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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P') n.o 00111 de 13 de janeiro de 1917 

O (!lovernador do Território Federal do Amapá, usan
d& das atribuleõu que lhe são confer!Eilas pele arti&o 18, 
Item 11, l'i0 Decreto-Lei n2 411, de 08 de janeir& de 1969, 

RESOLVE: 

Conceder a~esentodorla, de acGrdo com a Lei Com
plementar n.• 2! de o~ de julhe de 19711, observado o 
item li do artigo 102 da Constituição, a Lismar Leã_o Cal'
doso, matrícmla n.0 l.889.1Cl8, coloe!ado em disponibilldade, 
peta Portaria n º 2€7 de 29 de julho de 1969, do Ministério 
do Interior, publlc!tdo no Diário Oficial da União de O~ de 
agosto do mesmo :;.no, "m virtude da declarar.io de des
neoesaldade do cargo de In~petor da Guarda Territorial, 
POL-501. 14-A, de Quadro de Pessoal - .f'arbe Permanen
te - do Governo deste Território tProcesso n.0 95á/ 76-GAB). 

Paláelo de Setentrlíio, em Macapá , 13 de janeiro 
de 197'7 , 88.'' c.ia República e 34.0 da Criatio do Território 
Federal do Ãmapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governad&r 

(P) n2 0017 de 13 de janeiro de 1977 

O Governador do Terrltórle Federal ~o Amapá, usan
do das atribuiqões que lhe são conferidas pelo artigo li, 
item II, do Decreto-Lei ng 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

.1 Declara~< aposentada, cempulseriamente da acordo 
com o artigQ 176 , Item I, combinado c:om o artigo 187, da 
Lei n .0 1.711, de 28 de outoubro de 11152, e observado o 
item II, do artigo 102, da Emenda Conatltucional n.0 01, de 
17 de euotu\tro de 1969, a partir de 16 de maio de 1976, 
Zulmlra da Silva FariM, matrícula número 1.777.506, no 
cargo cie Pufeuor llo Easino l'ré-Prlmário e Primária, 
EC-514.11 , tio Quad re de Pesaeal - Farte Permanente -
do Governe deate Território (Proaesso a Q 2.008/76-SAF). 

Palá cio do Setentr!Ao, em Maaapá, 13 de janeiro 
ele 1977. 882 cia República e 34.0 da Crfa§ie do Território 
Tadera1 do Amapá. 

Arthur Azevedo HenBing 
Gevernador 

(P} n.0 0018 de 13 de jueiro de 1071 

O Governador do Territfrle Federal do Amapá, ·usa
do das atribul_.ções que lhe são Gonteridu pelo artigo 18, 
item li, Elo Decreio-Lel n~ 411 , de 08 de janeiro de 196!!, e 
tende em vlsla o que con11ta de Proeeuo ne 2.401/ 76-SAr., 

RltSOLVE: 

Aposentar, de acard e •om o artl&o 176, item III, eom
binade com o art11o 1711, item UI, da Lel n .0 1711, de 28 de 
oaiubro de }!8:1, Atiels;on Alves Dantas, matrícula número 
2.07!!.584, no cargo de Motorista CT-UI. I·A, do Quadro da 
Pessctal - Parte PeJmanente - deste Territórh> (Proeusfl 
n.0 1.401/76-SAF). 

l"alhio lle letentrlio, em Macapá, 11 de janeiro de 
ltl7, 88.• da Repúbllea e 14.0 da ~rla1ão do Tarrltérlo !'e
dera! do Amapi. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Goveraalior 

(P) n2 0019 de 13 !te janeiro d& 1177 

O G0ven.ador do Território Federal d& Amapá, 1Uan
do das att"·ibul~ões que lhe são conferidas pelo arilgo 111. 
Item II, do Decreto-Lei nQ 411, de 98 cie janeiro ele 191!9, 

RESOLVE: 

ApoiePlt-ar, de acordo com o artigo 176, Item III, com
binado com o artigo 178, Item III, da Lei n.0 1111, cie 28 de 
outubro de HJ52, Jacob da S)lva Alves, matrilmla n.• 
2.071.812, AO cargo de Servente GL-104.5, do Quadro de 
Pesso111 - Parte Perm!lnente - do Governo deate Terri
tório (Processo n. 0 1 544/76-SAF). 

