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ATOS DO PODER EX~CUTIVO 
(P' ) n~ 0940 de 03 de novem bro de 1976 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lbe são conferidas pelo artigo 18, 
item II , do Decreto-Lei n2 4ll, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. I • - Designar o Engenheiro YI:anoel Antõ~io 
Dias. Secretário de Obras Públiaas do Governo des ta Uni
dade. para v i~ ja r da sede de sua s ntribuiçõe~ - MACAPA 
- até às cidades de Brasília e Belém, no trat o de assuntos 
do inter esse da Administração amapaense, no pníodo de 
04 a 07 de novembro de 1976 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 03 de novembro 
de 1976. 872 da República e 34.0 da Cr iação do Território 
Federa l do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) nR 0941 de 03 de novembro de 1976 

O Governador do T erritório Federol do Amapá usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo lll, 
item I! , do Deereto-Lel n2 411. de 08 de janeiro de 1969, 

RlC~OLVE: 

Art. 1.0 - Designar, nos termos dos artigov n e 73, 
da Lei n2 1711 , d e 28 de outubro de 1952, o Engenheiro Jo
sé Airton de Almeida, ocupante do cargG isolado de pro
vimento em comissão, s lmbolo 5-C, de D:retor da Divisão 
de Obras e Projetos, do Quadro de Funcionários do Go
verno deste Território, para exenler acumulativamente e em 
substituição, o cargo de Secretário de Obras Públicas, do 
Quadro acima refer'ldo, durante o lmpedlmen1;o do r espectivo 
titular, compr eendido no período de 04 a G7 de nevembro 
-de&ie. 

Art. 2.0 - Revogadas a s disposições em contrário. 

Palácio do Setentrlão, em Macapá, 03 de novembro de 
19T6, BT.0 da Repúblloa e 34.0 da Ctiaqio do TerrltGrlo Fe
deral do Ama pá . 

Arthur Azlivedo Hennlng 
Governador 

(P) nº 0042 de !•3 de novembro de 1976 

O Governador cio Terntórlo Federal do Amapá, usan
do da& atribui~ões que lhe do (Onferldas pele artigo 18, 
Item li, do Decreto-Lei n .0 411 , de 08 de janlilro de 1!169, 

Rli!OLVE: 

Art. I q - Desigl\ar, 1101 termos dos artigos 72 e 13. 
da Lei n.0 1711, de 28 de outubro de lll52, o Ten. Cel. Inf. 
JCPsé lndio Machado, Secretá rio de Segurança P ública do 
Governo desta Unidllde, para exe•·cer acum~h1tivamentp 

e em substituição, e cargo de Governador do Território 
Federal do Amapá, durant e o impedimento do respectivo 
tfiular, c6lmpre~mdldo no períod o de 04 a 07 de novembro 
de 11176. 

Art. 22 - Revogada& as diS!'OSlções em oontrárlo. 

Palácio d• liJetentrlão, em Maoapá, O~ de novembro de 
1976, 8711 da República e 349 da Crlaçfio do Território Fede· 
rei de Amapá. 

Arthur Azevedo Hen11lng 
Oovernader 

l (P) n2 0943 de 04 de n ovembro de 1976 

O Governador do Território F eó"!rel do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo a rtig0 18, 
ítem II, do Decreto-Lei n .0 411, de 08 rle ja neiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1. 0 
- Designar, Luiz Ribeiro de Almeida , Se

cretário de Ed•Jcação e Cultura do Governo do Território 
dQ Amapá, para viajar da sede de suas atribuições 
MACAPÁ - até Belém, capital do Estado do Pará, no 
trato de assuntos do Interesse da Administr ação amepaen
se. no período cgmpreendldo de 08 a 09 de novembro do 
corrente ano. 

Art. 2.0 - Revogada! as disposições em contrário. 

Palálllo do .Sett>ntriíi o, em Ma~apá, 04 de novembro 
de 1976, 872 da República e 342 da Cr iação do Ter ritório 
federal do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n2 0944 de 04 de novembr o de 1976 

O Governador do Terri tório Federal do Amapá, usan
do das atr ibuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Item II, do Decreto-Lei n2 411, de 08 fo1e janeiro l\1e 1969, 

RESOLVE: 

Art 1.0 - Designar, o En genheiro Agrônomo Jullo 
Armaad o Horna Cantelli, Secretário de !:aonomia, Agri
cultura e Colonização do Governo do Terr itório do Ama pá 
para viajar da sede de suas atribuições - MACAPA -
até Belé.m, capital do Estado do Pará. no t rato de assun
tos do interesse da Administração am apa~nse, dunmte o 
dia 05 de novembu d~;~ eorreate ano. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em conwário. 

Paláoio do Setentrião, em Macapá , 04 de novembro 
de 1976, 87.0 da Repúbllca e 34.0 da Cria(,ião do Território 
Federal do Amapá. 

