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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(lL) n.0 044 de 05 de novembro de 1976 

Reti ~ica a reda ção do Artigo l ." do Decreto (E) 
núme'fO 042 , d e 20 de outubro de 1976. 

O Governador do T erritório Federal do Amapá. U52n
do das atribuições que lhe aão confe ridas pelo artigo 18, 
item li . do Decreto-Lei n" 411. de 06 de janeiro de 1969, 
com binado corn o artigo Iº· le tra «f» do Decreto-Lei nº 
9.760. ri e 05 de setembro de 194ô e artigo 1° da Lei n º 
6.287, de 11 de dezembro de 1975, 

RESOL VEJ: 

Art. J.O - O «caput>• do artigo 12 do Decnto (E) n.0 

04 2 d e 20 de outubro de 1976, publicado no Diário Oficia l 
n.0 2.355 de 25 tie outubro de 1976, ~a ~sará a ter a seguil1te 
reda~ão: 

- Autorizar o Cartório de Registro de Bens Imóveis 
da Comarr;a de Macapá , a procedn o competente registro 
dos imóveis re sidenciais perten centes a União, abaixo ca
ra cterizado~: 

Art. 2." - Revo~adus as disptuíçõe!l em contl'&rlo. 

Paláaio d@ Setlintrião, em Macapá, 05 de novembro de 
1P7n, 87 .o da República e 34º da Criação do Território Fe
d eral do Amapá . 

Ten. Cel. Inf. José !ndio Machado 
Governadúr Substituto 

Dorníuio Campos de Magalhães 
Secretário de Adm. e Finanças 

(P) n2 0929 de 20 de outubro de 1976 

O Governador do Território federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo l 8, 
Item H , do Decreto-Lei ni 411, de 08 de janeiro file 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1' - Designar, nos te1mos d&s artigos n e 'T3, 
da Li i n.0 1711, de 28 de outubro de 1 !152, 11> Engenheiro 
Agrônomg Vand!m Alves 'Rodrlgue5, oeupanhl de oargo 
l~olado de provimento em comissão, s!mbelo 5-C, de E)ire
tor da DIY.lsAo de Colonizafão , alo Quadro de Funcionários 
do Governo deste Território, para oxener acumulatlva
menie. t~m substituição, o cargo de Secretário de Eaonomla, 
Agricult ura e Colonização, do Quadro a(;lma referido, du
rante o impedimento do respecilvo titular. 

Art. l! - Revogadas as à!sposiqões em aontrário. 

Palácio do Setentrião, em Maoapá, 20 de outubro de 
1976, 87.0 da Repúblloa e 34.0 da Criação elo Terrliórie Fe
deral lio Amapá. 

Ten. Cel. Inf. Jesé ÍBdl0 Machado 
Govnnador Su bstltuto 

(P) n.0 0930 de 21 de outubro de 11176 

O Governador do TerritóriQ Fed&rsl Go Amapá, usan
do das atribuições que lhe são oonferidaa pelo artigo 18, 
lte1n Il, llo Decr eto-Lei n~ 411, de 08 de janeito de 1961, e 
tendo em vis ia o que consta do ProcessCI nº 1000/ 76-S EC, 

RI! SOLV I:: 

Art. lR - Desltnar Luh: Ribeiro tle Almeida, Seare
tbio fie EducaoA~ e Cllultwn di Qoverae lleate TurUGrlo, 

para viajar da sede à& suas at.ribuiqóes - Maeapá - até 
Belém, capi tal do Estado do Pará, a fim de discutir junto 
ao Depart3mento d e Recursos Humanos da SUDAM, o Pla
no Trienal de Educação, em reunião que será realizada n o 
dia 22 d e outubro do corrente. 

Art. 2º - Revogadaa as dlsposiçõe11 em sontrá rlo. 

Palácio do Set~ntrlão, em Macapfl , 21 de outubro de 
1976, 872 da República e 340 da Criação do Ter.ritórlo Fede
ral elo Amapá . 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) nº 0931 de 21 de outubro de Hl76 

O Governador do Território Feõ~ral do Amapá, usan
do das abrlbuiçõea que lhe sãa conferid as pele artigo 18 , 
item II, õo Decreto-LI!! n.0 411 , de 08 de Jllneiro d e 18!!9, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Desil[nllr João FranclseG Cardoso Neto, 
ocupante do oargo isolado de previmento em comissfio, 
s ímbolo 5-C, de Assessor de Segurança e lnformaçõu, do 
Q uadro de Funci onários do Governo deste Turltório, !cota do 
no Gabinete do Governadlilr, l!)ara viajar da setie de suas 
atrlbuioões - Macapá - até Bel~m, eapita l do Estado d o 
Pará, no trato de assuntos dD Interesse da Administraçh 
amapaense, no ptHíodo de Zli ele outubro a L~ de novembro 
do corrente ano. 

Art. 2 ... - Revogadas as disposições em eontrário. 