Palácio do Setentr!lio, em Maeapá, 13 de janeiro 
de 1977, 88~ da República e 1!49 da Crla~ã«> do Territ6rlo 
J'ederal do Amapá. 

Arthur Azevde Henning 
Govern1.dor 

(P) n~ 0020 lie 13 de janeiro de 1977 

O Qovernader SCI Território Fecleral de Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artlge 18, item 
II. do Decrete-Lei n.0 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RE!OLV:!: 

Conceder aposentadoria, de acordo eom a Lei Com
plemantar n.0 29, de 05 de julho de 1976, observado e ltelit 
II do artigo 102 da Emenda aonamueional n.0 OI , de 17 de 
outubre á'e 19159, à Maria Nazaré Pereira Barbosa, matri
cula n.0 2.260.143, colocalla em ciisponlbllidad~. pela Porta
ria n! 261 de 29 de julho d 1169, do Minls,érle do Iaterior, 
publicada no Diário Oficial ~la Unlio de 05 de . agosto d~ 
mesmo ano, em vlrtttde da dealaravio de llasneeessldade 
do eerge de Auxiliai' de Oozlnha, A-501.5. do Quadro de 
Pessoal - Perta Permanente - do Governo deste Terri
tório (Proeesse n.0 1 \13/76-GAB). 

Paláele de 3etentrilo, em M11capá, 18 tte janeiro de 
1971, 88.0 da República e 3'4~ da E:rlatão dCJ Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedtt Henning 
Governador 

(P) n.0 0021 de 13 de janeiro de 11177 

O (iovernador de Territtrle Federal de Amapá usan
do Glas atribuições que lhe sãe conferldu pelo artigo 18, 
item II, ào Deereto-Lel n2 411, de 1•8 de janeiro de 11169, 

RESOLVE: 

Art. t.• - l>esignar Thaocl ollno das Mercea J'lexa de 
Miranda, ocupante ckl cargo Isolado de provlmente em 
comtssie. símbolo 7-<3, de Chefe do Set11r de Auditoria, de 
Quadro de P'uncionários do Governo de!Jite Ter11ltório, lo
tade no ~abtnetct do Governador, pare viajar da 1ede de 
suas atritmiqões - Macapá - até Belém, eapital do Esta
do do Pará , a fim de junto à SUDAM e DNER, tratar llt 
a1suntos do interesse da Adrulnistraçlo aMapaen1e, ne 
periode de 14 a 23 de juelro do corrente ane. 

Art 2.0 - Revogaciu as dlsposlçõu em coRtdrltt. 

Paláolo do Setentrlão, em Maaapá, 13 de janeiro de 
IOH, 88.0 da Repúbllca e 34.0 da Criatlo de Terrltórie J'e
lleral do Amapá. 

Arthur Ar:evedo Hena!ng 
Go'fernador 
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As Repartições Públicas 

Territoriais deverão rem~ter o 
t'xpedlt~.te dQs\inado à publi
cação neste DIA1UO OFICIAL 
diariamente até as 18:00 horas. 

EXPEDIENTE As Repartições Públicas 
cingir-se-ao às assinaturas 
anuais rellflvadas até 23 de 
fev('reiro de cada ano e às 
iniciadas, em qualquer épota 
pelos órgãos competentes 

IMPRENSA OFICIAL 
....,;;;r~ 

DIRETOR 
As r~clamações pertinen

tes à matéria retribuída nos 
rasos de erros ou omissões, 
deverão sQr [9rmulaàas por 
l'Scrita, a Seção dt' Redagão, 
das 9 As l:l:OO horas. e das 
15:00 às 17:00 horas, no máxi
mo até ?2 borae após a sáída 
dos órgãos oficiais. 