Arthur A~:evedo Hennlng 
Gove!'nador 

1P) n.0 0945 de 04 de novemgro de 197G 

O Governador do Território Federal do Amapá. u san
do dali atribuições que lhe são cenferidas pelo artigo 18, 
Item II, do Decretg-.Lei nº 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - De signar. nos termos dos artigos 72 e 73-, 
da Lei n º 171 I, de 28 de outubro de 19152, e Engenhei ro 
Agrônomo Joaqu)m Matjas da R ocha, Técnico para o Pro
grama de Modernização Admini strativa dos Territórios 
Federais, para exer cei' acumul:~tivamente e em substttul
ç!to, o cargo 1e Secret3rlo de Economia, Agricultura e 
Colonll!:ação, do Quadro de Funcionários do Governa desta 
Unidade, durante o impedimento do respectivo titula r . 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições fltn contrário. 

Palácio do Setentrllío. em Macapá , 04 de novembro 
de 19'T6, 87º da República e 349 da Criação do TerritOrlo 
J'ederal do A.mapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador! 
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As R(;)partições Püblicas 
Territoriais deverão remeter o 
expedie~te destinado à publi
caçã-o neste OTÁRIO OFICIAL 
diariamente até as 18:00 horas. 

?F'S \~ D ~ n·-I '[:~, íf\\ '11. ff~"'i: 11:. ~"!! 
.!l..Ji A &. ~ }~ J.L ~ w. !:a 

i As Repartições Püblicas 

I 
cingir-se-ão às assinaturas 
anuais renovadas até 23 de 
Ievc·reiro àe cada ano e às 
iniciadas, em qualquer época 

IMPRENSA OFJCIAL 
~~ 

DJRE1'0R pelos órgãos competentes. As reclamações pertinen
tes à matéria retribuída nos 
casos de ert·os ou omissões, 
deverão set' formuladas por 
uscrita, a Seçílo de Redação, 
das 9 às 12:00 hor as, e da_s 
15:00 às 17:00 horas, no máxi
mo até 72 horas após a saída 

Jran'ildo TTinrlade Pontes 
-~~ 

A fim de possibilitar 11 
remessa de valores o.compa 

DIARIO OFICIAL J nb.ados de esclarecimentos 
· q.uanto a sua apl.icação, soli-Impresso nas Oficinas da Imprensa Oficial 

MACAPA - T. F. AMAPA 
1 
Citamos usem os mteressados 
preferencialmente cheque ou 
vale postal. 

~~ 
AS .SINATURAS 

dos órgãos oficiais. I Anual 
Semestral. . 
Trimestral . 

Os origmais deverão ser I 
datilogra!ados e autenticados. 
ressalvadas, prr quem de di-~ 
reito rasul'as o emendas. 

Número avulso . 

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

Os - suplementos às edi
ÇÕ 8S dos órgãos oficiais · só 
se fornecerão aos assinantes 
que as solicitarem no ato da 
assinatura. 

~~ 
«BRAS!LJA - Este Diário Oficial é encontrado para leitu

ra no Salão Nacional e Internacional da Imprensa da 
COOPER PRESS, no «Brasília Imperial Hotel >>. 

O hmcionário püblico fo
deraJ, terá um deseonto de 
10%. Para fazer jus a este 
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 
ano. 

Para facilitar aos assinan- A ~im de evitar sotuçã.o 
tes a vcrirícação do prazo de de continuidade no mcebi
validacle de su.as assinaturas, mento dos jornais, devem 
na p~rt~ superwr do ~ndere- os assinantes providenciar a. 
e,:o va~ 1mprcss?s os num.eros l_mspectiva renovação com 
d·o talao de reg1str'o o mes e antecedência mínima de trinta 

As assinat.mas vencidas 
poderão ser suspensas ~"m 
a viso prévio. o ano em que findará. (30) dias. ~ 

O custo de cada exemplar 
atrasado dos órg·ãos oficiais 
será, na venda avulso acres
cida de Cr$ 1,00 se do mesmo 
auo, e de CrS 2,00 por ano 
decorrido. 

I_P) n. 0 0946 de 05 de novembro de 1976 

O Governador do Território Federsl do Amapá, usan
do das atribuições que lhe ~ão con[erida s pelo artigo 18, 
item II, c:lo Decreto-Lei nº 411 , dE 08 de janelro de 1969, 

RESOLVE : 

Art. 1.0 - Designar, nos terP.1 C;S dos artigos 72 e 73, 
da Lei nº 1~'11 , de 28 de outubro de 1952, 0 Prof. ?aula 
Fermmdo Batista Guerra, Técnico para o Programa de 
Modernização Administrativa, atualmente no exercfcio das 
~unções de Diretor da Assessoria de Administração da 
Educa(Já<!>, para exer cer acumula tivamente ·e em substltui
Qão, o cargo de Secretário de Educaç;1io e Cultura, do 
Quadro de Funcionários do Gove~'no deste Território du-
rante o impedimento do re~pectivo titulnr. ' 

Art. 2.0 - Revogadas as disposiçõe;; e-m contrário. 

P alácio do Setentrião. em Macapá, 05 de nevembro de 
19Y6, 87.0 da República e ~4.0 da Criação do Terrlt 0rlo Fe

.der al do Amapá. 