Palácio do SetentriAo, em Maoapá, 21 de outubro 
de 1976, 87!! ãa Repóblica e 34.0 d a Criação do Terrltórlo 
Federal tio Amapi. 

Arthur Azevet1o Henning 
Oovernader 

(P) nR 0932 àe 2 1 de outubro de 1176 

O Governador do Território Federal de Amapá usan
do eifls atribuiqõez que lhe são eonferldras pelo artigo 18, 
item Il, fio Deareto-Lei ni 411 , d& 08 de janein de 1969, 

Rlll'iOLVE: . 

Art. 1.0 - Dulgnar, nos termos dos art>lgos 72 e 73 , 
da Lei n º 17 11 , de 28 d e outlilbro de U6'2, e PFof. Paulo 
FernaRdo Batlsto Guerra, Técnico para o Programa de Mo
dernização Administra,fva dos T.errltórlos Federais, atual
mente desempenhando a função de Diretor da Assessoria 
da Administração da Educa~ão, para exercer acumulativa
mente, em substituição, o cargo de Secretário de El!!ucação 
& Cultura, l<lurante o impedimento ào respectivo titular. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em cont'J'árlo. 

Paláaio do Setentrião, em Macapá, 21 de outubro 
àe 1976, 17.0 da Repúbliea e S4.0 da Cr iagão do Território 
Felleral G1o Amapá. 

Arthur Atevede Hennina 
Oovel!aaà~r 
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As R~partições Públicas 
Territoriais deverão remeter o 
expediel!le des~inado à publi
cação neste DlARIO OFICIAL 
diariamente até as 18:00 horas. 

EXPEDIENTf~ 
As Repartições Públieas 

cingir-se-ão às assinaturas 
anuais renovadas a té 23 de 
fevereiro de cada ano e às 
iniciadas, em qualquer épooa 
pelos órgãoa competentes. 

IMPRENSA OFJCIAL 
..c:r~ 

DIRETOR 
As reclamações pertinen

tes à matéria l'etribuída nos 
casos de erros ou omissões, 
deverão ser formulad as por 
~::scr ita, a Seção de Redação, 
das 9 às 12:1JU horas, e das 
15:00 às 17:00 horas. no máxi
mo até 72 horas após a saída 
dos órgãos oficiai s. 

iranildo TTindade Pontes 
~~ 

DIARIO OFICIAL 

A rim de possibilitar " 
remessa de valores acompa 
nhados de esclarecimentos 
quanto a sua aplicação, soli
citamos us em os interessados 
preferencialmente cheque ou 
vale postal. 

impresso nas Oficinas da Imprensa Oficial 
MACAPA - T. F. AMAPÁ 

~~ 
ASSINATURAS 

Anual 
Semestral. . 
Trimestral . 
Número avulso 

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

.Os suplementos às edi
çõ~=:s dos órgãos oficiais só 
se fornecerão aos assinantes 
que as solicitarem n(J ato da 
assinatura. 

Os origmais deverão ser 
datilografados e autenticados, 
ressalvadas, por quem de cli
L'Cito rasuras e emendas. ~~ U funcionário püblico fe

deral. terá um desconto de 
10%. Para lazer jus a est:e 
desconto, deverá provar esta 
condição no ato da· assinatura. 

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 
uno. 

<<BHAS1LIA - Este Diário Oficial é encontrado para leitu
ra no Salão Nacional e Internacional da Imprensa da 

COOPER PRESS, no «Brasília Imperial Hotel". 

Para faci litar aos assinan- A ~im de eviiar solução 

As assinaturas vencidas 
poderão ser suspensas sem 
aviso prévio. 

tes a verilica.Qão do prazo de de continuidade no recebi
validade de suas assinaturas, meut.o dos jornais, · devem 
na parte superior do endere- os assinantes provid enciar a. 
ço vão impressos os números I respectiva renovação com 
do ~ alão de registro o mês e antecedência mínima de trinta 
o ano em que [!ndará. t30) dias. 

O custo de cada exemplar 
a trasado dos órgãos oficiais 
será, na ·Hnda avulso acres
cida de Cr$1,00 se do mes mo 
ano, e de CrS 2,00 por ano 
decorrido. 

-----------------------
lP) n.0 0933 ·de 25 de outubro de 19'76 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan·
do das atribuições que lhe sfio conferidas pelo artigo 18, 
it~;m II, do Decreto-Lei nº 411 , dt' OB de janeiro de 1969, e 
tenelo em vis ta o Qlle consta do Processo n.0 1.864/76-SAF, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Remove.r, «ex-officio", nos termos do ar
t igo 56, Item li, da Lei n.0 1711 , de 28 de outubro de 19li2, 
o servidor Sylas Salgado Filho, ocupante do cargo de Au
xiliai; de Artífice, nível 5, do Quadro · de Funcionál'ios do 
Governo deste Território, lotado na Secretaria .de Saúde I! 

Ação Social , para a Secretaria de Admini~tração e Finanças, 
com exercício na Garagem Terri torial. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições e m contrário. 