Lranildo TTindade Pontes 
~~ 

A fim de possibilitar a 
remessa de valores acompa J 
nhados de esclarecimentos 
quanto a sua aplicaç!o, soli
citamos usam os interessados 
preleronciaimente cheque ou 
''alt> postal. 

DIÁRIO OFICIAL 
Impresso nas Oficinas da l!T'prensa Oficial 

MACAPA- T. F. AMAPA 
....Q-~ 

ASSINATURAS 
Anual 
Semestral. 
Trimestral . 
Número avulso 

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

Os suplementGs às edi· 
çõ«::s dos órgãos oficiais só 
sa rornecerllo aos assinantes 
que as solicit. rm no ato da 
a qsinatura. 

Os origmais deverão ser 
datilografados e autenticados. 
ressalvadas por quem de di
reito rasuras e emendas. ~ O funcionArio público fe

deral, terá um desconto de 
10°0. Para fazt'r jus a e~:te 
desoonto. deverá prova r esta 
condi~ão no ato da assinatura. 

«BRAS!LIA - Este T)iário Oficial é encontrado para leitu-
Excetuadas as para o ex

terior, que serão s e m p r e 
anuais as assinaturas poder
~e-ão tomar. em qualquer 
época. por sc-is meses ou um 
ano. 

ra no Salão Nacional e Internacional da Imprensa da 
COOPER PRESS. no ·Brasília Imperial Holel r 

Para facilitar aos assinan-1 A ~im de evitar solução 
tes a •erificação do prazo de · de continuidade no recebi
validade de suas assiBaturas.J mento do r• jamais, elevem 
na partt> supE>rior do 0ndere- os assinantes providenciar a 
ço vão impressos os nümeros 1· respactiva renovação com 
do talão de registro o m~s e antecedência mínima de trinta 

O custo de cada exemplar 
atra~ado dos órgãos oficiais 
será, na lenda avulso acres
cida de Cr$1,00 se do mt!smo 
aRo, e de Cr$ 2.00 por ano 
decorrido. 

As assinaturas vencidas 
poderão ser suspensas sem 
aviso prévio. o ano em qul" findará. (30) dias. 

Prefeitura l'r1unioipal de l'rlacapá 
Departamento de Obras e Viação 

Concedo 

Cleiton Figueiredo de Azevedo 
Preftito Municipal 

Termo de Cassão n.O 464 1976 

Munioipio de MacapA 

O Diretor do Dst:>artame nto de Obitas e Viação, 
dt: acordo com o despacho exaPado no processo n.0 

5375/76/STU, datado de 19.11.76 faz saber que, 
tendo a Diretoria Estadual do M A. no Ter. do 
Amapá, C.G.C. n.O 003968Q5 9001-25, brasileiPa, s<lta 
à Rua Tiradentes, n.0 46~, requerido cessão do lote 
de terras n.Os 14, 15 e l 6, da quadra 22, bairro 
Central, Setor. 01 , medindo 1.575m2, onde possui 
tr1ês (3) construções em alvenaria, com as ~eguintes 
indicações e limetes: f!lente (Sul e Leste) para a 
Av. FAB e Rua Odilardo Silva, fundos (Norte) 
com os lotes de ·terras n.Os tJ9 , 10 e 13. à di!leita 
(Oeste) com o lote de terras n. 0 17 e finalmente 
à esquerda com o lote de terras n° 13, nos termos 
do Artigo 64 e seu § 3º e § Úni::o do Art. 20:{ do 
Decreto-Lei n.0 97h0, de 5 tie setembro de 1946, o 
Exmo. Sr. Prefeito Munidpal de Mac:apá. Território 
Federal do Amapá, u5ando de~uas at»ibuições le~tais, 
manda lhe seja contedido o preseMe 'Permo de 
Cessão, ressalvados os direitos de terce)ros, obriga
ndo-se o ceuio.nário às se.ruintu cláusnlas: 

Primeira - Fica o requer;ente au11ü11izado a 
ocupar o lote de terras nºs 14, 15 e 16 acima rns
criminade. 

