
TPrritórlo Federal da Amapá 

DIÁRIO OFICIAl 
IJKretl n. 0 1, ~e 24 H JUHIG de 1984 

Ano xrr. :-16mer0S 2.439 e 2.440 Maoapá, 3a. e 4a.-feiras, 8 e 9 de março de 1977 

------------------------------------
ATOS DO PODER EXECUTIVO 

IN) 1!1.0 t04 41e 02 de m!lr~o de 1977 

O Governador d& Território l"ederal d& Amapá , usan
do da s atribuições que lhe são conferidas pt!lo artigo l!l, 
Htm 11 , do Decreto-Lei n .0 411. df' fl8 df' janeiro de 1969, e 
em ctnformldade com o art. 10 da Lei A.• 6270, de 26 de 
~evembro de It75, 

Rli~OLV.E: 

Ar\. 1.0 - Reflular os valere. da gratH!cação de Ser
vlto Ativo, de Diária de Allmf'n~ação , de h\denlzatão de 
Represen\açAo e da Incien!zaqlo para Moradia dos f'ollolafs 
Mllitarea da Policia Militar do Amapá. 

Art. 2. 0 - A arattfioaoão ào Serviço Ativo, de acordo 
tom o art. :n, da Lei n.0 5106 de 23 de julho de 11173 -
Lei de Remuneraqão de Cargo de Bombeiros do Distrito 
Federal - , ~ oaleulado sobre o llalclo lio posto tu gradua
çlo, com OR seguinte• valons: 

I - Tipo I - 4Q0. 0 (quarenta por cento) 

11 - Tipo 11 - 30° 0 (trinta por cento) 

Art. J! - O valor da Biârla lle Allmentaçio, de 
actrdo con1 o art. 32, 6a Lei dt R&muneratlo do Corpo de 
Be~mbelro• do Dis,rlto Federal, é iiual a um clia e meio de 
soldo de: 

I - Coronel PM, ~ara Oficial 15uperior 

li - CapltAo PM, para Gapltio, Ofitial Subalterno e 
Aspirante-a· Oflcinl 

III - Sub-tenente PM, para Sub-\enente, Sargento e 
aluno• àa Esc:ola de Formawie de Orieials 

IV - Cabo PM, J&ra Gabo e itlciadt 

Art. 4.• - A Indenfza,ão de Represeatnqio ~li aeordo 
oom o art. 43 da Lei de Rem\lneraçAo do Corpo de .Bom
beiro• do Distri\o Federal, é devido aa Pollalal Militar nu 
condições e valores a seguir elpniflcados: 

I - Quaut!o De efetive deaempenho ~e suu obrira
ÇÕII , calculada a Indenizaelo •obre o soldo llo próprio 
posto: 

a ) Ofltial Superior 11°1
0 (quinze per certt) 

b) Capitão, Oficial Subalterno e AapiraRte-a-Ofltial 
PM !0° 0 (lltz por cento). 

li - lOO% (cem ~tor conto) do soldo õo posto, quan
de no exerdcio do tngo de Comandante Geral , case seja 
exercido por Oficial da própria C!&rporaçlo. 

III - 5Q% (tlnquenta por 11ento) do Ulld; do pGsto 
no exenicle do eargo de ~hefe do E• .. do Maie~r. 

IV - 80% (trinta por cento) do 1oldo elo posto, 
quande 11e exnalclo do aargg de Chefe de ~tç&o do Estallo 
Miior Oll Ajudante Geral llla Polltla Mlli\ar. 

V - 20°10 (vinte por eMito) 41o saldo do pesto, quan
do estiver cemo ComandaJlte de CPC, CRI t CI. 

