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ATOS DO PODER EXIVUTIVO 
(P) nP 0920 de 13 de outubro de 1976 

O Oovemador do Território Federal do Amapá usan
do das atribuições que lhe sáo conferidas pelo artigo 18, 
Item 11, do Decreto-Lei n• 411 , de 08 de janeiro de 1969, e 

CONSIDERANDG>: 

- que diversos servidores da AdmlnistrRção ama
paeme se encontram à disposiqão da Justiça Eleitoral de 
Maoapá, 

- que. de acordo com solicitaçãt~ do MM. Sr. Juiz 
E leitoral, oGntlda n o Ofício n 2 17/76-JE, capeado pelo Pro
cesso n~ 962/ 76-GAB, há necessidade de os referidos ser
vidores se de'Siocarem para diversas localidades do interior 
do Território, objetiva ndo da 1· continuidade à execução clos 
atos preparatórios para a realizaçião das próximas eleições 
ml:llniclpais, em obediêRcia ao calendário eleitoral, 

RlSSOLVE: 

Art. 12 - Designar os serviàores, Mi ra Anaice Da n
t as, Escr evente Datilógrafa, nível 7; Maria O!ga de Melo 
Pereira, Escrlturárta . nlvel 10-B; Ana dos Santos Holanda, 
Escrevente Datilógrafa. nivel 7; Valquída dos Santos Pan
ioja, Servente; José Mira Amoras, Motorista; e Maria da 
Gonaelqão Gomes Ferreira , Serviçal, nfvel 5-A, para viaja
rem da sede de suas atrlbulQões - Macapá - até diversas 
locilidades do interior deste Território, obedecendo o itine
rário consiante do ealendárlo eleitoral. no período de 1 J a 
15 de ouiubro do corrente ano. 

Art. 2.0 - Designar, nfl mesma forma constante do 
artigo 1.0 , oli servie!l.ores, Raimundo Batista Guerra, lnspetov 
de Alunos, nível 9-A; Eliana 12os Santos Maties, Estatístieo 
Auxiliar; Jorge Rui Campos Farias, Trabalhador Braçal; 
Raimundo de Oliveira Souza, Guarda Territoria l; Manoel 
Alves Fernandes, Tratr.riata, nível '1- A ; e Manoel do Carmo 
Maaiel, Escrevente Datilógrafo, nlvel 7, fHt períúdo de 18 a 
22 de o\ltubro de Hl76. 

Art. 3.0 - Revogadas aa disposições em contrário. 

Paláolo ~a Setentrião, em Macapá, 13 de outubro 
de 11178, 8'1.0 da Repúb lioa e 34.0 da Criaqão do Terrii(hio 
F&cieral llio Amapá. 

Arthur Auvado Henning 
()overnador 

(P) n.0 0921 de 14 de outubrl) de 1076 

O Governador do Território Federal cio Amapá, \lSan
Eio das atribuições Ql.le lhe são conferidas pelo artig0 18, 
item II, do Decl'eto-Lei nt 411, de 08 de janeiro de 196g, e 
tendo em vista o ~ue eonsta do Precesso n2 1158/ 76-GAB, 

RESOLVE : 

Ari. 1.• - Por à ciisposltãe da Prefeitura Muninipal 
de Macapá (PMM), até ulterior deliberação, o servidor Fran
cisco Corrêa Nobre, ocupante do cargo da alasse «A», da 
shla da classes di! Almox-arlte, nivel 14, do Quadro 
d' i'uncionárloe do Goverllo desto Tt~rri~éria, lotado na Se
crehu-ia de Segurança l'úbll~a. sem prejuízo de seus vttn
r.l~~tezüos • Glemall v&n'ltagens atualmente percebidos. 

Art. 2.• - Revogadas aa disposlqões em contrário. 

Palácio do Seientrll!o, em Masapá, 14 de outubro 
de 11'70, 8'1~ da República e 34.0 da Criaviio do Territórfe 
J'ecieral do Amapá. 

Arthur Azeve<llo Henn4ng 
•overnadtr 

l tP) n.0 0922 de 14 de outubro de 1976 

O Governador do Território Federal do Am~.pá, usan· 
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
item II , do Decreto-Lei nº 411 , de 08 de janeiro de I 969, e 
tentlo em vista o que consta do Processo n.0 1.993/ 76-iiAF. 

RESOLVE: 

Art. lº - Disignar. nos termos dos ariigos 12 e 73, 
da Lei n~ 1.711. de 28 de outul8ro de 1952, o servlder Fer
mmdo Oliveira Franco, ocupante do ~:argo de Mestre, nível 
13- A, do Quadro de Funcioná rios do Govoerno deste Territó
rio, lotado na Secr etaria de Administração e Finanças, par a 
exercei!· acumulativamf:ll'lte e em substitul~ão, a lunçio gra
tificad a, sim bolo 4-F, de Ch<:!fe das Oficina~ Gr;íbicas da Im
prensa Oficia l. de Quadro aoima ref~rido, d urante o impedi
mento do respectivo titular. que se acha em gooo de férias 
regulamentares. a parti r de 08 de outubro do corren•e ano. 

Art. 2º - Revogadas as d isposições em aontrár io. 