Arth ur Arzevedo Henning 
Governador 

(P) n.0 0947 de 08 de novembro de 1976 

O Governador do Território Federal do Amapá, usaa
do d as atribui§:ões que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Item II, do Decreto- Lei n º 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Ar t. 1.0 - De signar o servidor Luiz Alberto Azevedo -
Bezerra, Datilógrafo, nível 7-A, do Quadro de Funcionár ios 
do Governo deste Terr itório, 1ótad.:> na Secretaria de Admi
r.listra~ào e Finanças, atualmente no exercício da função 

• grati!icada, alml:wlo 5-F, de E:hefe da Gegão de Legislação, 
DlreJtos e Deveres, para viajar da ~ede de suas atribui
ções - Maoapá - até Belém, capital do Es~ado do Pará, 
no trato de assuntos d0 . Interesse da Administração ama
paense , no período de lú a 15 de novembro do corr ente -
ano. / 

Art. 22 - Revogadas as disposi~ões em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Ilfaoapá, 08 de novembro de 
1976, 87.0 da Repúbliea e 34. 0 da Criação do Territóri0 Fe~ 
dera! do Amapá. -

Al1thu:t> Azevedo Henn!ng 
Gov~!lnador 

(P) n .0 0948 de 08 de novembro de 1976 

O Governad or do Território Feder al d0 At:napá, usan· 
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 
item li, do Decreto-Lei n .0 411, de 08 de janPiro de 1969, ' 

t 
RESOLVE: 

Art. 1 º - Designar Jssé da SiÍva Fontoura, T écnico 
para o Pregrama de Modenização Administr ativa , atual
mente deseml?eohando ~s funções de Diretor do Serviçt. de 
Pe~soal; Casimira Csmpos Fernandes, Chefe da Seção de 
"eleção e Aperfeiçoamento, símbolo 5-F; Walter Lu iz Moura 
Palha, Chefe da S9.ção de Cadastro, Lotação e Movimenta
ção; Domingos Que!rorz Vasques, Chefe da S'i!ção d!! Con
trole de Pagam ento, s ímbolo 5-F. lotu dos na Secretaria de 
Administração e Finanças e- Márlo Quir ino da Silva, Assis
tente de Administr ação, nível 16-B, lotado da Secretaria de 
Saúde e Ação Social, para sob a presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão incumbida de elaborar programas 
e provas para promoção p·or acesso no Quadro Fer-ma.nente 
do Governo deste TE'nitório. 

Art. 2.0 
- Revogadas as dispesições em contrário. 

Paléeio õo Setentrião, em Macapá, 08 de -novembro 
de lll76, il72 da Rep'ública e 342 da Criação do Território 
Federal do Amapli. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

# -----

(P) a." 094 9 de 08 de novernbro de 1976 

O Governador do Território Federal do Amapá , usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo a rUgo 1 S, 
ILem II , do Decreto-Lei nº 411, de 08 de janeiro de 1969, e 
tendo em vista 0 que consta do Ofício n.0 157/76-DF, 

RESOLVE: 

Art. JP - Designar, nos termos dos artigos 72 e 73, 
da Lei n.0 Li ll, Je 28 de outubro de 1952, Manoel Rodri
gues ãe Albuquerque, ocupante do cargo de Oficial de Ad
mirústração, nível 12~A. do Quadro de Funcíonárlos do Ge
verno deste Terr itório, lotado na Secretari~ d'e Admil'l'istra
ção <! Finanças. para exercer a cumulativamente e em subs
tituiqão, a função gratificada, s ímbolo 2-F, de Chefe da 
Se§!ãO de Contabilidade, do Quadro acima referido, durante . 
o impedimento de respctivo titular. 

Art. 22 - Revog:adas as disposi9ões em contrário. 

Palácio do Setcntrião, em Macapá, 08 de novembro de 
1976, 87.0 da República e 34º da Criaqão do Território Fe-
deral do· Amapá. · 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 
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Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

Contrato de Prestação de Serviços N.0 70.000.0008 

A Empresa Brasile ira de Correios e Telégrafos, 
empresa pública criada pelo Decreto-Le i n.O 509, de 
20 de março de 1969, doravante denominada ECT, 
Diretoria Regional de Brasília , inscrita no Cadaswo 
Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda 
sob o nQ 34.028.316/ 0007, situada SCS Q. ~3L.26f27 
Ed. Nordeste, neste ato representada por Eudes 
Gusmão Chaves e Representação do Governo do 
Território do Amapá, com sede na cidade de Bra
silia, estado DF, inscriba no Cadastro Geral de 
Contribuinte do Ministério da Faz~:>nda sob o n. 0 

[ser.to, e Inscrição Estadual n.O Isento, neste ato 
representada por Domício Campos de Magalhães, 
dorovante d~nominada Us uário, têm justo e CGln
tratado a prestação de serviços de col~>ta, transporte, 
~ entrega de correspondência agrupada, em âmhito 
na-cional. de acoreo com as cláu:-ulas e condições a 
~eguir estipuladas: 

Objeto, prazo d e duração e resci<:ão contratual 
Primeha A ECT, por seus órgãos compe

t entes obriga-se a executar a coleta, t ransporte e 
entrega de malotel' cjcorresp. agrupada, q11e lhe 
for:em confiados pPio Usuário , em âmbito nacional, 
com observância das normas legais e m vigor. fa
ze ndo parte integlil:tnte do presente um anexo no 
qual e~ta rão definid os e d etalhad os o preço, per
curso, horário de colEta. preço por quilo, local de 
cobrança e outras informações julgadas n ecessárias 
para a e xecução do serviço. 