Segunda -· Dentro de 90 dias, após a expedi
c,ão ào t~mo, dar in\Elio ao aproveitamento do imó
vel, de confermidade com o Art. 126, do Decreto
Lei nº Q710, da Ob/ 09/ 1946, e a conclui-lo, a crité
rio do Departamento de Obras e Viação da P.M.M., 
em ~onsoRânoia com o exame do proj eto da Obra, 
no pilazo de 6 a 18 meses 

Terceira - Expirado o prazo, sem <tumprimen
to da cláusula anterior, ficará nulo o Termo de 
Cessão sem direito a re<:urso, revertend~ a Ueri!a ae 

domínio da União, sem ônus para a Prefeitura. 

Quarta - O Sarviço de Terras Urbanas fisca
lizará a fiel execução das Cláusulas Segunda e 
TE!rceira, em benefício da coletividade. 

Quinta - Será cazsado o presente diveito, CllSO 

G interessado dê fins diver,sos à presente Cessão, 
sém anuência da Prefeiturs, ou seja comprovado 

' que é possuidor de outro Imóvel nesta Cidade. 

E havefldo sido preenchidas as formaJideties 
legais sem reclamação alguma das partes contra
tantes lhes foi expedido este termo de Cessão, fican
do arquivado neste Serviço de Terra1 Urbanas da 
Prefeitura Municipal de Macapá, a petiqão, infor
mação e mais documentos relativos ao referido lote 
de terras e e~sim investido o req11er"ente Diretoria 
Estadual do M.A. no T. do Amapá, dos dirt:>itos e 
obrigações concedidos pelo Decreto-Lei n.0 9760, 
d e 05/09 / 1946 

ServiQo de Terras Urbanas da Prefeitura Muni
cipal de Maoapá, em 23 de novembro d~ 1976 

Antonio Silveira Barbosa 
Divetor 

Raimundo de Souza Martins 
C ht>fe !la Seção de Terras Urbanas 

'!lermo de Cessão do lotP. n°s 14.1 !5 e 1 !5 qua
dra nº 22 no Bairro Central Setor 01 , situado em 
Macal'á, expediaio em 23.11.76, registrado no livro 
11º, às folhas nº Recebi em 0~-12-76 

Antônio Rgdrigues da Costa Júnior 
Assinatura do Lice nciado ou Procurador 

C.I. nº 21.745-AP, ~a. Via 

Junta Comercial do Território Federal 
do Amapá 

R'!salução N.0 1 - De 13 de janeiro de 1977 

Dispõe sobre protoc"lização de documen
tes atinentes ao R egistro do eom~rcio • 
dá outras providincia5. 

O E3régio Flenário da Junta Comercial do 
Território Federal do Amapá - no uso das atri-
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buições legais que lhes são conferidas pela Lei 
Federal n.0 4.726, de 13.07.65 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Os dorumen.tos de ooAstituições de 
sociedades de qualquer tipo jurídko e fillmas indi
viduais, sujeito a reg~stro ou arqutvament0, serão 
protocolizados no Sl'rviço de Protocolo e Informa
ções- SPI, desta JUCAP, acempanhat!los da busca 
prévia, a fim di evitar a semelhanqa ou colidência 
de nomes, ritmca excedendo de trinta (lO) dias, 
observado o prazo de validade ".lo ciocument$. 

Art. 2°. - Os documentos tie buscas, de que 
trata o artigo 1.0 desta Resolução, deverão ser so
licitadas por requerimento e os emolumentos a se
rem exigidos pela expedição das mesmas é o cons
tante do item 1, de ePt. 8.0, da Tabela de Ta>xas e 
Emolumentos publicada no DO do TePritório nG. 
2.374/7&. o 

Art. 3°. - A presente Resolução entra1!'á em 
vigor na data de sua publioaQão no órgãt~ oficial 
da ImpPensa local. 