Palácio do Setentrião, em M·aGaph , 14 de outubro de 
1976, 87P da República e 349 da Criação do Território Fede-
ral do Amapá. -

Artlolur Azevedo Henning 
Governa dar 

(P) nº OIJ23 de 14 de fiUtubro de 1976 

O Governador do Território Fedenl do Amapá, usan
do das atr.ibuic;ões que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
item Il , do Decreto-Lei ne 411, de 08 de janeiro de 1969, e 

CONSIDERANDO: 

- a 1olicita§ão formu lada pela servidora lvaneide 
Moreira l.!a Costa, no Processe n.0 723/'16-SEC .. no sentido 
de ser posta à dis posição de um Orgão Federal, em Belém, 
Eslado do Pará, onde atualmente seu espeso, ~ambém fun · 
cionário deste Terri\ériG, se acha empregaAdo suas atividl.l
des profi ssionais; 

- que o seu pedido tem amparo lega l no artigo 115, 
parágrafo 1.0 , da Lei número 1.711, de :l8 de outubro de 
1952, 

RiilSOJ...VE: 

Art. 1.• - Cole1ar a servlalora Ivanelde Moreira da 
Costa, oeupante do cargo ele Professora A uxU!aF do Ensino 
Primirio, nivel 7, do Quadre de Funcionários do GoverR" 
deste Território. lo\ada na Secretaria de Educaçã~ e Cul
tura, Adida à Deleaacia Regional - DR.1 do MiRI&~érlo da 
Educação e Gt~ltura, em Belém, Es1lado do Pará, com ônus 
para o Gover!lo dfilsta Unidade. 

Art. 2.0 - Revogadas as dlsposiçõu em conirárie. 

Palhfu do 8eientriio, em Maeapá, 14 de outubrg 
de 19'16, 872 da República e 342 de Criaç!o do Tenitórla 
Federal do Amapá. 

Arthur Azeyado Her:ming 
Gevernador 

(P ) n2 OQ24 de 18 de outubro de 1976 

O ~overnador du Terr4iótio Federal do Amapá, usan
do las atribuições que lhe são c&nferktas pelo artigo 18, 
item U, c;lo Jii>eereto-Loi n .0 411, de 08 de Janeiro de lg69, 

RE!OLVE: 

Art. t.• - POr à dflpositlo ta Juatlça Elei\eral lia 
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As Repartições Públie:as I 
Territoriais deverfw remeter o 
expediente destinado à publi
cação neste DIARIO OFICIAL~ 
diariamente até as 1R:OO hora-s. 

As reclamações pcrtincn-~ 
tos à matéria retribuída nos 
~asos de erros ou omissões, 
deverão SN formuladas por j 
escrita, n Sl'ç~ão de RcdaçiJ.o, 
elas 9 às 12:00 horas. e das I 
15:00 às 17:00 horas, no máxi
mo até 72 h OI'US após u sa ída 
dos órgãos ofirinis. I 

Os originais deverão ser I 
datilografados e autenticados, 
resl"alvad~s. por quem de di-
reito rasuras e emendas. I 

EJrP EDIEl\JTE 
IMPRENSA OFJCIAL 

~~ 
DIRETOR 

1ranüdo Trindade Pontes 
~~ 

DIÁRIO OFICIAL 
Im presso nas Oficinas da Imprensa Oficial 

MA CAPA - T. F. AMAPA 
~-~ 

ASS INATURAS 
Anual 
Semestral. . 
Trimestra I . 
Número avulso 

~~ 

Cr$ 50,00 
(( 25,00 
(( 12,50 
(( 1,00 

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

COOPEH PRESS, no «Brasília Imperial I-lotei». 

As Repartições Públicas 
ciogir-se-ão às assinaturas 
anuais renovadas até 23 de 
fevereiro de cada ano e às 
iniciadas, em qualquer época 
pelos órg!l.os competentes. 

A fim de possibilitar & 
remessa de valores acompa 

jnhndos de esclarecimentos 
quanto a sua aplicação, soli.-

1 
citamos usem os interessados 
prerereuciaimente cheque oú 
vale postal. 

Os suplementos its edi
Çêil;S dos órgã.os oficiais só 
se fornecerão aos assinantes 
que as solicitarem no ato da 
assinatura. 

O funcionário público fe
deral, terá um desconto de 
10%. Para fazer jus a este 
desconto, deverá provar esta 

Excetuada~ as para o ex
terior, qu:' sNão s e m p r e 
anuais a~> assinaturas poder
se-rro tomar. em qualquer 
época. pnr sei!' mc·srs ou um 
ano. 

Para facili tar aos assinao- ! A ~im de l'Vitar solução condição no ato da assinatura. 
!es a veriricação do prazo de I de continuidadr no recebi- O custo de cada exemplar 
validade de tmas assinallli'as, menlo dos jo ;·nais. devem atrasado dos órgãos oficiais 
na pa :·té ~uperior do endere- os ar.;sinantes providencia r a será. ua ' enda a vn lso acres
ço vão impresr;o~; os uümeros I res pectiva renovação com I cida de Cr$1.00 se do mesmo 
do taião de registro o mês c antecedência mínima de trinta ano, e de Cr$ 2,00 por ano 

J\P. HRSiJ1aluras vencidas 
poderão ser suspenRas sem 
a viso pré\'io. o ano em que findará. (30) dias. decorrido. 

Comarca de MacapiL até ulte:·ior rlPlibE'raçâo, o Economista 
Walter Silva Pacheeo, ocupante do c&rgo da classe <<A », da 
sér ie de ·classes de Contador, nível 20, elo Qw.ldro de Fun
cionários do Governo dest~ Território, lotado no Gabinete 
ào Governador. 

Art. 2.o - Revogada s as disposições e m t:ontrá r io. 

