l, no prazo de 4B (quarenta e oito) horas a pós a apura
ção ào resultado da presente l-icitaçã o e homologação pelo 
Ex m.0 S r . Prefeito, sob pena Gle perder sua oferta para o 
concor rente q ue lhe seguir na spura ção. No aaso de hipo
teca, o prazo acima é vá lido somente para a primeil'a pres
tação. 

7 - O vl:!ncedor fica rá obrigado, após o cumprimen
to do item 6, a retira1a de todo o mater ial objeto da pr e
sente L icitação, no prazo de cinco (5) dias. 

8 - Poderão apresentat· propostas pessoas fí s icas e 
jurídicas, acompanh~das de declaraçã o firmando que a cei
tam expressa e totalmente todas as condições do Edital, 
em duas (2) vias. 

O - Serã lavrada ata circunstanciada dos trabalhos 
da Comissão e caberá r ecursos ao Exm ~ Sr. Prefeito Mu
nic ipal de Macapá de qualquer liecisão proferida pela mes
ma . O recurso deverá ser apresentado ao Ilmº Sr. Presl
dllnte da Comissão, por escrito, nas 24 horas subsequentes 
à realização da reunião de julgamento. 

10 - O Exm.a Sr. Prefelt& poderá anular a pre
sente Llcitaqãa, por mera aonveni êncla administrativa, sem 
que caiba a0s concorrentes qualquer ind enização ou com
pensação, tudo na forma Elo que dispõe o D~c~Greto' Lei n .0 

200. 

Macapá(AP), 27 de fevereiro de 1976. 

Econ! Newton Douglas Bar at a d os Santos 
Presidenie da CPL.MSA. 

~----~--------------------------------·------
Conselho de Educação 

Resolução N.0 01/ 76-CETA 

O Conselho de Educação do Ter.ritório do 
Amapá , no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei Federal ti.0 5.692/ 71 e a Dele
gação de Oompetência, constante do Pare
cer 773;73-CFEl, e tendo em vista o Pare
ce r 03/76 da Comissão Especial, etc., 

RES OLVE; 

Apnovar os Projetos do Ensino de 1Q Grau, 
exencício de 1976, Convênio MEC/ DEF-SEC/AP, 
elaborado pela Assessoria de Admrnistração da 
Educação de acorco com a Sistemática Operaciona-l 
do Departamento do Ensino Fundamental do MEC, 
cuja cotação global esta orçada eu Cr$ 7. 193.400,00 
(sete milhões, cento e noventa e três mil e quatro
centos cruzeinos), que ass~ntam na àlassific!tção 
seguinte: 

i$ 

1. Novas Metodologias 
2. ReformulaQão de Cu r rículo 
3. Opena~ão Escola 
4. Capitação de Rec. Humanos 
5. Assistência 'I'éc. ''e Financeira 

158.700,00 
507.900,00 

5.721.800,00 
398.600,00 
406.400 ,00 

Sala de Reuniões, em Macap-Ap, 25 de 01 de 
1976. 

Latife Sales 
Presid-ente 

Conselho de Educação 

Resolução nº 02/ 76-CETA 

O Conselho de Educação do Território do Ama
pá , n o uso das atribu]ções que lhe confere a Lei 
Federal nº 56~2/71 e a Delegação de Competência 
constante do Parecer- 773/73-CFE e tendo em vista 
o Parecer 03/ 76 da Comissão Especial' do Plane
jamento . 