Parágr.afo único - Poderão fazer parte do 
presente contrato os aditi\•05 correspondentes a 
se rviços específicos a exeeutar e respectivas con
dições. 

Segunda - O prazo de <.'furação do presente 
contrato é indeterminado. 

Par ágrafo Primeiro: Havendo por parte de 
qu alquer dos contratantes , interesse e m rescindir o 
presente contratn, a parte inteussada na rescisão 
fica obrigada a apresen tar por escrito aviso prévto l 

de 6

~a(::;::;:·~:~::do• A mci•ão do contrato I 
com infringência do parágr.afo anterior, obriga a I 
parte infrator.!\ à multa de importâ ncia igual ao 
faturamento dos serviços prest11dos e pagos no mês 
imediatamente anterjor. 

Do Preço e das Condiçõe:ll de Operação 

Terceira - O Usuário pagará à ECT, a impor
tân::ia correspondente aos serviçes p11estados por 
percurso e· constante dos anexos que fazem parte 
integrante do presente contrato , a<:rescido da taxa 
de manuseio, cobrada por unidade de malott;! trans
portada , tudo de acordo com as tari-fas Hxaclas pela 
EOT. 

Parágrafo Primeiro: O pagamento do valor; cor
respondente ao serviço execuhldo , após a data do 
venaimento, sujeitará o Usuário à mutta de 10% 
(dez por ceAto) do valor do serviço acr~scido de 
juros de mora, de 1% (um pov c~nto) ao mês , além 
das demais cominações legais. 

Pa rágnafo Segundo: O não pagamento após 30 
dia& do vencimento, implicará na in terrupção do 
serviço, independentemente de notificação judicial 
ttu extrajudicial e da incidência dos juros de mora 
sobre o débito vencido, pr.evisto no parágrafo pr i
meiro elesta cláusula. 

Paragráfo Terceiro: Qualquer re clamação por 
erro alegado pelo Usuário, só será levada em conta 
me<iiante apresentação da fatura quitada. Julgada 
procedente a reclamação, o valor correspondente ao 
erro neclamado será creditado na fatura subse
quente. 

Qu&rta - A ECT se obrig a a ct1mprir as con
dições operacionais e tarifárias referentes a perour
so, horári.os de coletas, frequência do serviço, cotes 
m ensais e escalas, consignados expressamente, em 
anexos que integram o presente contrato. 

Quinta - Na entegra do malote e cadeado 
inidal e sempre que for entregue um novo m alote 
~;ou cadeado, o Usuário se obriga a recolher, a 
taxa de util iz& ção e conservação de malote e ca 
deado. 

Sexta - Obriga-se o U suário a ter preparados 
os malotes pa1 a a entrega , no mínimo 20 (vinte) 
minutos antes do horario de colf':ta expresso no 
anexo, não se E>brigando a ECT a esper ar além de 
3 minutos do hor&rio previsto. 

S étima - Toda m odificaçêo no percurso e 
ft:equêrtcia cc'ntratados, deverá ser realizada med i
ante a assinatura de um novo an exo de contra to 
com as alter ações acordadas, com antecedência mí
nima de 10 (dez) dias úteis da data de vigência 
das alterações. 

Oitê!va - O Usuário se obriga a i ncluir nos 
malotes, única @ exclusiuamente, correspond ên cia, 
sendo proibida a inclusão de objetos cu m ateriais 
relacionados no art. 18 do Decreto 29.151, de 17 de 
janeiro de 1951, tais como ácidos , aPmas, explosi
vos , e os que ofereçam riscos de acidertteg ao 
transporte ou que prejudiquem a integridade de 
terceiros, alé m de todos e quaisquer outros objetos 
proibidos por lei, sujeitando-se o Usuário, às plenali
dades cabíveis, inclusive criminais. 

Das Disposições Gerais: 

Nona - Os pr.eços or a c0ntratado1 serão rea
justados conforme se segue: 

a) Preço poP quilo transportada: 

- Para os s"!rviços efetuados por tmmsporte 
aérea, es reaj ustes sevão feitos na época e pelo 
percentual de reajuste autorizado pelo Departa
mento Gle Avaliação Civil , do Ministério da Aero
náutica. 

- Para os serviços efetuad os por ~ransporte 
rodoviário, os reajustes serão feitos, de ac0rdo com 
os índices de variaçfw €las Obrigações Reajustáveis 
do Tllsouro Nacional (ORTN's) aplicandc- se: a ~ada 
1.0 de janeiro, o índice acumulado do ano anterior . 

- Para os serviços efetuados, cujo percurso 
se faça , parte ~or transporte eéreo e parte por 
transporte rodoviário, prevalecerá o reajuste refe 
rente à p arcela àe maior incidência no cu rso tota l, 
no époea correspondente. 

b) P r eço, por taxa fixa mensal: 

- Os reajustes serãl) feitos no dia }Q de ja
n eiro de cada a n o, de acordo com valores fixados 
pela ECT. 