Palácio do Setentrlão, em Ma12apá, · 2.5 de outubro 
de 1976, 872 da RepúbliBa e J42 da Criação do Terl.'ltório 
F'ederal do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Gove~·nador 

( P) n.0 0934 de 26 de outubro de 1976 

O Governador do Território l'~ed eral do Amapá, usaa
clo elas ab·ibuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
item II, do Decreto-Lei nº 411, de 08 de janeiro .de 1969, e 
tendo em vista o que conste do Prorsesso a.0 617/76-SEAC, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Deslgn~r, nos termos dos artigos 72 e 73, 
da Lei n2 1711 , de 28 de outubro da 1952, Elionai Cesar da 
Si!va, Eletrotécníao, nível 15-B. do Quadro 11le Funcionários 
deste Territór io, lotado na Seeretarla de Economia, Agri
cultura e Colonização, para exercer acumulatívamente com 
a funqão gratificada, simbolp 3-1!~, que atualmente vem àe
sempenhaRdo, de Chefe da Seção de Fomento à Produção 
Industrial, o carge em comissão, símbolo 5-C, de Diretor da 
Divisão de Indústria e Comércio, do Quadro acima referid o, 
durente o Impedimento do respectivo titular, compr.elilndido 
no perlodo de I O de outubro a 12 de novembro Gio corrente 
a na. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

Paláalo Elo Setentrfão, em Macapá, 26 de outubro do 
1976, 67.0 da República e 34.0 da Criação do Território Fe
dera l do Amapá. 

A1·thul! Azevedo Heaning 
Governador 

Cartório do Protesto de Letras 
Av. Mendonça Furtado, 113 

Macapá - T. F. Amapá 

Macapá (Ap), 
25.outu bro.1G76. 

Bmo. Snr. 
Manoel Severo · Ribeiro de Faria~ 
NES TA 

Prezado Senhor: 
Cumprindo as disposições legais em vigor, in

timamos V. Sa. para pagar os títulos abaixo r ela
donados, os quais foram apresentados pela credora 
Indústr-ia e Co mércio de Minérios S.A. - ICOMI -
ou declarar por escrito, a razão porque não paga 
os ditos títulos, fir.ando V. Sa. ciente, que os pro
testos respectivos serão lavrados e extraídos os 
competentes instrumentos dentro do prazo legal de 
72 horas, a contar desttl· data. 

Np. 02/ 27 Cr$ l.ooo ,oo - Vcmt.0 

>> 03/27 l.ooo,oo - » 
)) 04/27 1.000,00 - )) 

>> 05/27 l.ooo,oo - >, • 

>> 06/'27 l.ooo ,oo " 
>> 07/ 2'1 l.ooo,oo - >> 

>> 08/27 Looo,oo - >> 

>> 09/27 l.ooo,oo - » 
» 10/27 l.ooo,oo - » 
>> tl / 27 l.ooo,oo - » 
» 12/ 27 l.ooo,oo - » 
» 13/ 27 Looo,oo - » 
>> 14/27 J.ooo,oo - » 
» 15/ 27 l.ooo,oo » 
>> 16/27 l.ooo,oo - " 
» 1 7/'27 l.ooo,oo - » 
» 18/ 27 l.ooo,oo - » 

» 19/27 I. ooo,oo - » 
» 20/ 27 l.ooo,oo - » 

» 21/ 27 l.ooo,oo - » 
» 22/ 27 l.ooo,oo - >> 

,. 23 /27 l.ooo,oo - » 
» 24/ 27 l.ooo,oo - >> 

>> 25/27 l.ooo.oo - >> 

» 26/ 27 l.ooo,oo >> 

)) 27/ 27 1.000,00 - )} 

José Tavares de Almeida 
Escrevente em exercício 
C.P.F. - 003861702- l5 

10.10.72 
10.11.72 
10.12.72 
10.01.73 
10.02.73 
10.03.73 
10.04.73 
10.05.73 
10.06.73 
10.07.73 
10.08.73 
10-09.7:1 
10.10.73 
10.11.73 
10.12 .73 
10.01.74 
10-02.74 
10.03.74 
10.04_74 
10.05.74 
1 (1_()6. 7 4 
10.07.74 
10.08.74 
1{1 .09.74 
10.10.74 
10.11.74 
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Convênio Nº s jn j76 
P rocesso Nº 2352/ 76-PMM e 

Nº 068/76-ASPLAN 

Cot-\vênio que entre si celebr am o Governo 
do Território Fede ral do Amapá e a Pre
feitura Municipal de Macapá, para ex~cução 
do projeto de reforma geral do Tr:apiche 
Municipal Eliezer Levy . 