Resolve : 

Aprovar os Planos Operacionais, exerctcio de 
1976, para o Tervioorio Federal do Amapá , elabora
do pela Assessori-a Admini st ração da Educação -
ASSEADE, da Secretaria de Educação e Cultura, 
de acordo com a SistemáUca OperaCional do DEM/ 
MEC, orçado na cotação . global de Cr$ 2. 762.000,00 
(dois .milhõe8, setecentos e sesse nta e dois mil cvu
zeiros) assim distribuídos por P.rojetos: 

1 - Melhoria do Processo de Pla-
nejamento do Sistema Educa-
cional do Amapá Cr$ 338.ooo,oo 

2 - Equipamento e/ou Reequipa-
mento de Unidades Escolares 
do 2.0 grau « 44o.ooo,oo 

3 - Construção de Unidades Esco-
la res ~o 2Q grau « 1.76o.ooo,oo 

4 - Reformula ção de Currí.culos d o 
2º grau « lo6.ooo,oo 

5 - Capacitação de Recursos Hu-
manos '< 3o.ocJo,oo 

Sala de Reuniões, em Macapá-AP, 25 de j•anei
ro de 1976 

Latife Sales 
Presidente em exercício 

Secretaria de Economia , Agricultur;a 
Colonização 

Aprovo: 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

P ortar·'ia (N) Nº 001/76-SEAC 

O Secretário de Economia , Agricultura e Colo
nização do Goverrto do Territónio Feder.al do Ama
pá, n o uso legal de suas atribuições, e consideran
do a necessidade de se fixar um (1} único preço 
pana venda de tocos de seringueiras enx ertadas, 

Resolve: 

Art. 1.0 - Estabelecer o preço de três; cruzei
ros e cinquenta centavos (Cr$ 3,50), para corre s
ponder ao valor d e venda de cada toco de serin
gueira enxertada , produzido no Seringal per tencen
te ao Governo Amapaense, sob a responsabilidade 
da SecPetaria de Economia. A griculiura e Coloni
zação . 

Art. 2º - Esta Portar)& entrará em vigor a 
partir da data de sua publicaQão, ficando revoga
d as as dispos!Qão em contrário. 

Gabinete do SecJletário de Economia, Ag~:icul 
tura e Colonização, em Macapá-(Ap), 02 de feve
reiro de 1976. 

Haroldo Vitov de Azevedo Santos 
Resp. p/ Exp. da SEAC. 
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Divisão de Administração 

AVISO DE EDITAL 

A Gc:Jmissã0 Permanente de Licitação d0 Governo do 
Território Federal do Amapá, faz público às [irmas inte
ressadas que acha-sG aberta a licitaqão de Tomada de 
Preços 09/76· CPL para Rqufsição de baterias para viaturas 
e solução para baberia. 

A licitação será realizada no dia 23/ 03/ 76, às 10:00 
horas, na Divisão de Administração, sita à Rua CândidG 
Mendes n.o 921, em Macapá. 

Demais esclarecimentos podarão ser prestadas no 
endei·eço supr!l mencionado ou na Representação ào Go
verno do Território Federal do Amapá, sita à Av. Presi
dente Vargas n.0 158, sala 1.103, llQ andar, em Belém, Esta
do do Pará. 

Luiz Gonzaga Pereira de Souza 
Presidente da CPL 

Tomada de Preços 12/76-CPL 

Prestação de Serviços de Limpesa, Asseio, 
Conservação e Vigilância 

A viso de Edital 

A Comissão Permanente de Licitação do Governo 
do Território F ederal do Amapá, faz público às fir-

Secretaria de Segurança Pública 
Por1Jaria n.0 0740/ 75-SEGUP 

O Secretário de Segurança Pública do - Territó
rio Federal do Amapá, no uso das atribui·ções que 
lhe são conferidas ~m Lei, e tendo em vista o que 
consta no Decreto (11:) n.0 022, de 12 Set 75, 

RESOLVE: 

Designar, João Nascimento dos Santos, ocupante 
do cargo de 3º Sargento PM (EstagiáP:Po I), do Quadro 
de Pessoal Especiali sta "Temporário do Governo 
d este Território, lotado nesta Secretaria , com e'Xer
cício de suas atividades n:o 3º Pelotão dt! Polícia, 
sediado em Calçoene, para executar do Con'Aênio 
GTFA/SUN AB, com a finalidade de fiscalizar os 
atos intervencionistas da SUNAB, no Município de 
Calçoene, nP.ste Território. 

em 

Dê-se Ciência e Cumpra-se. 