Décima - A qua lquer irregu larirlede ocorrida 
na execução do se rvi~o, caberá ao Usuário fvze r 
a reclamsção por escrito, até o prazo de 30 dias, 
após a ocom•ência da irregularidade . 
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Décima Primeira - Ocorrendo necessideàe de 
abertura de malotes e pacotes do Usuário para 
efeito de fiscalização, tal procedimento se fará na 
presença de funcionário responsável da ECT e do 
Usuário, se possí vel, lavrando-se termo da ocorrên
cia do fato. 

Décima Segunda: O inadimplemento por qual
quer das partes, das obrigações prev istas no pre
sente contrato, impor tará na sua rescisão imediata, 
sem pr ejuízo de outras sanções previstas. 

Décima Terceira: A responsabilidade da ECT 
na coleta, transporte e entrega de cor.respondência 
prevista no presente contrato, cessará quando 0 

Usuário deixar de cumpri r as c1mclições estabele
cidas no presente contrato. 

Décima Qaanta: Eleg<> m as partes, o foro da 
Justfça Federal de Brasília· DF para toda e qual
quer ação oriunda do presente cont1 ato e/ ou suas 
al·terações. 

E por estarem justas e contrata das, firmam as 
partes o presente contr11to, em 4 (quatro) vias de 
igual teor e forma na presença de 2 (duas) teste
munhas, a baixo tam bém assinadas, para todos os 
efeitos 1 egais e de direito. 

Brasílin-DF., 09 de setembro de 1976 

Empresa Braslleira de Correios e Telégrafos 

Eudes Gusmão Chaves 
Direto r Re giona l 

Domkio Campos de Magalhães 
Usuário 

Test emunhas: Manoel Ciridião Buarque 

· Au n::o Balestra do Carmo 

Poder Judiciário 

Ju stiça dos Territórios 

Território Federal do Amapi1 

Juiz de Direito da Comarca de jJ1acapá 
Edital de Citação, com Prazo de 15 dias, , na 

forma a baixo: 

O Doutor Benjamim Lisboa Eayol MM. Juiz 
Temporário da Comarca de Macapá, Capital do 
Territónio Federal do Amapá, ria forma da Lei 
etc ... 

Faz saber a t odos os que o presente Edital , 
com prazo de 15 dias virem, ou çiele tiverem co
nhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites 
um proceso em que é acusado Arlete Mira e Creu
za Conceição Mira Coe:lho como incurso no art. 129, 
cjc o art. 44, nº II, alínea f, a primeira, e art . 129, 
cjc o art. 44, n. 0 li, alínea f e 213, a segunda do 
Código Penal. 

E, como t enha o oficial de J ustiça deste Juízo 
certific2ldo não o have!l encont rado nesta ,Comarca, 
não se ndo possível citá- lo pessoa lmente, cita-o pel0 
presente a comparecer neste Juízo, no edifício do 
Forum desta Comarca, sito à Avenida Amazonas, 
n.0 26, esquil!la com a rua Cel. Coriolano Jucá, 
nesta cidade, no dia 10/ 12í 1976, à~ 9:00 horas, 

a .fim de ser interrogado, promover sua defe-
sa e ser notificado dos u lteriores termos dl) pro
cesso, a que dE-verá eoTT'~8l't:!Cer, sob pel<1a de re
velia. Para conhecimentc de todos é passado o pre-
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sente · Edital, cuja 2~ via ficará afixada no Jug&r de 
costume. Dado e passado nt-sta cidad e, aos r:owe 
dias do mês de novembro dro ano de hum rr.il no
vecent0s e setenta e sei s. Eu , Nino J esus An nha 
Nunes, Esc rivão em Exercício, su bscrevi. 

Benjamim Lisboa Rayel 
Juiz Temporário 

Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA 

Edital de Convocação 

Assem blÉ'ia Geral Extraordinária 

Ficam con vidados os Senhor es Acionistas a se 
reunirem em Assemb1éia Geral Extraordint.ria, a 
re~di zar-se no dia lO (dez) de dt>zembro de 1976, às 
10:00 (dez) horas, na sede da Sociedade, na Avenida 
Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 1900 , nE-sta cidade 
de Macapá, para tomar conhecimento e deliberar 
sobre a seguinte ordem elo dia: 

de. 

a) - aumento dê capital social; 
b) -- alterações dos Estat utos; 
c) - ou tros assuntos de interesse da Socieda-

Macapá, 10 de novembr o de 1976 

José Marcos BezeHa Cavalcanti 
Diretor Presidente 

Junta Comercial do Território Federal 
do Amapá 

Documen tos deferidos em 23 de setembro ce 1.976 

Firmas Indí:vid uais 

520/76- Odete dP. Alm eida Uchôa 0937 
Sede: Av. Pe. J úli0 Maria Lombaerd, 373 -
Macapá - Ap. 
Capitfl l: Cr$ loo.ooo,oo 
Objetivo: Suviços de fotografias , vendas de 
mat'!rial fotográ fico e cinematográfico, filme 
tes publicitár io e mater ial P!.lb licitári o em 
geral. 

524/ 76 - Maria Oneide Nunes da Silva 093B 
Sede: Av. Pará, 110 - P ac oval - Macapá- Ap. 
Capital: Cr$ 3.ooo,oo 
Objet ivo: Mercear ia - compra e ve nda de 
gêneros alimentícios. 