Palacio do Setentrião, em Macapá, 18 de outubro 
de 1976, 117~ da República e 34!! da Crir.ção do T erritório 
Federal do Amapá. 

Ten. Cel. In!. José -:Iiidío Macl1arlo 
GovP.rnador Substituto 

rP) n.0 0925 de 19 de outubro de 1976 

O Governador do T erritório Federal do Amapá, usan· 
do das atribu ições que lhe são conferidas pelo a rtigo 18, 
item li, do Decreto-Lei n .0 41 1. de 08 de janE-iro de 1969, e 
tendo em vista o q ue consta do Oficio n .'' 95/76-S.Aér., 

RESOLVE: 

Art. IY -·- Designar, Arlindo Si lvo de Olive ira, Med.\
nico de Aeronáveis, níve l 12-D, Chefe da Seção de Manu
tenção; Roberval de Lavor Cavalcante, P !loto Civil e 
Moack Araújo Silva, Auxiliar de Artífice. lotados no Gabi
nete do Governador, com exercícios no .Ser viço de 
Aeronáutica, para viajar em da sede de suas atribu ições -
Macapá - até à cidade de Rio de Janei ro, a fim de 
acompa n harem a innpeção de einquer.t a (50) horas que será 
procedida na aer onave PT-FDA, de propriel!lade do Governo 
de-s ta unidade. no prazo de quinze (15) d ias. 

Arl. 2.0 - Revogadas as disposiçõe~ t>m con tr6rio . 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 19 de outubro de 
l97H, 87.0 da Re pública e 342 da Criação do Território Fe
dera l do Amapá. 

Ten . Cel. Inf. J osé índio Machado 
Governador S ubstituto 

(P l n.0 0926 de Hl de outubro de 1976 

O Governador do Tenitório Federal do Amapá, us:m
do das Htribuições que lh e são conferidas pelo artigo 18, 
item li, do Decreto-Lei n Q 411, de 08 de janeiro de IQ69, 

RESOLVE: 

Art. J9 - Designar José Mar ia de Lim a, Técnico da 
AC:AR-1\mapá., posto à disposição do Governo deste Ter
ritório, lotado n a Secretaria de Arlmini stração e J:ilioan.;;ns, 
atualmente d esempenhando as funções de Diretor da Divi· 
são de Admi(J!Stração, par a, em s ubstituh;ão, preeid ir a <!:o
missão l?ermane11te de Lidtação Pública para compras e 
serviços diversos, que não sejam de obras, '.lurante o impe
dim ento do l'~spectivG titular. 

Art. 2º - Revogadas as d1sposições em contrilrlo. 

Palácio elo Setentr ião, em Macapá, 19 de out ubro de 
1976, 87.0 da República e 34.0 da Criação do Território Fe
dera\ !lo Amapá. 

Ten. Cel. Inf. José Índ l" Machad o 
Governador Su bstituto 

(P) nº 0927 de 20 de outubro dE! 1976 

O Governador do Território Feder al do Amapá, usan
d o das atribuições que lhe são conferidas pe lo artigo 18, 
item II, do Decreto-Lei n 2 411 , de 08 d e janeiro d e 1969, 

RESOLVE: 

Arll. lQ - - Designar o Eeonomist fl ARtero Duarte 
Dias Pires L o p e s, Técnico para o Programa de Mo
dernização Admin istrativa dos Territórios Federais, atual
mente no exercício da fun \)l&o de Chefe da As sessoria de 
P lan !::jameoto e C:oordenação Geral, para viajar da sede de 
suas atribuições - Macapá - att à eldade de Bel ém , ca
pital do Estad e ào Pará , a fim ole r epr esen tar 0 Governo 
d este Território n a reuniãa clo é: O NDEL a ser reali zada no 
dia 22 Elo ~01-renta. 

Art. 2.0 -Revogadas as dispos ições flm contrá r io. 

P alácio do Setentrlão, em MaE:npá, 20 de outubro 
d e 1976, 87º da Repúbl ica e 349 da Criagãe do Terrlt Or!o 
Federal do .Amapá. 

Ten. Cel. I nf. José índi o Machado 
Governador Substituto 

(P) nº 0928 de 20 d e outubro de 1976 

O Governader do T erritório Federal d0 Amapá, usan
do das abribulções que lhe são conferidas pelo artig@ 18, 
item II, do Decreto-LI:!! n .0 411, de 08 de janeiro de 1959, 

RESOLVJ!1: 

Art. 1.0 -- De~igt1ar o Engenh eiro Agrórtemo Júlio 
Armando Horn a Cante lli, Secretário de Economia , Agricul
~ura e Colontzaçiio do Govern0 Qeste T e rritório, pene via
jar da ~ ede d e sua s atribuições - Ma rflpá - até à @idade 
de Brasllia, capital do TIIis irlto Federal, e fim de partici~er 
do li Encontr~ Regional de Secretários Est a duais de Agrl~ 
oultura àa R egião Nor te, a ser realizado no E:~erlcdo d e 24 
a 29 de outubro do eor11ente an0. 

Art . 2.0 - Revogadas as disposiQões em contràrio. 

Paláalo do Setentrl!io, em Macapá, 26 de outubro de 
1076, 87.0 da R epública e 34.0 da €:ria9ã0 do T erritório Fe· 
clera l do Amapá. 

Tên. Cel. lnf. Jesl: Índio Maahado 
Goverr.uulol' Sl.lbs\ltuto 
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Secretaria de Educação e Cultura 
COORDENAÇAO LIO 1-:'~SINU SUPLETIVO 

Setor de Recursos Humanos 

·I Dia - 27.12.76 - Língua Portuguesa- das 18:00 
às 20:00 horas. 