VI - 10° 0 (dez por cento) dt soldo do posto, quan
do es\lvtr no txereielo do urgo de: 

a) Ctmanclante do Centro de Formação e Ap&rftl
teamtll\t de praças 

b) Asuun MUltar do Gtverno 

e) Anisteate Policial Mllliar ela SIP 

d ) Ajudante Ge Ordem do Comandante Geral 

VIl - 5° 0 (einoo por cento) do ~uldo da rrradueção: 

a) Praça exeraen8o função àe Motorista do Coman-
c;iante Girai iU Chel9 do Estadv Mc.ior 

b) f'raça exercendo função de estafeta do Quartel do 
Comanllo Geral 

§ 12 - Ab indenizações da que trata este ;rtlgn não 
são acumuláveis, exceto 0s do Item I, que poderão ser 
abeaadoR com qunlqurr outra, sendo q ue nos casoa de 
acumulação proibida será atribu:cta a lndenizaçãg de maior 
valor. 

§ 22 - Para os ~feitos do e stabelecido neste artigo, 
as expvessõei «Comandante e <<Cargo» serão ccnsiderados 
eenforme az conceitu;~ções doa itens I e VIII , do art. 2º, 
da Lei de Remuneração do Corpo de BC'mbeiros do Dishi
to Federal. 

Art. 5º - A indenização para moradia, de acordo 
com o ar,. 53, d11 Lei de Remunf'raçio do Corpo de Bom
beiro s ào Distrito Federal é calculada sobre o soldo do 
pesto ou graduatAo e devido aos Policiais·Mllltares com o 
seguinte valor: 

I - 40° 0 (quarenta por centol quando possuir depen
dentes 

Il- 13° 0 (\r<>ze per cento) quando não possui r de
penclentes 

Art. 6.0 -- ~~te Deereto entrar& em vigor na data de 
sua publicação, retroaglnlio os al!us efeitos a contar de 15 
lile fevereiro li €' 19'17. 

Art 7.0 - Revogadas as <11sposlçõu em eontrário. 

Palácio do Setentrlão, em Maaapã, G2 de março 
de IQ77. 882 da República e 34.0 da Crfaçio do Território 
fetleral do Amapé. 

Arthur AzeYedo Hennlng 
Governador 

(P) nº 0134 de 28 de fevereiro de 1977 

O Governador do Tcnltório l'el3enl do Amapá, usan
do das Qbrlbu!ções que lhe são conferidas pelo artige 18, item 
Il, do Decreto-I..el n.0 411, de 08 de janeiro de 196!1, e tendo 
em vhta o que consh do Proaesso n2 0037/ 77-SEC, 

RESOLVE: 

Ar~. 1° - Exonerar, a pedido, JIOII termos do artigo 75, 
Item I , lia Lei n .0 1711, 4e 28 de 01:1tubro de 1952, a snvl
clera Maria Edilamar Gibson Silva, ocupante do cargo de 
Prefuser Auxiliar do i!nsino Prlmáwto , niv&l 7, (Cód . 
E~-5 16) do Quadro ele Fuach>nárlos do Govern@ deste 
Território, letada na Seere\aria de Eduea9ão e C~o~ltura, a 
par\ir di 1 Q de fevereiro e e I 977. 

Art. 2.0 
- Revoaadas as dlspositõu em eontrário. 

Palác:i6 de Setentrião , em Macapã, 21! de fevereiro de 
1~77, 88.0 da República e 34° da Crlaeão do Tenltório Fe
lleral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennfng 
Governador 
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As Repartiçõe~.t tíblicas 
Territoriais àeverã emeter o 
expediente destina o à publi
cação neste mARIO OFICIAL 
diariamente até as 18:00 horas. 

EXPEDIENTE As Repartições Públicas 
cingir-se-ão às assinaturas 
anuais renovadas até 23 de 
lev<'reiro de cada auo e às 
inieiadas, em qualquer époea 
pelos órgãos competentes. 

IMPRENSA OFJCIAL 
-..:::7"~ 

DIRETOR 
As reclamações pertinen

tes à matéria retribuída nos 
casos de erros ou omissões. 
deverão ser formula.das por 
t'SCrita, a Seçã& de Redação. 
das 9 às 12:00 horas, e das 
15:00 às 17:00 horas. no máxi
mo até 72 horas após a sáída 
dos órgãos oficiais. 