Contrato Social 

623/ 7G - Macapá Automóveis Ltda. 0705 
Sede: Rua Major Eliezer Levy, 2322 -
Macapá - Ap. 
Capital: Cr$ 6oo.ooo,oo em 600 quotas, osslm 
distrib uídas: Rnlmundo Costa de Sousa, 
Cr $ 5oo.ooo,oo e J oão Djalma Santiago do 
N&scimento, Cr$ 5o.ooo,oo e Adelsira Sousa 
do Nascimento, Cr$ 5o.ooo,oo. 
Objeti vo: Comé rcio var ejista de veículos, 
peças e acessórios, combustíveis e lubri fiean
tes, reJ;.aração e manutenção e conser vação 
de veículos e oficina mecânica. 

Alt eração Contratual 

472/76 - Cicto ta n Co nstrução e Comércio Ltda. 
(0. S. n 2 330) 0701 
Sede: Av. Amazonas, 22 - lVIac apá - Ap. 
Assunto: Reti ra-se da sociedade, Claudicnor 
Soares Barbosa e é admitido como sócio De
m étrio Celestino P inheiro da Costa. Aumento 
de capital Cr$ 5o.ooo,oo para Cr$ 5oo.ooo,oo. 

Sociedades Anônimas 

li l t!/76 - Agências Mundiai s S / A 0709 
Sede: Av. Presidente Vargas, 119- Belém-Pa. 
Assunto: Arquivamento da fl.s. do :Blário Ofi-
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cfal do Es tado do Pará, de 24 de julhe de 
1976, que publicou a Certidão de Arquiva· 
men t o da Junta Comerctal do Estado do 
Pará da Ata da AGO, r ealizada em 31.05.76 
e da Ata da :\GE, realizada em 02.06.76. 

1116/ 76 - Telecomunicaqões dÓ Am apá S/ A 
TELEAMA PÁ 
Sede: Av. Coa r acy Nunes, 74 - Macapá Ap. 
Assun to: Arquivamento da fl s. do DO do 
Território n ~ 2. 225 de 12 de abril de 1976 e 
de n.0 2.247 e 2~48, de 20/ 21 de maio de 1.976, 
q u P. publicou a Ata da AGO. r ea lizada em 
20,04/76 e res pectiva Certidão n°. 0687, de 
13 de m aio de 1976. 

Ca ncelam ento 

522t76 - R. C . Sousa 
Sede: Rua Major Elyezer Levy , 2322 - Ma
capá Ap. 
Assunt'l: Cancela mento pela constituição de 
uma sociedadE>. 

Sociedade 

486/ í 6 - Fundação para o Desenvolvim ento ãa Pro
dução Animal no Territór io Federa l do 
Amapá - F UNDEPRA 
Sede: Rua GenPral Rondon. l.o51 - Macap9. Ap. 
Assunto: Arquivamente dos documento d é 
constituição. 

0710 

0629 

0622 

Processo .Julgado e colocado em exigência pelo Plenário na 
pauta do dia 23.99.76. 

51 0j 76 - M. P. Reis F . Individual 

Jun ta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

EDITAL DE NOTIFIC AÇÃO 

Pelo pra w de 5 dia<> 
Pelo pFesente Ed!ta l fica Notificado o Senhor 

Azulai Borges Dias , atualmente em lugar incerto e 
não sabido, reclamante nos autos :lo processo n º 
1204/ 76, em que Real Artes e Pinturas, é reclama
da, de que tem o prazo de 5 (<:inco) dias para St! 

manifestar , qc:erendo, sobre o.s cálc ulos da parce la 
de FGTS, feitos pov esta Junta n os autos do su
pracitado plíocesso. 

Secretaria da JOJ de Macapá, 21 de outubro 
de 1976. · 

Euton Ramos 
Diretor de Secretaria 

Ministério do 'Irabalho 

Secre taria de Mão-de-Obra 

Ext rato de Termo Aditivo, celebrado pelo Mi
nistério do Trabalho/ SMO/ PIPMO - Comissão Es
pecial do T. F. do A mapá. 

Entidade Co nv enente no mês de outubro 

004 - Pn~lazia ele Macapá 

a) Número e data da Assinatura do T.A. 
06.101.004.012/76, de 20.10.76 

b) Número, data e valor do Em penho 
009 - 20.10.76 - Cr$ 8.000,00 

c) Curso e número de T r einandos 
Eletrici sta En i'oJa dor 20. 

Macapá, 21 de outubro de 1976. 

Leandro Alcântara Filho 
Comissão Especial do T. F. do Amapá 

Coordenador 
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PTefeüuTa Municipal de JYiacapá 
LEI N.o 62j7fi-G AS· PMM 

Dispõe soore a abertura de G:réàito Suplementar 
de itens da Tabela Explicativa das I*e spesas por 
Orgãos da Adm ioiatração Munic ipal. 

O Prefeito Muulcipal de Maeapá, Território Federal 
do Amapá. 

Faço s11ber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a segu;nte Lei, na form3 do que ctispõeo o art. 66, 
do Decre to-Lei n º 411 , de 08 i111 jamtiro de 1969. 