O Gove rno :lo Território Federal do Amapá , 
doJ;avante denGJminado simples mente Governo, nes
te a~o representado pelo Excelentíssimo Senhor 
Governador Anthur Azevedo Henning, e a Prefei
tura Municipal de Maoapá, designada Prefeiura, 
neste ato r epr>ese ntada pelo seu Prefeito Clelton 
figueire do de Azeved o, firmam o presente Convê
nio, a cordadas as Cláusula s e condições seguinte~: 

Cláusula Primei ra - Do Fundam ento Legal 

O presente Convênio foi elaborado com emba
samento no que dispõe o inciso XVII, do art. I 8, 
do Decreto-Lt>i n.0 411 , de 08 de janeiro de 19159. 

Cláu sula Segund a - Do Objetivo 

O p resent e Convênio tem por objetivo a exe
cução do projeto de Reforma Gera l do Trapiche 
JV~unicipa l Eliezer Levy, de acordo com Plano c;ie 
Aplicação e Cr:onograma de Desembolso conti dos 
no processo n.0 2352j76 . 

S11bcláusula Primeira 

A Prefeitura será órgão executor dos traba
lhos objetivados neste Convênü>, contando, para 
tanto com recursos proveniente~ da ArrecadaÇão 
Própria que lhe serão Pepassados pelo Governo. 

Cláusula Terceira - Das Obrigaçõe s 

1 Por for'ia deste Convênio assumem as partes 
as seguintes obrigações 

I - Do Go verno 

a) liberar a importân cia de Cr$ 1.000.000,00 
(hum m ilhão de cruzeiros), para o projeto dê refor
ma Geral do Trapiche Mu nicipal Eliezer Levy, a 
conta d os re cursos da Arrecadação P rópllia, na for
ma do Cronograma de Desembolso mencionad o na 
Cláusula Segunda ; 
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Cláusula Quarba - Da Dotação 

As despesas decorrentes de~te Convênin, no 
valor de Cr$ 1.000.000,00 (hu m milhão de Cruzei
ros) correrão por conta dos recursos Projeto: 
07583231.644 - Desenvolvimento d e Areas U rbar: as 
- El ementos de Desp!.'sas: 4110 - Ob1:as - Fon
te de Recurso: Arre·cadação Própria (Indenização 
da Usina «Coar acy N un es»), de acordo com a Nota 
de Empenho n.0 1.280, no valor de Cr$ 1.000.000,00 
(hum milhã o de cruzeiros), emitida, em :80.09.76, 
pelo Governo. 

Cláu sula Quinta - Da Liberação e Aplicação 
dos Recursos. 

A liberação será efetuada após a publicação 
deste instrumento no Diár.io Oficial do Gov~rno. 

Subcláu sula P rimei ra 

Os recursos pre vistos n este Con vênio serão 
repassados à Prefeitu ra pelo Governo, mediante 
solicitação à Assessoria de P laneja m ento e a entre
ga se rá efetuada pela Secretaria de Administração 
e Finanças. 

Subcláusula Segunda 

A aplicação dos cortrespondt>ntes recursos será 
efetuada pela Prefe itura , dentro dos objetivos cons
tantes do P lano de Aplicação e do P r ojeto. 

Cláusula .5exta - Do Depósito dos Recursos 

Os recursos que por força deste Convênio vier 
a Prefeitu ra a recebeu, enquanto não forem a pli
cados aos fi n s a que se destinam, serão deposita
dos em conta bancária especial a ser movimentada 
pel a P r efeitura, obrigando-se esta a e rTviar ao Go
verno extrato dessa conta e faze1~ constar n os di
VE:rsos documentos de sua s prestações de c ontas o 
nom e do sacado, os números, va lo re s e a s d atas 
das emissões dos cheques com que fo rem pagas as 
obrigações. 

Cláu sula Sétima - Da P restação de Contas 

A Pnefeit ura prestará contas ao Governo, a tra
vés da Secr etaria de Administração e ·Finanças, 
;~o (trinta) dias após o término deste Convênio. 

Cláusula Oitava -- Da Vinculação do Pessoal 

O pei>soal que a P r efeitura, a qualquer título 
utilizar na execução do projeto objetivado nesse 
Oenvênio , SE"r-lhe-á dirttamente vinculado te subor
dinado não tendo com o Governo rel a ção jurídica 

b) ence tar as necessárias providências para 
que na repr ogramação sejam colocados recursos da 
Arrecadação Própria com idêntica finalidade, me
diante termos a ditivos: , de qualquer natureza. 

c) fiscalizar as obras em execução, atr avés da 
Sec r etaria de Obras Públicas. 

II - L>a Prefei·tura 

a) fornecer e fa cilitar os elementos necessilri'os 
para que o Governo possa acompanhar o anda
mento dos serviços em todas as etapas. 

b) acatar todas as detevminações E: orientações 
emanad as do Governo, com vistas a análise t! 

acompanhamento físi co e f inanceiro do desenvolvi
mento dos trabalhos ji1rogramados; 

c) executar as atividades previstas nest e Con
vênio; 

d) ma nter p lacas no local da obra, â vista do 
público; 

e) apresentar ao Govern6 g projeto definitivo 
e especificações t écn icas, a té o dia 30 de outubro 
1975 

Cláusula Nona - Da Modificação e da Rescisã o 

Este Con vênio poderá, mediante assentimento 
dos convenentes, ser modificado através de Termo 
Aditivo ou rescindido de plen{) direite, por ina· 
dimplemento de qualquer de suas cláusulas ou 
condições, ou pela superveniência de norma legal 
que o torne material ou fo rmalmente impraticável. 