Gabinete do Secretário de Segurança 
Macapá, 04 de novembro de 1.975 

José !ndio Machado' -· · Ten Cel Inf 
Secret ário de Segurança Fúblioa 

Portaria n. 0 0743/75· SEGUP 

Pública, 

. mas interessadas que ache-se aberta a licitação de 1 

Tomada de Preços nº 12/76-CPL, para prestação de 
serviços de Limpesa, Asseio; Conservação e Vigilân
cia das dependências ide 15 (quinze) prédios de 
órgãos do Governo Amapaense. 

O Secretário de Segurança Pública do Terri
. Mrio Federal do Amapá, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas em Lei, e tendo em visita o 
que cor1sta no Decreto (E) n.0 022, de 12 set. 75. 

A licitação será realizada no dia 17/03/76, às 
15:00 horas, na Divisão de Administração, situada 
à Rua Cândido Mendes nº 921, Macapá. 

Todos os esclarecimentos relacionados as de
pendências dos prédios e respectivas dimensões e 
demais especificações encontram-se à disposição dos ~ 
interessados no endereço supra ou na Representa
ção do Governo do Amapá, sita à Av. Presidente 
Vargas n.0 158, sala l.l03, ll.0 andar, em Belém 
Estado do Pará. 

Macapá, 28 de fevereiro de 1.976 

Luiz Gonzaga Pereira de Souza 
Presidente da CPL 

I 

------------------~--------~------- ! 
Ministério da Saúde · 

Superintendência de Campanhas de Saúde Pública 

Setor Amapá 

Edital N°. 03 

Torno público que serão abertas, no p eríodo 
de 10 a 12/03/'16, as inscrições para o exame sele
tivo para o ingresso no seguinte emprego, regido 
pela 'GLT: . -

a) AuKiliar de Escritório 

011 interessados deverão comparecer à sede do 
Setor, à Avenida Felic:iarto Coêlho, nº 471/489, nes
ta cidade, no horário das 14 às 17 horas, munidos 
de todos os documentos e uma fotografia 3x4. Na 
ocasião serão fornecidas as imstruções sobre o pro
cesso seletivo. 

Em, 05 de março de 197t'!. 

Dr. Rai mundo· Rodrigues da Costa 
Cheft! do Setor Amapá da SUCAM 

I 
I 

I 

Resolve: 
Designar, Franci.sco F erreira da Silva, ocupan

te do cargo de 3. 0 Sargento PM (Estagiário I), do 
Quadro de Pessoal Especial ista Temporário do G0-
verno deste Terroitório, lot~ do nesta Secretaria, com 
exerci cio de suas atividades n o 5.0 Pelotão de ·Polícia, 
sediado em Porto Grande, para executar do Con
vênio GTFA/ SUN AB, com a finalidade dP. fiscalizai' 
os atos irHervencionistas da SUN AB, na localidade 
de Borto Grande, neste Território. 

Dê-se Ciência e cumpra-se 
Gabinete do Secretário de Segurança Pública, 

em Maca pá, 04 de novembro de 1975. 

José Indio Machado - Ten. Cel. Inf. 
Secretário de Segurança Pública 

Portaria n. 0 0745/75-SEGUP 

O Secrebârio de Segurança Pública do Terri
tório Federal do Amapá, no usn das atribuições 
que lhe são conferidas em Lei , e tendo em vista o 
que cotlsta do Decreto (E) nº 022, de 12 Set 75, 

Resolve: 

Designar, José Gomes de Melo Filho, ocupante 
do cargo de 2º Ten .. PM (Estagiário TI), do QuadiJo 
de Pessoal Especialista Temporário do Gover\no 
deste Territór-io, lotado nesta Secretaria, com exev
cício de suas atividades no 5. 0 Pelotão de Polícia, 
sediado em Porto Gra~de, para executar do Con
vênio GTFA/ SUNAB, com a finalidade de fiscalizar 
os atos inbervencionistas da SUNAB, na localidade 
de Borto Grande, neste Território. 