Sala de Reuniões, em Macapá (Ap), 13 de ja
neiro de 1977. 

Alte..,ir Cavalaante Lopes de Souza 
Presidenbe em Exercício 

JJ!inistério do Trabalho 
Conselho Fel!lel'a} de Enfermagem 

Conselho Regional de Enfermagem do Território 
Fede·ra1 do Amapá 

Decisão COREN-AP - 01. 

A Presiden~ do Conselho Regional de Enfer
magem do Território Federal do Amapá (CORE1N
AP), curtlprindo deliberação do Plenário em sua 9ª 
Reuni8o, realizada em 06 de janeir0 de 1976. 

De<ti(je: 

Art. 1º - Tornar público que foram aprova- 11 

das as proTisões dos abaixo relacionados, para fins 
de hab)litação ao exercício nos serviços de enfer
magem. 

Provisionados 

16961 - José da Silva Cunha 
16962 - Antonia de Lima Palheta 
16963 - Dorvalina Cunha do Nascimento 
ltl964 - Raimunda Alcantara dos Passos 
16968 - Manoel de Vilhena Brito 
16966 - Cleise Pe•teira de Ssuza 
16967 - Deusalincia Damasaeno Picanço 
16968 - Marilea da Cunha Nascimento 
16959 - Olivia Brito dos Santos 
lM70 - Valdete Carmo de Oliveir-a Pontes 
16971 - Helena clê Sou2la Silva 
l697l - Maria Gt:ny Barrss da Silva 
le973 - Didimo Figueira Co!ta 

Art 2.0 - Esta decisão entra em vigov a par
tir desta data independentemente d! sua publica
ção na Imprensa Oficial. 

Macapá-A~, 06 cie janeiro de> 1977. 

Zenaide Fernandes Garcia Leite 
Secretáréa 

Maria Jo'i;é Bogea de Oliveira 
Presidente. em ExerQíCi() 
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Conselho de md!ucação 

Câmara de Ensino de 1.0 Grau 

Parecer N.0 50 / 78-GE-1.0 Grau - CETA 

Proces"> N.0 70/ 76-CETA 

Auto11iza a institui~ão per anttcipação da 
5ª série na Escola Municipal de 1.0 @rau 
Ceará e regulariza a situação da mesma 
sérit. 

VOTO DA RELATORA 

Aceitlando o funoionamento da 5.a seNe insU
tuida na Vila de Ferreira Gomes, pela Secretar.ia 
de Educação, ee~mo da Escola Municipal de 1.0 Orau 
Ceará, a .Prefeitura Municipa l, prova mais uma vez 
a seriedarJe com que vem encarando os problemas 
educacionais da sua rede de ensino. 

Foi um gesto elogiável, solucionando o pro
blema que se continuasse, podepja prejudioan futu
ramente a vida esc:olar dos aluno~ tendo em vista 
a série que cursam não per:tencer a nenhum esta
belecimen,to de ensino. 

Deita forma diante dt nossas conclusõu, so
mos de parecer que: 

a - a Prefeitura Municipal de Macapá, seja 
autoniz~à.a a )nstituir, por antecipação, a 5.8 liÉ>rie 
na Escola Municipal de 1.0 Grau Ceará; 

b - em oonsequência desta eut0rização fique 
regularizada a situação àa 5ª série, que desd e o 
Início da presente ano letivo vem f u n c i o n a 
naquela escela sem fazer parte da mesma, pois 
.ocupava apenas o elpaç& físico, mas que agora de 
acordo com e entendimento havido entre os 6r
~ãos interessados, passou a ct>nstituir uma série do 
,estabelecimento em apPeçe. 

Maaapã, 13 de novembro de 1976. 