Subcláusula Única 

No caso de rescisão, fkará a P'refeitura obri
gada a com provar até 30 (trinta) dias , a contar da 
data da rescisão, a devida aplicação d e 
todos os recursos, que houver, recebido do Gover
no por força des;te Çonvênio. 

Cláusula Décima - Ba Vigência 

O 9rctsente Convênio usinaào em cinco (5) 
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vias, terá a validade pelo prazo de hum (1) ano, 
começando a vigü a partir de sua publicação no 
Diário Oficial do Governo. 

Cláusula Décima Primeira - Db Foro 

Fica eleito o Foro <;ia cidade de Macapá, capi
tal dó Território Federal do Amapt. , corr. exclusão 
àe qualquer outro, para · dirimir as dúvidas porven
tura suscitadas na execução deste Convênio. 

Macapá (Ap), em 06 de outubro de 1976. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Cleiton Figueiredo de Azevedo 
Prefeitio Munieipal de Macapá 

Testemunhas: Ilegíveis . 
-='"""~~"""""-=~-=-...,.,-...,.""~~11:1.1:=· ~""""'=="'""""'~ 

Ministério da Educação e Cultura 

Faculdade de Ciências Agrárias da Pará 
COMISSÃO PERMJ\NENTP. m: VESTIDUL/\11 

Concurso Vestibular de 1977 

Engenharia Agronômica 
Engenharia Florestal 
Medicina Veterinária 

EDITAL 
A Comissão Permanente de VesUbular comu

nica aos interessados que o Concurso Vestibular de 
1977, comum aos cursos de Engenharia Agronômi
ca, Engenharia Florestal e Medicina Veterinária, da 
Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, obdecerá 
às seguintes normas: 

I - Características e Objetivos 

Atendendo à organização pluricurricular da 
FCAP, abran·gendo áreas de conhecimeDtos afins, o 
Concurso Vestibular será idêntico em seu conteúdo 
para os cursos mencionados e unificado em sua 
execução, tendo como objetivos: 

a) A valial' a formação e a aptidão intelectual dos 
candidatos para estudos superic•res de graduação. 

b) Selecionar, por classificação, os candidatos 
até o limite de vagas fixado para os ciclos básicos 
da Faculdade. 
II - Número de Vagas 

Os candidatos inscritos em Macapá - Ter;ritá
rio Federal do Amapá, conr.orrerão às mesmas 200 
(duzentas) vagas oferecidas para Belém - Estado 
do Pará como a seguir se discrimina: 

- Engenharia Agronômica 100 vagas 
- Engenharia Florestal 50 )) 
- Medicina Veterinária l>O » 

Total 200 )) 

III - Inscrição 

. 1. A inscrição estará aqerta no período de 8 
a 26 de novembro de 1976, no Núcleo da Univer
sidade do Pará em Macapá, nos dias úteis, exceto 
aos sábados, no horário de 8 às 11 horas e de 15 
às 17 horas . 

2. Os· seguintes documentos deverão ser apre
sentados no ato da inscriçã@: 

a) prova de que concluiu os estudos do 2.0 Grau 
ou a comprovação de que está cursando o último 
ano desse Grau. 

b) carteira de identidade (original ou fotocópia 
autenticada). 

c) prova de quitação com o serviço militar 
(candidato do sexo masculino). 

d) prova de que é eleitor e de que está em 
dias com suas obrigações eleitorais (original ou fo
tocópia autenticada), quando se tratar de candidato 
maior de 18 anos. 

e) 3 fotografias 3cm. x 4cm, de frente e atuais. 

f) recibo de pagamento da taxa de inscrição, 
no valor ·de Cr$ 150,00 (cento e cincoenta cruzeiros). 

3. Por ocasião do pedido de inscrição, o can
didato deverá, obrigatoriamente, expressar as pré
opções em gradações correspondentes respectiva
mente aos três cursos de graduação da Faculdade. 

4. O pe"..ido de inscrição será feito em formu
lário próprio, assinado pelo interessado ou por pro
curador mediante apresentação do instrumento es
pecífico do mandato e no qu'al deverá constar , ex
pressamente, poderes especiais para que o manda
tário, em nome do candidato, in·hque a gradação 
de opções. 

5. Caso o número de candidatos insoritos não 
atinja o número de 30 (trinta), as inscrições serão 
consideradas válidas para o concurso em Belém, não 
se realizando por conseguinte em Macapá. 