V Isto : 
Luiz Rlbelre de Almeida 

Sec. àe Educaqão e Cultura 

EXAMES DE SUPLENClA DE 12 E 22 GRAUS 

EDITAL 

Torno público para o conhecimento dos inte
ressados que, a Secretaria de Educação e Cultura 
através da Coordenação do Ensino Supletivo, rea
lizará Exames de Suplência de Educação Geral de 
1.0 e 2.0 Graus, previstos no art. 26 da Lei 5692 
de 11 de agosto de 1971 e ResoluçãoOl / 73 e 03/ 75 
do Conselho de Educação do Território do Amapá. 

1 - Bas Inscrições: 
1.1. Período: de 16 a 26 de novembro de 1976· 

1.2. Local: Colégio Comercial do Amapá. 

1.3. Hooário: das 8:00 às 11:00 horas e das 
14:30 às 17:30. 

2 - Das condições para a inscrição: 

2.1. Exames de Suplência de 1.0 e 2.0 g raus. 

2.2. Idade mínima para o 1º grau 18 anos e 
21 para o 2.0, completo, ou a completar na d ata 
cia r.ea lização da ú ltima prova. 

3 - Documentação: 

3.1. Carteira de Identidade (em xérox) 

3.2. Título de Eleitor 

3.3. Cer.tidão de Nascimento ou Casamento. 
3.4. Quita~ão com o Serviço Militar para o sexo 

masculino. 
3.5. Duas fotografias 3x4 de frente e recente. 

3.6. Para os candidatos q ue já tt>nham no órgão 
inscrição anterior. basta apresentar duas fotos Jx4 
klecente e xérox da Carteira de Identidade. 

3.7. Comprovante do depósito b ancá rio da im
portância de Cr$ 25,00 (vinte e cin co crtJZeiros), 
por disciplina, na .Agência do Banco do Brasil S/A, 
através de formulários pnóprios da Coordenação do 
Ensino Supleti vo. 

Rarágrafo Único - A emancipação . ou casa
mer1to não isenta o candidato da idadé mínima 
exigida. 

O!! candidatos poderão inscrever-se para pres
tan exames globalmente numa só etapa ou parce
ladamen,e. 

Será permitida a r ealização de exames Suple
tivos de 2.0 grau, indepeBdente da apresentaçã0 da 
certificado de 1º grau. 

4 - Da validade das in~crições: 

4.1. As inscrições de uma épeoa dt? exames 
não tuão validade para outra época. 

4.2. Em hipótese alguma permitir-se-á inscrição 
condicional. 

5 - Da realização das Pro')as: 

ã.l. O QBRdidato deverá comparecer ao lúcal 
d.os exames, 30 minutos antes do início de cada 
prova, munido do cartão de identificação e cartei
l'a de identidade. 

5.2. As provas terão duração de (2) duas horas. 

6 - Disciplinas e hor~rios: 

6.1. P a li& o 1.0 irau. 

28.12.76 - Matemática das 18:00 as 20:00 
horas. 

29.12.76 - Ciências Físicas e Biológicas -
das 18:00 às 20:00 hot>as. 

30.12.76 -Organização Social Política Bra
sileir•a - das 18:00 às 20:00 horas. 

03 .01.77 - História do Brasil e Geral -
das 18:00 às 20:00 horas. 

0 4.01.77 - Geografia do Brasil e Geral -
das 18:00 às 20:00 horas. 

05.01.77 - Educação Moral e Cívica- das 
15:00 às 20:00 horas. 

6.2. Para o 2.0 grau. 

Dia - 27.12 .76 - Língua Portuguesa e Literatu
ra Brasileira - das 8:00 às 120:00 hs. 

28. 12.76 - Matemática- da s 18:00 às 20:00 
horas . 

29.12.76 Ciências Fisicas e BiológicRs- das 
18:00 às lO:OO horas. 

30'.12.76 - Geograiia do Brasil e Geral -
das 18:00 à s 20:00 horas. 

03.01 77 - Educação Mo1 ai e Civica- das 
18:00 às 20:00 ho1•a s. 

04.0 l.77 - História do Brasil e Geral -
das 18:00 às 20:00. h ollas . 

05.01.77 - Língua Estrangeira - das 18:00 
às 20:00 hor>as. 

06.01.77 - Organização Social PoHtica 
Brasileira - das 18.00 às 20:00 horas. 

7 - Condições de Habilitação: 

7 .1. Será con11iderado aprovado na disciplina, o 
candidato que obtiver na prova 50% de acP.rtos do 
botai de questões. 

8 - Da expedição de Certificados: 

8.1. Da conclui>ão de . grau. 

8.1.1. Será ex pedido certifica do de conclu'são 
de 1.0 e 2 .0 graus, ao candidato que for habilitado 
em todas as disciplinas que eompõem o Núcleo 
Comum , pela Coordenação do Ensino Supletivo, de 
acordo cam a Portaria 162/ 75-SEC e o Art. 9 da 
Reselução 03/ 75 do Conselho de Educaqão co Ter
ritório do Amapã . 

Maca pá (A~), de novembro de 1976. 