Art. 1° - Fica Suplementada na lmportân~ia àe 
Cr $ 3.045.889,00, [três milhões, quarenta e cince mil, oito
centos e oitenta e nove cruzeiros), os Itens das dotações 
do Orçamento Ana lítico do corrente exercício dos órgãos 
da Administ r ação do Município, conforme discriminação 
a baixo: 

D. A. 

4.0.0.0 - Despesas de Capital 
4.1.0.0 - Investime ntos 
4.1.2.1) - Servi.;o em Reg. Prog. 

Especial 

D. F . 

3.0.0.0 - Despesas Correntes 
3.1.0.0 - Despesas de Cu·steio 
3. 1.1.0 - Pessoal 

5oo.ooS,oo 5oo .oo3;oe 

OJ.O(l - Despesas Fixa e/Pessoal_ 2o7.529,oo 
02.00 - Despesas Variável c, Pessoéll 161.92o,oo 

3.2.0.0 - Transferências Correntes 
3.2.5.0 - Contribuição p/ Prevld. 

Social 75.fi52,oo 

3.2.6.0 Diversas T ran.sf. correntes 4o.eoo,oo 485.1 o l,c G 

D. O. 

3.0.0.0 - Despesas Correntes 
:u.o.O - Despesas de Custeio 

01.00 ·- De spesa Fixa e/ Pessoal 64.95!l,oo 
02.00 - Despesa Variável e/Pessoal 183.l8l.oe 

3.1.2.0 - Material de Consumo 94.918,oo 
3 2.0.0 - Transf. Correntes 
3.2.5 .0 - Contrib. p/ Previd. Seoial 42.132,oo 
4.0.0.0 - Despesall de Capital 
4.1.0.0 - Investimentos 
4.1.1.0 - Obras Públicas 

- Recuperação, reforma, con
servação, ampliação dos 
prédios públicos municipais 143 . ov~,oe 

Drenagem das Rüas e Ave- . 
nidas de Maca pá 11 o.243,oe 638.433,oo 

D. E. C. 

:J.Il.O.O - Des~esaa Correntes 
:u.ê.O - Despesas de Custeio 
3.1.1.0 - Pessoal 

62.00 - Despesa Variá vel o/ Pesseal 
3.2.0.0 - Transferências Correntes 
3.2.5.0 - Contrlb. p/Previd. Social 
4.0.0.0 - De~pesas de Capital 
U .O O - Investimentos 
t.l.!l.O - Serviqo em Reg. Prog. 

ESfi>eclal 

456.384,00 

lo4.t6e,oo 

86l.OGEl ,OO 1.422.352,00 
3.o45.881!,0o 

Art. 2Q- As despesas d ecorrentes de Artigo ant erior 
de acordo correrão com o art. 43. § 1. 0 item li da Lei nº 
4.320, de I 'f de mar§ O de 1964. 

Art. g2 - Estli! Lei entrará em vigor na daia de sua 
r>ubllcação revogadas as disposições em centrál'io. 

P alácio 3\ ~e Março, em 23 de outubro de 1976. 

C le iton Flgu~ iredo de Azevedo 
Prefeito Municipal de Macapá 

J acy Jansen Cestsa 
Diretor do Dept.0 de Actmlnlsh'IHJiO 
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Pref'eittt1'a lliunicipal ele 111cwaprí 
TERMO DE CONTRATO 

1 Comissão Permanente de Licitação de Obras 
e Serviços 

Termo de Renovação de Contrato, que 
entre si fazem- de um lado a Prefeitura 
Munkipa·l àe M·acapá, neste ato represen
tRda pelo Senhor Cleiton Figueiredo de 
Azevedo, Prefeito Municipal de Macapá, 
desde agora den'ominada simplesmen te 
Loca tá ria e o Senhor José J rová Alves 
Teixeira, brasileiro, casado, residente .e 
domicihado na Vi:a de Po rto vrande, 
dor:avante dasignado Locador, mediante 
as cláusulas e: condições abaixo estipula
das: 

Cláusu la I - O objeto da presente locação é 
o imó vel sito à Av. P residente Vargas s/n , na Vila 
de Porto Gra nde, edificada em madeira, estando em 
perfei to estado de conservação e habitabilidade. 
Destinar-se-á à residência Oficial do Sub-Prefeito 
e Sede Provisória da Sub-Prefeitura dt- Porto 
GrarJide. 

Cláusula II - 1-\ presente iocação terá a dura
ção de cinco (5) mesl?. s, tendo início no dia 16 d-e 
junho de 1976 e término em 15 de novembro do 
me~mo ano. 

Cláusula IIf - O valo r da pr esente 'locação 
será de Cr$ 5.1 84,00 (cinco mil, cento e oit enta e 
quatro cruzeirus), obr·iga n do-st a Locatária a pagar 
ao Locad or a importância de Cr$ l .U36,80 (hum mil, 
tr.inta P. seis cruztiros e oitenta centavo~), mensais 
até o 10.0 dia do mês subsequente ao ve n cido. 

Olá usula IV - Os encargos financeir os e tri
butários que incidirem sobre o imóvel, objeto da 
presente Locação correrão por conta única e ex
clusiva do Locador com exceção das contas de luz 
e água que serã-o pagas pel3 -Locatá ria. 