IV - Provas e Conteúdo 

1. As provas do concurso vestibular abrange
rão todas as matérias e disr.iplinas do núcleo comum 
obrigatório do ensino do 2. 0 grau, expresso na Lei 
5692/71, como segue: 

a) Çon1unicação e Expressão, abrangendo conhe
cimentos .de Língua Portuguesa e Literatura Brasi
leira, acrescidos de conhecimentos de Língua Inglesa. 

b) Estudos Sociais, abrangendo conhecimentos 
de História, Geografia e Organização Social e Polí
tica do Brasil. 

c) Ciências, abrangendo conhecimentos de Ma
temática, Física, Química e Biologia. 

2. As provas serão em número de quatro (4), 
a saber: 

a) Física e Matemática 

b) Biologia e Química 

c) Estudos Sociais 

d) Comunicação e Expressão 

3. Os conteúdos das provas não ulUrapassarão 
o grau de complexidade inerente à escolarização de 
22 grau, devendo constar de no mínimo 50 itens 
de caráter objetivo, proposto dentro da programa
ção aprovada pelo Conselho Departamental da Fa
culdade. 

V -Horário 

Baseado na Portaria Ministerial N.0 54-A, de 
23 de janeiro de 1976, o horário das provas será o 
seguinte: 

DIA I ~I 
I 

09/G l / 1977' 8 
ll / Ol j l977 8 
13/01/1977 8 
14/01/1977 8 

P R O V A 

Física e Matemática 
Estudos Sociais 
Biologia e Química 
Comunicação e Expressão 

I LO~AL 

Escola de 
1.0 Grau 
Princesa 

Izabel 
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VI - Classificação 

1. O argumento final da classificaçã o dos can
didatos obter-se-á a partir de «escores padronizados», 
devidamente ponderados, obtidos em cada prova, e 
resultantes do tratamento estP t ístico aplicado aos 
«escores brutos» ales nçados. 

2. Para a obtenção do argumento final da clas
sificação dos candidatos, adotar-se-á o seguinte 
critério de ponderação das provas: 

Prova 

F ísica e Matemática 

Biologia e Química 

Peso 

2 

2 

Estudos Sociais 1 

Comunicação e Expressão 1 

3. A classificação dos candidatos far-se-á: 

l .0) pela ordem decrescente da somatória dos 
escores padronizados, de vidamt-nte ponderados. 

2º ) pela oudem decrescente das preferenciais 
ruanifestadas rto documento de inscrição do candida
to no Concurso (pré-opção). 

4. Nos casos de empate, terá prioridade o 
candiciato que apresentar o menor coeficiente de 
val'iação. 

5. Se uma dada <:arreii a não apresefltar, em 1ª 
opçã!i:!, número de postulantes suficiente para pre
encher as vagas que oferece, as r.estantes serão ocu
padas por candidatos de 2.0 opção também seledo
mdos e que não tiverem sua primeira escolha 
atendida, sempre obdect>ndo à rigorosa ordf'm de 
classifica~ão e mediante consulta ao candidato. 

6. Não selíá classificado o candidato qut! obh
vel' escore bruto O (zero) em qualquer uma das 
provas. 

7. O candidato que deixar de comparecer a 
no máximo uma prova, não será excluído do con
curso, permitindo-se que concorra às vagas ofere- . 
cidas apenas com os pontos que reunir nas demais 
provas. 

VII .9isposições Geraig 

1. Os eandidatos se lecionados· nas fovmas deste 
Edital terão dir.eito à matdcula no cíclo básico que 
antecede ao de formação profissional, p11ra o que 
terão que apresentar, por ocasião da matrícula , a 
seguinte documenta<.:ão: 

a) Certificado de conclusão de estudos do 1.0 

e 2.0 graus ou equivalente. acompanhado do re!i
pecüivo histórioo escolar. 

b) CeGtidão de nascimento. 

~) A testado de sanidade física e mental passa
do pelo Serviço Médico da Faculdade. 

2. Considerar-se-á nula , para todos os efeitos, 
a classifica\j!ão d0 candida to que não apresenter a 
prova <.àe escolarização de 2.0 grau até a data fi
xada para matrícula. 

3. A inscrição do caadidato no Concurso Ves
tibulaP ~>ignifica a aceitação t~tal das condições 
contidas neste edital. 
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4. Os casos omissos serão resolvidos pela Dire
toria da Faculdade, ouvida a Comissão Permanente 
de Vestibular. 

Belém, 29 de outubro cle 1976. 

A Comissão Permanente de Vestibular 

Carlos Albe1 to ~v'I. de Melo 

Humberto Marinho Koury 

Geraldo Meira Freira Couceiro 

José de Souza Rodrigues 

Jorge Coelho de Andrade 

Emir Chaa r El-Husny 

Visto: 

Francisco B. Pereira 
Diretor da FCAP 

Secretaria de Obras Públicas 

Extrato de Instrumento Contratual 

Instrumento - Contrato de empreitada global 
n.O 91 / 76-SOP (Processo n .O 872/76·SOP). 

Par.tes - Govemo do Território FedPral do 
Amapá e a firma HIDROSERVICE - EngenhaPia de 
Projetos Ltd3 . 