Dê-se Ciência e @umpra-se 
Gabinete do Secretário de Segurança Pública, 

em Macapá, 04 de novembro ele 1975. 

José Índio Machado - T en. Cel. Inf. 
Secretári.o de Segurança Pública 
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Estatuto do América Futebol Clube I 
Fundado em O\ àe jar,aeiro de 1955 

(Continuação do número anterior) 

Art. 20 - Se ocorrer empate em qlilalquer votação I 
do Amériea Futebol clube, ccmsiderar-se-á eleito o sócio . 
ma is antigo. 

Art. 21 - Tendo sido um associado eleito para cargo 
diversos , será empossaG!o. no que obtiver maior número de 
votos. Em caso de empate, ser-lhe-á facultado o direito de 
escolha, sendo post9riormente realizado nova eleição para 
preenchimento do cargo ou cargos preteridos . 

Art. 22 - O presidente da As~embléia Geral ser:\ o 
pre~idente da Diretoria do América F utebol Clube, assim 
como o secretário. 

Art. 23 - Tocta e qualquer vota ção de cargos eletivos 
se1·á por escr utlnação secr eto, não se permitindo mais de 
uma c hamada, nem a cov.tagem ele mais de um voto para 
cada sócio presente, · 

(Continua no próximo núme ro) 

Delta Esporte Clube 
F undad o em 12 de janeiro de 1979 

ESTATUTOS 
(Continuação do núm ero anterior} 

Capítulo Il 

Dos Associados, da Classificação, dos seus Direitos, 
dos seus Deveres e Penalíà21des 

Art 6º - Serão admitidos sócios do Delta Esporte 
Clube, candidatos de ambos os sexos, que t endo lívre di S·· 
posi-ção d e suas pessoas e bens, concorde m com os presen
tes Estatutos e preencham os seguintes requisitos: 

a) - ser maior de dezoito (18) anos e ter bons p ro
cedimentos morais; 

b) - não ser portador be sofrimentos contagiosos e 
incurá vels; e 

c) - ser apresentado por um sócio quites com o 
clube na qualidade de pr"'ponente . 

(Continua no próximo número) 

Avante Atlético Ciube 
Fundado a 13.0~.1974 

E S T A T U T O 

(Continuação de f.lúmero anterior) 

A1'tº 16 - Compete ao Vice-P residente: 

al- substit u ir o Presidente em seus Impedimentos 
b) - auxiliar o P residente em todas as suas atribui-

Formigueiro Esporte Clube 
Fundado ~m 19 de Maia rle 1972 

ESTA TUTOS 
(Gont!nuação do número a nteric•r) 

D0 Conselho Fiscal 

Art. 37º - O Conselho Fiscal é consti tuíd o po1· três 
(3J membros efetivos e igual número de suplentes, qualquer 
destes para substit uir qualquer daque~e s e leitos em Assem
bléia Geral. 

§ I º - Os componentes do · Conselho Fiscal tem 
maadato por um ano, não podendo ser ree leitos para pe-
ríodo lmediatê . . 

§ 2.0 - Em sua prim ek";~ reunião os cwmpone ntes do 
Gonselho escolherão entre si um secretário. 

§ 3.0 - As deliberações do Conselho Fiscal serão 
exaradas em atas cir cunstanciadas, lavrada~ em llvro pr ó
pr io e assínRda por todos seus C!(,Jmponentes, logo após o 
encerramento dos trabal fi0s. 

Art. 38º - O Conselho .B'lscal exercerá tota l fiscali
zação sobre os negócias e atividades do Clube, examinando 
livros , document os e cor respondências, podendo v a ler-se de 
técnicos ou peritos de reconhecimento, digo, de reconh•ooida 
idoneidade quando a complexidade dos exames e xija e re 
correndo, ai nda, a qualquer fontes à e infor mações, a seu 
critério. Cabe-lhe, eutr ossim, fazer inquéritos de qualquer 
natureza. 