Jranildo Trindade Pontes 
~~ 

DIÁRIO OFICIAL 

A fim de posRibi!itar 1> 

remessa de valores acompa . 
nhados de esclarecimentos 
quanto a sua aplicaçllo, soli
citamos usem os interessados 
preferencialmente cheque ou 
vale postal. 

Impresso nas Oficinas da Ill'prens;. Oficial 
MACAPA - T. F. AMAPA 

-..:::7"~ 
ASSINATURAS 

Anual 
Semestral. . 
Trimestral . 
Número avulso 

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

Os suplementQS às cdi
çõ(!s dos órgãos oHciais só 
se fornecerão aos assinante!' 
que as solicit. em no ato da 
assinatura. 

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

dera!. terú um desconto de 
10° 0. Para fazN jus a esle 
desconto, deverá provar esta 
condição no ato da assinatura. 

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

BRASÍLT A - Este l1iário Oficial é encontrado para lei tu
r;~ no Salão Nacional e Internacional da Imprensa da 

COOPER PRESS. no «Brasília Imperial Hotel». 
------

Para facilitar aoe assinan- A ~im de evitar solução 

As assinai uras vencida~ 
poderílo ser suspensas sem 
a viso prévio. 

tes a verHicação do p1·azo de de continuidade no recebi
validade de suas assinaturas, menlo dor; jornais. devem 
na parte superior do endere- os assinantes providenciar a 
ço vão impressos os números I respectiva renovação com 
d€> ~alão rle registro o mês e antecedência mínima de trinta 
o ano em que findará . (30) dias. 

O custo de cada exemplar 
atrasado dos órgãos oficiais 
será, na \ enda avulso acres
cida de Cr$1,00 se do mesmo 
ano, e de Cr$ 2.00 por ano 
decorrido. 

Comissão Permanente de Licitação de Obras 1 Praw - O prazo concedido para a conclusão 
e Serviços total dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias 

consecutivos, a partir do 5.0 dia, após a assinatura 
E D 1 T A L do Contrato. 

Tomada de Pre;os Nq 04/ 77-C:PLOS 

A V ISO 

O Presidente da Comfsdo Permanente de LiciteçAo 
de Obras e jerviçoa, designada atr&véa do Decreto n9 
0';21/71, do Exmo. Sr. Govarnal!lor ào Território Wederal do 
Amap6, torna públieo, pan o conhecimento das firmas ln
terusaiiks • devidamer\te insultaa na Retistro de Caalas
tro llle habilitação da Secretaria de Obras Públiaas, que ~e 
acha aberta a Llcltaqão de Tomaria de l"re~os n2 04/77-0PLOS, 
para execu,~o das obras de censtrução ele préàfos públicos, 
para a fazenda i!la Região dos lagos, em Tucuoaré, municl
pio de Amapá. 

A Uc!taçh reallzar-lie-á à& SUO horas do dia 17 de 
março da ano de hum mil l'lllVtHI&nto• e setenta sete (1171), 
na sala de Rauniiies da Searetaria lile Obras Públi!las sito 
8. Av. FAB. N.@ 1276, em Macapá, capital de Território 
J'ed.eral do Amapá. 

O Edihl e os esslaretlmentos complementaras serãe 
fornuleles J:ilela Secretaria de Obras l'úbli~:u, nas hora• 
normal~ d& t~xp&Gi!ente, nos anàueços S\lpra meocilómallo, a 
partir do à la de de 1977. 

Maeapá, 211 de fev&reiro lllt 1971. 

•na' Deuglas Lobato Lopes 
Pres!denhl Subs-liutg da CPLOS 

Secretaria de Obras Públicas 

ExtratG de Instrumento Contratual 

(Artigo f>4 do Decreto nº 73.140/73) 

Ins,rt.tmento - Contrato ele IDmpreitada global 
n. 0 úll j76-SOP (Processe n. 0 2.363/76-SOP) 

Paotes - Governa do Territóne Fedual do 
Amapá e a firma Águia Engenharia e Comércio 
Ltda. 

Objet0 - Execução das obr:as de Construção e 
Reforma Geral de Escolas no municipio de Maoapá, 
n es te Terdtório. 