Objeto - Elaboração de estu do de localização 
e Plano GePal para uma base Naval na Cidade de 
Macapá T~rritórie Federal do Amapá. 

Prazo - O prazo concedido pava a conclusão 
total dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias con
secutivo!!, a contar da data da assinatura do Contrato 

Valo r - É rle Cr$ 315.000,00 (trezento e quin
ze mil cruzeiros), valor proposto pela firma e 
aceito pelo GoV'erno. 

Dotação - As despesas decorrentes deste Con
tlr.ato correrão à conta dos recunsos de Rendas 
Diversas J.U.C.N., Programa On90211.357, elemento 
de Despesa 3.1.3.2. 

Fundamento do instrumento A pPesente 
adjudicação resulta da aprovaQão do Excelentíssl
mo Senhor Govarnador do Território dos Termos 
da Proposta apresentada pela firma atravé s de 
Carta de nº 5110/ 76 de 01.07.76, bem como clos 
termos do Ofício nº 155/ 76-GAB, de 21.07.76, do 
Govet•no. 

MscR pá, 22 de outubro de 1976. 

Engº Manoel Antônio Dias 
Secretário de Obras públicas 

Augusto de A. Mttchado 
Representante da Contratada 

Junta Comercial do Território Federal 
do Amapá 

Documentos deferidos em O~ de setembro de Ul76 

Firmas Individuais 

498/76- João Dantas 0936 
Sede: Av. P'eliolano Coelho, 324 - Trem -
Macapá Ap. 
Glapital: Cr$ 3o.ooo,eo 
Objetivo: Farmácia - Compra e venda de 
prochitoa qulmlcas, e perfumarias tJJl geral. 



3a. e 4a.-feiras, 9 e 10 ::!e novembro de 1976 

Contrato Social 

495/76- Funerária São José Ltda. 0704 
Sede: Av. Feliciano Coelho, J.:J49 - Macapá Ap. 
.Gapita1: Cr$ 6o.ooo,oo em 60 quota s; Osni 
Nasaimento Silva, Cr$ 15.ooo,oo, Floriano Soa-
res, Cr$ 15.ooo,oo, Sebastiã<ll Gonça1vçs da 
eosta, Cr$ 15.ooo,oo e Paulo Rogério Dias 
de Sá, Cr$ l5.ooo,oo. 
Objetivo: Exploracão do ramo de prestaçãe 
de serviços ~unerãrios - Confecção, compra 
a venda de cai~ões e Urnas Mortuários. 

Alterações Contratuais 

414/76- Bltteneourt & Cla. - Comércio e Inàústr!a 
(C.S. 304). 0697 
Sede: Rua Cândido Mende3, 1.497- Macapâ Ap. 
Assunto: Aumento de capital de Cr$ 22o.ooo.,oo 
para Cr$ 26o.ooo,oo. 

499/76 - Figueiredo & Guedes (C.S. n º o:n 0698 
Sede: Rua Cândido Mendes, 1.5o9- Maca pá Ap. 
A~s1mto: Aumento de capital de Cr$ :1.5o.ovo,oo 
para Cr$ 43o.ooo,oo e AlteraGãO no objetivo 
comerGial para: E:omércio varejista àe fer
ragens, fll'Odutos m ':!talúrgicos, artigos sanl
táriG>s , materiai s de con~trução e material 
elétrico. 

501/76 - Xerfan & Cia. Ltda. 
Sede: Av . Visconde de Souza Franco, 345-
Belém-PA. 
Assunto: Criação de uma filial à Rua .Cândi
da Mendes, 1.31!} - Macapá Ap., com desta
que de capital de Cr$ loo.ooo,oo, iniciando 
suas atividades à 23 .o8.76. 

Anotações 

496/76 - Canarinho Indústria e Comércio 
Sede: Av. Fab, 1.907 - Santa Rita - Ma-
catJá-Ap. . 
Assunto: Aumento de oapit!ll de Cr$ 3e:ooo,oo 
para 2r$-1 5o.ooo,oo. 

0699 

0740 
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Pref'eituTa Municipal de Jlfacapá 
Aviso de Transferência 

Tomacla de Preços nº 48/76- CPLMSA 

O Presidente da Comi~sã0 Permanente de Li
cit ações para Comp_ras, Serviç0s e AHenações, desig
nada ·através da Portaria n.0 006! 76-GAB-PMM. , 
do Exmº Sr. Prefeito Municipal de Macapá, torna 
público, pa ra conhecim ento de quantos se interes
sar, que a realização d a Tomada d·e Pr eços nº 
48/76-CPLMSA. , referente a venda, pelo maior 
preço de Veículos, Ferros Velhos e outros Equipa
mentos, anteriormente mar~ada para o dia 26 de 
outubro de 1976, às 10:00 horas, fica transferida 
por razões administrativas pa re o dia 03 de ·no
vembro do corrente ano, às mesmas horas e no 
mesmo local. 