Iracema· de Sousa Arat,jo 
@:onselheira-Relatora 

VOTO DA CAMARA 
A Câmara de 1.0 Grau Aprova o '\loto da Re

latora. 

Macapá, 18 de novembro di 19í6. 
Aanie Vianna da Costa 
Delz\tith Faqanha da Silva 
Latife Sales 

Prefe'itura Municipal de Macapá 
IDECRETO Nº 130/76-PMM. 

O Prefeito Munioipal àe Macapá, no uso das 
suas atribuições que lhe sã$ conferidas por lei. e 

Considerando o que qonsta do precesso n .0 

5569/ '76, de 02 de dezembro de 1176, oriundo do 
Departamento de Desenvolvimento Urbane, 

L)JJCRETA: 

Art. 1.0 - Aprovar a tabela eonstante dute o .. reto 
de ou1te de Mana A11filtloa \ltlnada e queate ao •rav• 
90:6:4 (arela:cap:!lller), por metre quadrado. 

Par~grafC) Prlm&fro - 0a valores especlfludu na 
tabela ~~ que tra\a 1ute artlge urh CIE>rrigicloa trlzutral
mente, de eonferm·i4de eom a aproprlaqAo de custes Je
vanta.tes pele 6rilo oomJ)eteJ\te. 

Pnágrafe Segudde: - A Tabala do eusto por metro 
quaàrado de aplieação da Massa AafáJtfqa nu upeuuras 
de I (\rh) niWllmetres à 12 (deze) cen\lme,res, ao quadrca 
abaixo: 
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Art 2º - Este Decreto entrará •m vigor na datR tte 
sua publlca~ão , revogadas as disposições em contrário. 

Cumpra-se, Registre-se e P ubliq ue-se. 

Palácio 31 de Março. 21 de dezembro de 1976. 

Clelton FlglH!Iredo de Azevedo 
Prefeito Municipal de Macapá 

Publicsdo nute Depsrtamento ~e Adminlstraçlio, au 
%1 dias do m&s de dezembro de 1976. 

Jacy Jansen Costa 
Diretor do Departamento de Administração 

Termo de Entrega e Recebimento 
Aos sete (7) dias do mês de janeiro do ano de 

hum mil novecentos e s~tenta e sete (1977) o Go
veroo do Território Federal do Amapá, entidade 
de Direito Público, representado neste ato pelo 
Excelentíssimo Senhon Governador Arthur Azevedo 
Henning, daqui em diante denominado simplesmen
GTFA e a Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro, doravante denominada simplesmente Uni
versidade, representada oeste ato pelo Magnífico 
Reitor , Professor Arthur Orlando Lopes da Costa, 
consoante o que dispõe o Convênio n º 0027/ 76-CJ, 
e o Termo de Cessão d• 03 de r1ovembro de l 976 
e o item XVII do artigo 18 do Decrltlto-Lei n°. 
411 / 69 resolvem assinar o presente Termo de En
trega e Recebimento pelo qual o GTFA entrega 
solenemente bem; de seu patrimôr!.io constantes de 
imóveis, materiais permanente, equipamentos e se
moventes, localizados r1• Centro de Treinamento 
Agropecuário de Fazendinha conforme Inventário 
elaborado pela Seqão do Patrimônio do GTFA e a 
Untversidade receber o dito patrimônio, entrando 
imediatameme do gozo de seus beneficies, zelando 
como se seu fosse , defendendo-o em juizo e fora 
dele, através de ações judiciais ou extra -judiciais, 
bem como por meio de ates adnünistrativos até 
que expire naturalmente o Convênio retroc)tado 
ou as partes as&im procedam , pom.io fi11n do mesmo 
modo o comt:~rimisso avançado, sendo que , de igual 
mal'leira, a Universidade comprolllete-se a devol
ver os ~ens ora vecebidos com todas as benfeitorias, 
úteis, necessárias ou suntu&rias realizadas, desobri
gando, desde já, o GTFA de qualquer responsabi
lidade de indenizatória sobre as mesmas, cabendo 
a qualquer ~arte o direito de r-egistrar em Cartório 
o presente instrumento. 