Iracema Mendes Soares 
Coordenadora da SEC 

Fábrica Amapaense S.A.- Indústria e Comércio 
C.Q.Ç. - 05.969.670/ 000l-J4 

Assembléia Geral Extraordinária 
CONVOCAÇÃO 

Ficam convidados os acionistas da Fábr ica Amapo«nse 
S.A. - Indú1\ria e Coméreio, a se r eunirem em Asaem

t bléia Geral Ext1·aordinár!a, !I realizai-se no dia 14/ 11 / 76, às 
• 17:00 horas, tm sua sede toclal sita à Ave~lda Iraeema 

Car'llàO Nuaea, n Q I 09, para deliberar&m sobre a seguklte 
pauta: 

a) - l'le- ratiflca9ão de todas as decl~õe s tomi.daa 
em . Assembléia a Gerl!ls Oróiná rlas e Extraordinárias r eali
zadas no períed o de 1972 à 19'16, para efeito de regularlza
~ão pennte a J UCAP; 

b) - Qualq~ter assunto que vise a cemplementaçle 
•o item anterior. 

Mecapá l AP), 16 ele o~o~tuoro U'ft. 
1ts6 Barbou dt Oliveira Neves 

Prealclen~e 
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:v.Iinistério da Saúde 

Superintendência de Campanhas de Saúde P~bliQa 
Diretoria Regional da SUCAM 

Edital nº 10 

:'?aço público q ue é o seguinte resultado da 
prova seletiva para ingresso no emprego de Con
dutor de Veículos, realizado no dia 23 de outubro 
de 1976, n esta Diretoria. 

---- -----·------
I I I N.0 de T0tal de 1 N.O de " Nome do Candidato 

Ordem Pontos IInscr i<;ão , 

o 1- 8,8 01 I Raimundo Alve s Costa 
02 7,3 04 

-I 

Antônio Maia de Souza 
03 6,7 (·)3 J orge Dias Neves 
04 6,7 09 Francisco Pinheiro Amaral 

Homologo os resultados constantes deste Edital 

F.m, 26 d e QUtubro de 1976. 

Dr. Paulo Almeida Xavier 
Diretor Regional da S UCAM-Amapá 

Termo Aditivo 

Primeiro T e rmo Aditivo áo Convênio 
ce lebrado em 1.0 de setembro de 1976, 
entre a Comissão Municip al do MOBRA L 
de Macapá e a Prefeitura Municipa l" de 
Maca pá, com a in terveniência da Coorde · 
nação Territorial do MO BRAL do Amapá, 
para fins de execução do Plano de Alfa
bstize.ção ·Funcion ul implantado e e.m 
desenvolvimento neste Município de 
Maca pá. 

Outubro / 76 
Novembro» 
Dezembro» 

Cr$ 40.000,00 
» 40.tWO,OO 
)) 41.000,00 

Gr$ 121.000,00 

E por estarem assim justos e convencionados, 
as pantes firmam o presente instrumento em nove 
(9) vias de igual forma e teor , na presença das 
testemunhas que também o a ssinam, para os ef~itos 
legais. · 

Macapá, 15 de outubro de [9 '76. 

Maria Augus ta Ventura Costa 
Presidente da COMUM 

Cleiton Figueiredo de Azevedo 
P refeito Muni ()ipal · 

Latife Sales 
Coordenadora '.Derritorial/ A P 

T estemunhas 

Lucidéa de Je sus Souza 

Aldemir Santana Fena 

Comissão Munieipal do MOBRAL 

Plano de Aplicação referente a o J 0 Termo Adit.i'(o 
do Convênio e nt re a Prefeitura Municipal de Maca pá e a 
Oomissão Mun icipal d o MOBRA L, assina do e m 1.0 de se
tembr o de 1976. 

Código J 

I 
· HIS T ORI CO I 

V A LO R 

Mensal I Tot~ 
3.1.1.1 I Pessoal Adminis trativo I 

1.00, 6 (sr,is) servfd ar és , sendo 4 
(quatro) llncarregad0s, 1 {u m} 

Aos quinze (15)· dias do mês de outubro de 
hum mil !1\ovecentes e setenta e seis (1 976), r.tsta I · 
cidade d e Maôapá, a Comissão Municipal do 
MOBRAL de Macapá, neste ato representada por 

datil ógt·afo e 1 (um ) auxiliar 
administrativo. 

02 Alfabetl:r.adores 180 moni tores 
X 75,00 

03 Gratificação Grupo de Apoio 
4 elemetttos 

a.11oo.oo 14.5oo,oo 

13.500,00 1$7.500,00 

4.000,00 s ua Presidente Sra. Maria AugustH V E> ntura Costa 
e a Prefeitura Municipal de Macapá, por seu re
presentante legal , Sr. Dr. Cleiton Figueiredo de 
Azevedo, Prefeito Municipal de Macapá, e com in
t er.veniênda da Coordenação T erritorial do Amapá, 
na pessoa da Coordenadora, Sra. Latife Sales, dora
vante denoo -inadas simplesmente COMUM, Prefei
tura e COTER/ AP, respectivamente, resolveram fir
mar o present~ Termo Aditivo ao Convênio c~le
brado em 1.0 de setembro d e 1976, entre as partes 
acima declinadaB, objetivando a execução do Plano 
d e Alfabetízação Funcional implantado e em desen
volvimentQ no Murücípio d e Maca pá, de conformi
dade eom a s condiçõ~s e cláusulas abaixo: 

Ciáusula Primeira - A PrefeitU Nl, nos termos 
da Cláusula Terceira do Convênio colc.,cará a dis
posição da Comissão Munícipai d0 MOBRAL de 
Macapá, a importância de Cr$ 121.000.00 (cento 
e vinte e hum mil cruzeir o~). que correrá à conta 
da Dotaçã0: 3.1.4.0 - Encarge>s Diversos, consigna
da no Orçam(lnto do corrente exercício fil1nnceiro, 
para aterider Gs encargos com a realização do our
so com duração d e ainco (5) m eses, a contar óe 
setembro do ano em cu rso, com vistas à alfalletiza
ção de 5.&30 (cinco mil, quinhent os e trinta) alunos. 