Macapá (.--\P), 22 de outubro de 1976 

Econ.a Newt on Douglas Barata dos Santos 
Presidente da Comissão de Licitação 

C.P.F .. - 016945612 

Comissão Permanente de Licitação de Obras 
e Serviços 
EDITAL 

Tomada de Pre.;;os N° 22!76-CPLOS 

A V ISO 

497/76- R. m. de At;aujo Paiva 
Sellle: Av. Nazaré, Ed. eesta e Silva, sala 
1.106, n.0 133 - Belém !"ará. 

0741 I 

O Presidente dn Comi ssão Permanente de Licitação 
de Obras· e Serviços, designada através do Decreto (P) nº 
0721, do Excelentíssimo Senhor Governador Elo Território lí'e
deral do Amapá, terna público, para conhecimento de quan
tos possam se interes~ar, que se acha aberta a Licitação, 
de Tomada àe Preços ng 22/76-0PLOS, para construção 
dos prédios destinados ao Setor Dldátiao Alllministra tivo e 
Setor de Aulas Técnicas da Fundação E<3ucacional e Cul
tural do Ter ritório Federal do Amapá - FUNDECAP -
(Çanti·o Univ,..rsitário), nesta Capital. 

A Hcitaçã0 r ealizar -se-á às 09:00 horas do dia 25 de 
nove mbro de 1976, na sala d e Reuniões da Secretaria iile 
Obras Públicas sito a Av. FAB, N.0 1276, nesta Capital. 

Assunto: Criação de uma filial à Av. Presi
dent e Vargas, 184 - Macapá Ap., com o ca
pital destaaado no va lor total de Cr$
loe.aoo,oG. 

Ii00/ 76 - M. B. da Rocha (F.I. nQ 603) 
Sede: Vila de Ferreira GGmes, sjnQ - Maca
pá Ap. 
Assunto: Aumento de capital de Cr$
lo.ooo,oo para Cr $-4o.ooo,oo; eriação de u;na 
filial à Rua Leopoldo Machado, 2971 - Maca
pá Ap., com destaque de capital .de Cr$-
2o.eoo,oo explorando o objetivo comercial de 
Bar e mercearia venàa de gêneros a limentí
cios e bebida~ nacionais, tJend (l) o seu in ício 
das atividades à 08 de agosto de 1.976. 

Sociedade Anônima 

0742 

492/76 - Bl'uynzeel Madairas S.A. - BRUMASA 0705 
Sede: Av. Amazona2, s/n.O - :vracapá Ap. 
Assunto: Arquivamento de Ata da AGO, 
realizada em 15.07.76, com a seguinte ordem 
do dia: Leitura, discussão e vota§ão ·do Re
latório 6la Diretoria, Balanço Geral, Demons
tração de Lucros e Perdas e de LuGros 
Aoumulaàos e Parecer do Conselho l"iscfll 
relativos ao exercíl\llo soGial findo em lll.03.76, 
Elei(]ào dos membros da Direteria e elo Coa-
salho. Fiscal, bem eomo da Comissão a que 
se refere o art. 82 do Hlsta~ute Sooial; Flxa-
çiio dos honorários dos membros <do Sonselho 
FiscaL · 

P rocuração 

491/76 - De: :Bruynzeel Madeiras S.A. - BRUMASA 00ã7 

a: William Ksith ChRimrns e ntrGil 

O Edital e os esc larecimentos complementares serão 
fornecidos pela Secretaria de ObrRs Públicas, nas horas 
normais de exrediente, no endereço acima mencionado, a 
partir do rlia 68 de no v em bro cle 1976. · 

Macapá, 03 de novembro C:le I 976. 

EngQ Manoel Antônio Dias 
Presidente 

Grupo de Estudos e Palestras Espíritas-GEPE 
ESTATUTO 

Capitulo I 
Da Fundação, Sede e Fins 

, Art. JQ - O Grupo de Estudos e Palestras Espíritas, 
".Eundado em ta de ago3to de 1 9~5 . reger -se-á pelos prese ntes 
Estatut os e pelas disposições legais a ele aplicáveis, com 
Sede e foro jurídi co aa cidade de Macapá, Capital do 
Território Federal do Ama pá. 

At·t. 2º - O Grupo de Estutios o Palestras Espiriía$ 
(GEPE) tem por finalidade: 

a ) - · Cenolllar normas e diretrizes pel os quais se. 
orientarão; 

b) - (jjifundir de m0do geral, conheeimntos das 
«Ciência s Ocultas » através de palestras, con.ferêneias Pú
blicas ou dQutdnlhias e, dentro do +-lllsplritlsm o», a prát ica 
da caridade espiritual e material por todos oR meios. ao seu 
alcance; 

c) - confraternizar-se eom todos os aent ros , T errei
ros, Cabanas, Agremiações, Socledad(.> s e AssoclaQões que 
pratiquem o Espiritismo (nos moldes) esotéricos &m tgdas 
e- quai~quer oida<ies desta Território; 

Continu;;: no prõxhno múnHiro 


	