Cláusula V - Fica expressamente vedado à 
Locatária subloc;:u; total ou parcial o imóvel em 
questão, ceder ou emprestar sem prévia e exprP.ssa 
a nu ência :lo Locador . 

Cláusula VI - Correrá por con ta única e 
exolusi v a cla Locatária todos os consertos e repa-

. ros que porventura o imóvel necessite, sem altera
ção de sua estrutura, não cabendo à Locatária 'o 
direito a indeni7ação por evEntuais melhora-m entos 
introduzidos. 

Cláusula VII - Após o t érmino do presente 
ConiJrat!o não haven do interesse e ntre as part es de 
renová-lo, obdgar- s~:>-á a Locatária a fazer ~ entre
ga do imóvel em perfeito est:ado d e conservação e 
habita bilidade. 

Cláusula VIII - Fica eleito o Foro de Macapá • 
com renúncia expressa de q ualquer oHtro para di
rimência de qualque1; controvérsia que surja entre 
as partes. 

F. por estar assim justo e acertado assinam o 
presente Contrato em ( 4) vias de igual teor e for
ma, na presença dt. duas (2) testemunhas comp1.1o
m etendo- se a tornarem válidas, firm es e valiosas 
as obrigações aqui sssutJ1id as. 

Macapá, 16 de j unho de 19?6. 

Cleiton F igueiredo de A:eevedo 
Prefeito Municipa l de Macapá 

José Jeová Alves Teixeüa 
Locador 

Testemunhas: 
Son ia lvlaria Soares IV(onteü:o 
José Pereira N1.1nes 

EDI TAL 

Tomada de Pre9os N° 24/76-€PLOS 

A V ISO 

O Presidente da Comíssão Perma nente de Licitação 
de Obras e Serviços, designada através do Decreto (P) -nº 
0721/75, do Excelentíssimo Senhor Govern<.td0r elo Território -
Plederal do Amapá, torna público, para conhecimento de quàn
tes li>OSsam se interes8ar, que ~e acha aberta a Licitação 
de Tomada de Preços n 2 24/76-GPLOS, para _os ser viÇos 
de Refttr ma Gera l de Escolas do Interi·er. (Município de 
Amapá e ::aJçoene ). ' 

A Licitaçã o realizar-se-á às 09:00 horas do dia 26 de 
novembro de 1976, na sala de Reuniões da Secretaria de 
Obras Públicas sito a Av. FAB, N.0 1276, nesta Capital. 

O Edital e -os esclarecimentos complemen ta res ser ão 
fornecidos pela Secretaria de Obras Públicas nas horas 
normais àe expediente, no ender eço acim a ~encionad o. 

Macapá, 05 de novembro de 1976. 

Eng2 José Airton de Almf-ida 
· Presidente em exer cleio 

Prefeit,urra Municipal de JW.acapá 
DECRETO N.0 11 5/ 76-GAD- PIVIM 

O Prefeito Municipal d e Maca pá, usando das 
atribuições que lhe são confer.i das por lei e, 

Considerando o pedidG contido no prooesso n2 
1.299/ 76, de 08 de março de 1976, 

DECRETA: 

Art. 1.0 
- Reservar à Associa~ão de Pais e 

Amigos dos Excepcionais d o Amapá - AFAE -
uma área de terras com 3.600m2 (t nês m il seiscen
t os metros quadrados), localizada na confluência da 
Rua Santa Catanina com a Avenida Presidente Var
gas, situada na Quadra 55, do Setor 04, no Bairro 
de Santa Rita. 

Pa-rágrafo Único - A cessão do lote r eferido 
neste antigo fica condicionada a apresentação do 
projeto pàra construção do prédio destinado à fina
lidade proposta n o processo em referência. 

Art. 2Q - Este Decue to entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrá rio. 

Cumpra-se , &egistre-se e publique-se. 
Palácio 31 de Março, 29 de oububPo de 1976. 

Cleiton Figueireào de Azevedo 
Prefeito Municipal de Macapá 

Publicado neste Departamento de Administra
ção, aos 29 dias do mês de outubro do ano de 1976. 

Jacy Jansen Costa 
Diretor do Departa!!l-ento de Administração 

Grupo de Estudos e Palestras Espíritas-GEPE 
ESTATUTO 

(Çontlnuacão do nómerc> sntçrlor) 

§ I º - São «ol'lside radoa flUo dos f undadores, aqueles 
q ue tomarem parte da reunião de fn sta laçã0 do GrupB da 
Estudos e Palestras Espíritas, se achava m preientcs e assi
nar am a repe~tiva Ata; 

§ 2º - São fil iados honorários, às pessoas que te
nham prestados relevantes serviços a0 G-rupo de Estudos e 
l"alestras Espiritas e aprovado pela Diretoria e Assembléia 
@era!; 

§ 39 - S ão flliades Beneméritos , toGios aqueles que 
fa çam ou_ não parte do GEPE, tenham prestado, serv iços 
de relevância, reaonhecidos pela Diretoria e aprovados pela 
Assemblél:t Geral. 

Continua nQ próximo nú'mero 


	