PaJ:Iágrafo Único - O repasse dos cursos es
pecificados no «Plano de Aplicação », parte inte
grante deste Termo Aditivo, será efetuado à Co
missão Municipal do MOBRAL d e Macapá, de 
eonformidnde com o Cronograma de desembolso 
seguint&: 

8. 1.2.0 

8.1.3.0 

800,00 
114 Diária para servlt!iores da 

COMUM em viagens ao In te
rior 5 m eses. 5.000,00 25.000,0(1 

Material de Consumo 

O 1 Materiais destinados a equi
pamentos de iluminação. · 

Serv{Ç()S de Tercelres 

O 1 l"agament.os por ser-viQOS pres
taào8 co mo motorista de mo
t0r de popa em viagens da 
COMUM ao Interior. 

02 P2..gamentos de aluguels d61 
sala e eutro3 serv!9os de 
terceiros. 

TOTAL. 

670,00 

200,00 

1.20 0,00 

M:acap~ ( AP), 15 d e outubt·o de 111711. 

N elsoR Ferreira dos Zantos 
Enc:. des Assuntos Financeiros 

Mar ia Augus\a Ventura Costa 
Presidente àa COMUM 

ftalmunda Vlrg&line 
8eeretárlm Ex ecutiva 

3.000,00 

1.000,00 

6.000,00 

Preço do exemplar: 
Cr$ 1,00 
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-------------------------------------------------~~~~-----
Secretaria de Obras Públicas 

Extrato de instrumento Contratual 

(Artigo 54 do Decreto N.0 73.140/73) 

Instrumento - Contrato de empreitada global 
n .0 90/76-SOF (Processo n.0 .f 14/76-SE/\C). 

Par.tes - Governo do Território Federal do 
A ma pá e a firma A.. Rodrigues EngcnhaPia e Co
mér cio. 

Objeto - Execução dos serviços de constru
ção de uma unidade Residencial para ~ervidores 

na localidade de Jgarapé do Lago. 

Prazo - O prazo concedido para a conclusão 
total dcs serviços é de 30 (trinta) dia s consecutivo~, 

a contar da data da assinatura do Contrato. 

Valor - É rle Cr$ 4:3.187,00 (quarenta e três 
mil, cento e oitenta e sete cruzeiros), valor propos
to pela Empreiteira, mediante a medição dos ser
viços realizados e aceitos pela Secretaria de. Obras 
Públic&s, em parcelas não ,nferiort:8 a lO'. 0 (dez por 
c "ntu) do valor Contratual 

Dotação - As desp~sas dPcorrentes deste Con
trato correrão à conta c1os rec:ur. o~ oriundos do 
F'undo de Parti cipação dos Estado!', Distrito Fede
ra l e Territórios, Prcgrama 07J:tw~: l n48, elemenbo 
ele oes!Jesa 4.1.1.0. LOnf0rme Nota de Empenho 
nº H7l, emitida em 29.0!l.76. 

Fundamento do jnstrumento A pPesente 
adjudicação resulta da autoriz:ação do .Excelentíssi
mo Senhor Governador que homologou a licitação 
de preços levada a efeito pela Carta Convite nº 
28/76-2PLOS. reali7ada em 21.08.76, comhinado 
com o Artigo 18, item XVII doiDecreto (N) nº 034 
de 30.10.75. 

Macapá, 19 de outubro de 1976. 

Engº Manoel Antônio Dias 
Dirigente da Contnatante 

Engº Al!rio Marques de S0uza Rodrigues 
Representante da EmpreitPira 

Prefeitura Municipal de Mazagüo 
Plano de Aplicação 

Plano para apHcação dos recursos da Taxa Ro
doviária Única - correspondente ao sal do de 1975 
e a prim eira cot~ de 1976, globalizando no valor de 
sessenta e nove mil duzentos e sessenta e oito C'liU
zeiros e dez centavos (Cr$ 69.268.1 0), pertencente a 
P-refeitura Municipal de Mazagão- exer.cício de 1976. 

16000000.00 

168Boooo.oo 
1688531 o.oo 
16885311.11 

16885360.00 

16085362.22 

Especifica(fão Conen- Capital Total 
1 tes . _I _ --· 

TraFisp-orte- -~780.43 48.487,67 69.268,10 
Trans. Rodov. 20.780.43 48.48'T,(H 69.268,10 
Rodovias 48.487,67 48.487,67 
Conservação de 
Rodovias 48.41J7 ,67 48.487,67 
Serv. de 'llrans-
porte Rodo v. 20.7~t\43 20.780,43 
Manut. do Serv. 
de Tran~porte 

Total Geral 
20.780,43 20.7HC,43 
20.780,43 48.487,67 69.268,10 - --- - -

Importa o presente Plano d~ Aplicação na 
quantia de sessenta e nove mil duzentos e sessenta 
c oito cruzeiros e dez centavos (Cr$ 69 268,10). 

Mazagãf', 04 de novembro de 1976. 

Evilásio P~:::dl'o de Lima Ferreira 
Prefeito Municipal de Mazagão 

Pr(deiluTa ~Municipal de Jl1acapá 

Afiso de Tr-ansferência 

Tom ada de PPeços nº 07 /76-CPLO. 