Art. 39º - No desempen ho de suas funções compete 
ao Conselho Fiscal: 

a) examinar a escritu rac:ão dos li Vl'OS da Tenouraría; 
tais como 0 «Caixa >> , confrontando com a documentação 
re3pectiva; 

b) contar mensal mente o saldo de dinheiro em caix~· 
e den\lnciar· a existênci;:~ de documentos não escriturados; 

c ) veriiicar se oa fun dos existentes foram regular
mente deposHados em Ba ncos; 

d) verificar o equilibrio ent re as despesas da Direto-
1'ia e as reeeitas para sua cobert ura; 

e) examinr,r os li vros de contabilidade geral ~ os ba
lan9os mensais confr ont ando-se co m os documentos corres
pondentes; 

f) verificar se a Diretoria se reuniu regularmente e 
St! ao c.;atJu d t! cada rt! unlão, foram la v1·adas as resp~e(,ivas 

atas; 
g) ver ificar se GJ Clube está em dias com seus com

promissos; 
h} aprese ntar a Assembléia Geral anual G par ecer 

sobre os negócios e operações sor.iais, tomando. flur base o 
inventário, balaH ~'O e a s contas do exerGicio; e 

i) convocar extraordinariamente em qua lquer tempo 
a Assembléia Geral se <'lGorrer motivos graves e urgente. 

Capítulo - IV 
Do Pat r imônio 

Art. 409 ·- O Formigueiro Esporte Clube, tem como 
Patrimônio; 

a} - todos os bens móveis ou semoventes, aclquiridos 
.como auxilíú , ou doa<;ões e aqueles que f tJrem comprados 
com saldos exi stentes em ca ixa. 

ções 

ArtQ 17 - Compete ao Diretor Administrat! v0 

a) - substituir o Vic~-Pl'fis i dente em seus irr.pedl
mentos 

Art. 41º - A ex i st~ncia do Formigueire Esporte Clu
be, será pelo patrimônio existente, pelas promoções soc:oiais 
em beue~ío í os de seus cofres socia is e o pagamento de 

1 
jóias e me.nsa liclades arr<wad:?das do seu quadro social. 

b) - determinar 0s horários de funcionamento da 
Secretaria Execut iva 

a) - organizar e manter atualizado o fichário do 
quadro socia l 

d} - despachar Gom o Presidente todo o expediente 
do Clube 

Artº 18 - Compete ao Diretor de Finan~as 

a) - Superintender t0do o serviço finanee ir0 do 
Clube 

b) - Rubricar todos os Documentos de Receita e I· 
Despesa do Clube 

c) - · Manter atualizada a esoritur ação contábil do ~ 
Clube 

d) - Notificar os sócios em atraw com suas mensa
lida des 

e) Organizar e manter atu!l.lizado o inventário patri
monial do Clube 

f) - Deposit·&r em estabeleeimento de crédito bancá
rio as lmportânci:'ls superiores a um sa lário mínimo local 
vigente. 

g) .- Elaborar os B alancetes Fina nceiros do Clube 

(Continua no próximo Rúmero) 

Capít u lo - V 

Dos D.istín t.ivos 

Art. 42º - O Formigueir 0 Esporte Clube, terá oomo 
distintivo; 

a} - bandeira; 
b} - emblema. 
Art. 432 - A bandeira que é o distintivo máximo do 

Clube, será nas seguintes Gores e dimensões: 
a) - Cores: Vermelho, preto e branco; 
b) Dimensões: Um metro p or seient a e cinco cent i

metros. 
Art. 44 Q - O emblema será cle formato especial, n o · 

qual figurará as iniciais do Clube (F.E.C.} com o desenho 
de uma «For miga». 

Art. 452 - O Formig ueiro Esporte Clube, terá como 
· uniforme ofi~;:i al o seguinte: 

a} - Cami sa: Ver melho, br anco e preto, em posição 
vertica l; 

li>) - Calçã o: P reto 
c) - Meiões: Os meiões serão na~ cores vermelh o e 

preto (listas em posição h orizontais). 

(Continua no próximo número) 


	