Valor - É de C.r~ 1.087.686,50 (hum milhão, 
eitenta • sete m i!. sdsc d os e oitenta e seis cru-
2ltiros e cinquenta cPn 1:1\'•'S), valor proposte pela 
Empreiteira. 

Dotação - As despesas decorrentes deste Con
trato correrãt> à conta dos recursos oriundos do Con
vênio MECjDEF;76- programa 4502.0842 .Hl8l.3l3.000 
- elemento de despese 4.l.l.O,àonform• Nona de 
Empenho n.0 1, no val<ilr de Cr$ 141.452,§0 (cento 
s quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e 
dois cruzeiros e cinquenta centavos) e Nota de 
Empenho n°. 2, no valor de Cr$ 946.234,00 (nove
centos e qtUarenta e seis mil , duzentos e trinta e 
quatro cnuzeir.:os), emitidas em 21.01.77, pelo Con
tratante. 

Funciamento do Instr;umento - As adjudicações 
càecorre da homologação pelo Exm.0 Sr. Governa
dor Substituto do G.T.F.A., Dr. Antero Duarte Lo
pe!l, contidas nas fls. 14T, do processo n. 0 2.363/'76-
SOP, da licitação relativa a Tomada de Preços n.0 

23j76-0PLOS e tendo em vista o que consta aos 
incisos XVII e XVIII, do Art. 18, do Decreto n.O 
411. de 08.01.1969, l'l.O Decreto n°. 034, de 30.10. 
1975, no in<liso I, do Art. 1~2 do f.)eci'ello-Lei n.0 

200, de 25.02.1967 e Decrl'to n. 0 73.140, de 09.11 . 
73. 

Macapã, 03 de março de 1977. 

Engº Manoel Antônio Dias 
Secretário de Obras Públicas 

EngQ Adolpho Eugsnio de Oliveira Ner y 
Representante da Empreiteiro 

C.G.C.- nº 059!Hl288j0H01 

Preço do exemplar: 
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Feder Judlc:lárto 
J us tifa dos Territórios 

Territ6rlo Federal cte A mapi 

Juiz de Direito da Comarca de Afacapá 

Edital de Citação, com o prazo de lõ dias, na 
forma abaixo: 

O Doutor Ben jamim Lisboa Rayol, MM. J uiz 
de Direito em Exercício da Comarca de 
Maca pá, Capital do T erritório Federa l do Amapá, 
na Forma da Lei e tc . . . 

Faz Saber a todos os que o presente Edital 
com prazo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhe
cimento, q ue neste Juízo cor re seus t râmites um 
processo em que é acusado Adélio dos Santt,s Mon
t eiro e Raimundo Chagas dos Santos, vulgo «Rai
m undão r., como incurso no ar t. 129, do Código P e
nal Brasileiro. 

E, como tenha o Oficiei de J ustiça deste Juízo 
cer tificado não o haver enconhado nesta Comsrca, 
não sendo possível cit á-lo pessoalmente, cita-o pelo 
preunte a comparecer neste JlJízo, no edifício do 
Forum desta Comarca , sito a Avenida Amazonas , 
n.0 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, nes
ta cidade, no dia 01.04.77, às 9:00 hora s. a fim de 
ser interrogado , promover sua defesa e t e r notifi
cado dos ulteriores t ermos do proce s~o, a que de
verá comparecer, sob pena de revelia. Para co
nhecimento de todo~ é passado o presente Edital, 
cuja 2.a via fi cará afixada no lugar de costume. 
Dado e passado nest a cidade, aos vint e e cinco dias 
do mês de ievereiro do ano de hum mil novecentos 
setenta e sete . Eu Leandro Marques Alberto , Escre
vente Juramenhde n• impedimento do titular;, 
subscrevi. 

Benjamim Lisboa Rayctl 
J uiz de Direito em Exercid o 

Edital de Citação, com Prazo de 15 dias, na 
ÍOlrma abaixo: 

O E>outev Benjamim Lisboa Rayol, MM. J uiz 
de Direito em Exer cí cio da Comarca d e Maca pá , 
Capital do Territór;io F ederal do Amapá , na forma 
da Lei etc ... 