E, pot1 estarem de comum aeordo as partes 
cortcondam em passaiJ o presente Termo em <!inoe 
(5) v1as de igual teor e forma que , depois de 
lido e achado conforme, datam e assinam na pre
sença das testemunhas abaixe assinadas. 

Macapá. 07 de janeiro de 1977. 
Arthur Azevedo Henning 
Governador do G.T.F .A. 

Arthur Orlando Lopes da Oosia 
Magnífieo Reitor da U.F .R.R.J 

Testemunhas: llegi Veis 

Secretaria de Obras Públicas 

Extrato de Jnstrumento Contratual 

(Artigo 54 do Decreto nº 73.140/ 73) 

Ins~rumento - Contrato de Empreitada global 
n. 0 003/ 77-SOP (Processo n.0 2.413/76-SOP). 

Pavtes - Governo do TerritóriG Fedtral do 
Amapá e a firma Construtora Leal. 

Objeto - Execução dos serviços de recupera
ção da ponte do rio Cortiçal , locahzada na rodovia 
BR-156. 

Prazo - O prazo conce-dido para a conclusão 
total dos serviços é de 30 (trinta) dias consecutivos , 
contados a par tiP da 1.a ordem de serviços para 
o início dos serviços. 

Valor - É de Cn$-147.600,00 (cento e 
renta e sete mil e seiscentos cruzeiros), valor 
posto pela Empreiteira , mediante a meeição 
servi~os realizados e aceitos pela Secretaria 
Obras Públicas, em parcelas oorres~ortdentes 
quantidades recebidas pela Contratante. 

qua
pro
dos 
de 
às 

Do~ação -· As despesas decorrentes deste Con
trato ocorrerão à conta dos recun;os provenientes 
cia arre~adação do Terr)tório - Rendas Diversas 
- program! 07395311.357 - Desenvolvimento da 
infra estrutura básica elemento de despesa 
4.1.2 O do covrente exercício c0nforme Nota de 
Empenho AY 1.695/ 76-RD, emitida em 08.12 . 76. 

Fundamento do Contrato - O presente con
trato deconre da homologação pelo Exm.0 Sr. Gover
nador da licitação levads a ternao pela Carta-Con
vite n<? 41 /7&-CPLCS, em despacho exarado às fls. 
57 do Processo n.0 2.413/76-SOP de acor&o com o 
que preceitua o Art igo 18, item XVII do Decreto
Lfi n .0 411 / 69 combinado com o !Decreto (N) n° 
034 de 30.10.7S. 

Macapá, 10 de janeiro de 1977. 

Engº Manoel Antônio Dias 
~ec. Obras Públicas 

Sr. Antônio ·Leal Cardoso 
Representante da Empreiteira 

PTefeilur a Jfunicipal de Macapá 

Comissão de Inquérito Administrativo 

Portaria nº 330/76-PMM 

Edital de Citação 

O Presidente da Comissão de Inquérito Admi 
nistrativo, instituída pela P ortari a nº 330/ 76-PMM, 
de 13 de dezembro de 1~76 , baixada pelo Exmo. 
SP. Prefeito Municipal de Macapá, cita pelo pre
sente Edita l, Maria Nascimento Silva, Qoupante do 
cargo de Escriturária nível 8, do Quadro de Fun
ci0nários da Prefeitura Municipal de Macapá, e que 
se encontra em lugar incerto, para, no prazo de 
quinze (1 5) dias, a contar da p.mblic:ação deste no 
Diárie Oficia l do Território, a comparecer na sala 
de reunião da referida Comissão; prédio ào Palá
cio 31 de Março a fim de prestar esclarecimentos 
sobre aban:lono de cargo. 

Macapá, 17 de janeiro de 1977. 

Esplante Pantoja da Silva 
P.~tuidente 


	