O Presideute da Comissão Permanente de Licitação 
de Obras, designada através das Portarias n°s. 005/76 e 
131 /76-GAB-PMM., do Exn .. 0 Sr. Prefeito Municipal de 
Macapa, torna público, para conhecimento de quantos inte
ressar possa que a realização da Tom ada di Preços nº 
07/76-CPLO, referente ~ contra ta!lâO por hora de Cam i
nhão Basculante para t rabalhar ne transporte de m assa 
asfáltica. Usinada a quente da Usina Oosta e Sflva para 
as frentes de Servit,:o~ na Area Urbana de Macapá e de 
Santana, anteriormente marcada para o dia 28 de outu
bro de 1976. as I 0:00 horas. e, em face deste dia ter sIdo 
consider<.do pontu [acultati\'O po1 ser consagr<~do o Dia 
dos Funcionários, fica n mesma trans~erlda para o dia 05 
de novembro do corrente ano às mesm as horas e no 
mesmo local. 

Macapá (Af'), :!.7 de outu bro de 1976. 

Hodolfo dos Santos JuarÉ's 
Presidente da CPLO 

PTef'eilnTrt, Jlluniclpal de Alacapá 
DECRETO N.0 112/76 -GAB-PMM 

O Prefeito Municipal de Ma ca pá, usando das 
atribuições que lhe são confe r idas por lei e, 

Com fundamento no Par;ecer nº 29/7 6, du Co n
selho de Educação - Câm ara de 'Ensino de 1.0 

grau, referente ao Processo n.0 28/76-CETA, 

DECRETA: 

Art. 1 º - Mudar o designativo de Grupo Es
colar, para Escola Mu!')Ícipal de l .U G['&U, nos ~>e

guintes estabel~oimentos de en sino: 

Grupo Escolar Ac.re, Gru po Escolar Amapá, 
Grupo Escolar Amazonas, Grupo Escolar Aracy Nas
drnento, Grupo Escolar C~ará, Grupo Escolar HH
demar Maia, Grupo Escolall Pará, Grupo Escolar 
Rondônia, Grupo Escolar Roraima, Gru po Escolar 
Goiás, Grupo Escolar Maraóhão e Grupo Escolar 
P iauí. 

Art. 2º - Este Decneto entrará em vigor na 
data de sua publicação, revoga das as d isposiçõt>s 
em contrário. 

Cumpra-se, aegistre-se e publique-se. 
Palácio 31 de Março, :l5 d e ou1mbno de 1976. 

Clei ton Figu eireào d e Azevedo 
Pt'efeit o Municipal de Macapá 

Publicado n este Depa r ta m ent o de Adm~nistra

ção, aos 25 dias d0 m ês d e outu b ro do an o de 1976. 

Jacy Jansen Costa 
Direbor do Departamento de Aómi n istração 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

EDlTAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pelo pnesente Edital fica Notificado Virgíli-o de 
Sou~a, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
reclamado nos autos do processo nº 1070/ 76, em que é 
reclamante Már.io Dias Nasrnmento de que foi designa
do o dia 27 de outubro de 1976, às 08 h oras, para 
a realização da audiência de instrução e Julgamen
to, a qual seoá realizada na seàe da Junta de Con
ciliação e Julgamento de Macapá, à Av. D uqu e d a 
Caxias, nesta capital, devendo referido sr. compare
cer a supracttada audiência , sob p en a de confesso . 

Secretaria da JGJ de Macapf>, 15 de outubro 
de 1976. 

Eu ton Ramos 
Direto r de Sea.retaria 
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Ministério Glo 'Trabalho Anotações 

Secretaria de Mão-de-Obra 481/76 - Pedro P'inhelre F.!orgeo (F. I. n.0 33) 0735 

Extrato de Acordo Especial, celebrado pelo Mi
nistério do Trabalho/SMO/PIPMO - Comissão Es- . 
peoial do T. F. do Amapá. 

Sede: A'\\. Padn Júlis Maria Lrimb!ler<d, 112 
- Maeapá Ap. / 
A11sunto: Aumento de capital de Çr$ ..... . 
17o.ooo,oo para Or$ 21o.oo~,oo. 

a) Objeto: Capacitação de Recursos Humanos 

b) Dispositivo Legal: Decreto 53.324, de 
18.12.63 - Portaria n .ç1 46 de 31.01.64 e 
Decreto nº 75.081 de 12.12.74. 

c) En•idade Conv~nente: Lions Clube de 
Maca pá 

a) Número do Acordo: 06.101.012/76 

b) Vigê•cia: 11.10.76 à 3l.t 2.76 

c) eJassificação Orçamentár-ia da Despesa: 
2612.1445.2172 - 430 - 3.1.4.0 

Macapá, 18 de outubro de 1976. 

Leand.ro Alcântara Filho 
Comissão Especial do T. F. do Amapá 

Coordenador 

Junta Comercial do Território Federal 
do Amapá 

Documentos deferidos em 02 de setembro de 1.976 

Firmas Individuais 

482/76 - M. Ellas (F. I. n.0 .3:1) . 0736 
Sede: Rua Cândido Mendes, 1.471- Macapá·Ap, 
AssuntE>: Aumento de capital do Cr$ ..... 
12B.ooo,o0 para . Cr$ 146.oof),oo. 

483/'76 - Enla de Nazaré Ribeiro Gardo~e (F. I. nQ 79) 0737 
Sede: Av. Iraeema <Oar,vão Nunes, 283 
Macapá Ap. 
Assunto: Aumento de c:apltat de Cr$ ..... 
loo.~oo,o& para e r$ 177 .ooo,oe. 

484/76 - Afif Elias Hub (F. I. n~ :14) 0738 
Sede: Rua Cândido Menden, 1.520- Macapá-Ap. 
Assunto: Aumento cle capital de Cr$ .. 
277.ooo,oo para Cr$ 293.ooo,oo 

485/ 76 - L. C. Ghammaehl (F. I. n. 0 175) 0739 
Sede: Rua Cel. Leopoldo Machndo, :UZ3 -
Macapá Ap. 
Asf!untG: Aumento de capital de Cr$ ... 
3oo.vot~,oo para Cr$ 384.oo~,oo. 

Proteção do Nome Comercial 

473/ 76 -- Técnico Industrial clo Brasil S/ A 0691 
Sede: Red~via Presidente Dutra, 900 (Km 
394), m ulillaíplo de Guarulbos, Estcdo de Sâl'l. 
PaYio. 

Processos julgados e coloG!ldos em axlgênc!a pelo plenáriD 
na pauta &lo dia 02 de sotembro de JQ76. 

472/ 76 - Clclotan Construqão e Comércio 
Ltda. A. @ontratual 

478/ 76 - F rancisca Osmarino Co sta 
Sede: Rua Diógenes Silva, 1493 - Buritlzal 
Macapá - Ap. 

V933 I 
488/76 - Funda qão para o desenvolvimen

to da produÇl!io animal no T. F. 
0o Amapá - FUNDEPRA A. Estotuhls 

Capital: Cr$ 5.~o0 ,oo 
Objetivo: Mercearia: Compra e venda .de 
gênero s aliment!eios em geral, ae reais, lata· 
rias, cigarros e bebidas naGlonals. 

479/76 - Eunice Ml'lnteira da Costa 
Sede: Rua Major Eliezer L evy, 2.866 - Trem 
- M'àcapá - Ap. 
Capital: Cr$ lJo,ooo,oo 
Objetivo: l"adaria: FaliJricação de pão, biseoi
to, donze la, rosea e bol0E. 

480/76 - Pedra Martins Braga 
Sede: Av. l"rlneesa Izabel, 1,568 - Porto de 
.Santana, Maaapá Ap . 
Capital: Cr$ lo.ooo,vo 
Oajetivo: Trans portes rodovHírlos de passa
geiros. 

Contratos Sociai€ 

487/76- STATUS - Projetos e lDeeora~ões Ltda. 
Sede: Rua L eepolào MaClhado, Ul49 - Ma
«apá Ap. 
@apitai: Cr $ 3oo.ooo,oo em 3G0 quotas; Allrio 
Marques cie Souza Re>drlgues, Cr$ 15o.ooa,@@ 
~ Roberto Marques de Souza Rodrigues, 
Gr$ lB0.1l09,GO. • 
O bj etiv o: l"restaqão de S@r ViQos Gi e a!'l.!i(enha
rla, deçora~õe s, arquitetm-e , e comércio d e 
compra e venda de materia la de construção 
em geral. · 

489/76 - R io Preto Agropecuá ria LMa. 
Sede: l.e Clalida de Memó ria - Margem l.lireita 
do Rio Pre\0 - Ma!la ga o Ap. 
Capital: Cr$ iU.ovo,o(l) em 123 quotas; Luiz 
Carl0s Murle y, Cr$ ll05.oeo,oo, :Daroi Medel
r as Mul'iey , Cr$ 5.t'foo,oo e Maria ào Carmo 
Braga P into, Cr$ 5.ooo,tH>. 

Altenação Contratual 

488/T6 - Pinhein> Mathlru Ltds. (C. S. n.0 !HI) 
Selh: Igara~é For taleza, s/n.9 - MBOapá Ap. 
AsstHl to: Aumente d e eapltal de Q;r$ . .. . . 
Ull.Cieo,flo para ®r$ 4DQ.tH>o,eo 

0934 

0935 

0702 

0703 

06!16 

I 

·I 

Serviço de Imprensa e Ratliudiiusão do Amapá· - SIROA 

Rádio Difusora de Macapá 

PORTARIA .(P) 

Nr. /76-RDM. 

Aprovo: 

Iranildo T11inclade Pontes 
Diretor/SIRDA 

O d iretor artístico da Rádio Ditusora de Ma
capá, nÓ uso legal d.,& suas atribuições, r. tendo em 
vista a carên cia de funcionários no Departamento 
de Rádio-Jornalismo destoa Emissora, como também 
a neoessidade de melhor e11trttturar aquelt! Depar
tamento, 

R e s o 1 v e: 

A.r;t. l Q - Designar. e Radialista Agord de 
Matos Pinto, ocupante do cargo de Escriturário, da 
Tabela de Pessoal Temporária do Governo Territo
r ial, lotad0 na Secretaria de Adm. e Finanças, com 

· ' exErcício no Serviço de Imprensa e Rádi<ildifusão 
do Amapá, ex ercendo suas funções na Rádio Difu
sora de Maeef'á, pavs desempenhar suas atividades 
n(!) .Deputam entt!l de Rádio- J @rnelismo desta Emis
sora, até ulterior deliberação. 

·--..... Art. 2º - Dê-se eiência, cump ra-se e P>Ubli
que-se. 

Gabine11e do Diret or Artístice . ~a Rádio Difu
st)ra de Macapá, em Macapá(AP), 26 de outubr0 
de 1976. 

José Banes Machado 
IDir. A.-./RDM 


	