Faz sa ber a t odos os q ue o presente Edital, 
aom prazo de 16 dias virem, ou Gl.ele tive rem co
nhecimento, que neste Juízo corre seus t râmites 
mn processo em que é acusado Manoel Nogueira ela 
Silva e Marie de Nazaré Simões do• Santos oomo 
incul'SO Jto art. 12Q, CAPT do Cédi.go P enal 
Jira~ileil'o . 

E, c<>mo tenha o oficial cle Jll!tiça l.l'ste J\rizo 
certific&do não o haver. encontrago nesta Comarca, 
nã11 sendo possível citá-lo pessoalmente. cita-o pelo 
presente a oomperecer neste Juízo, no edifício do 
For um des ta Comarca, sito à Avenida Amazonas , 
n. 0 26, esqui&a com a Rua Cel. Coriolano Jucá, 
nesta cidade, ne dia 25 de jLPnho de 77, à1 9:30 horas, 
a fi'm de ser inttrrotado, promover sua defe
sa e ser notificado dos ulteriores termos d& pro
r esso, a que deverá ~omparecer, sob peaa de re
velia. Pat:a conhe<!imento de todos é passado o pre
sente Edital, cuja 2~ via ficará afixada no lugar OQ 
costume. Bado e passado nesta cidade, aos viide e 
cinco dias do mês de fevereiro do anc de hum 
mil nove<!entos e setenta e sete Eu, Leandro 
Marques Alberto, Elscrevente J ul\8ment&dv no 
impeciiment(j) do Titulali, subsevevi. 

Benjamim Lisboa Rayol 
Juil ~e Direi~ em ~erciciG 

Poder Judioiárie 
Justiça dos Territórios 

Tenlt6rio Federal do Amapá 

Juiz (/(l v;TrÍ 1
() drt Comrtrcrt de Jliacapá 

Edi.tal de Citação. com Prazv de 15 dias, na 
forma abaixo: 

O Doutor Benjamim Lisboa Rayol, MM. Juiz de 
Direito em Exercício da Comarca de Macapá, Capital 
rlo Tez:ritório FedePal do Amapá, na formada Lei etc .. . 

Faz saber a todc•s os que o presente Edita l 
com prazo de 15 dias virem ou dele tiv~rem co
nhecimento, que nt;ste JUJzo corre seus trâmites 
um processo em que é acusado Firminô Mira Neto 
como incur,o no art. 129. do Código Penal Brasi
leiro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo 
certificado nã > o havf'r encontr~:<clo nesta Comarca, 
não sendo possível citá-lo pessoa lmente, cita-o pf'lo 
presente a comparecer neste Juizo, no edifício Jo 
For um desta Comarca, sito à Aven:tda Ama1onus. 
n .o 26, esquina com a Rue Cel. Coriolano Jurá, 
nesta cidade. no dia 10 de março de 77, às 9:00 horas, 
a fim de ser interrogacio. promover sua defesa e St:::r 
not ificado dos ultPrwres termos do processo, a que 
dev.erá comparecer, sob pena de revelia. Para co
nhecimento de todos é ~assado o presente Edital, 
cuja 2.a via ficará afixa-la no lugar de costume. 
Dado e passado nesta cidade, aos ''inte e cinco 
dias do mês de fevelieiro do ano de hum mil nove
centos e setenta e sete. Eu, Leandro Marques Al
be r.to, Escnvente Juramentado no impedimento do 
Titular, sub5crevi. 

Benjamim Lisboa Rayol 
Juiz de Direito em Pxereício 

----~---------------------------------------
Junta Comercial do Território Federal do 

Amapá 
Documentos Deferidos em 13 de janeiro de 1977 

J:i"irmas Individuais 

016/'1'7- Marta Giilm!!rãu Alre1 da Costa 0959 
Sede· Av. Menàonta Furtado. 2042 - CEA
Macapú-Ap. 
Capit a l: Cr$ 2o.ooo,oo 
Objetivo: Comércio varejista de produtos 
qulmicos e farmacêutiCI 'JI. 

017/77- De~ntblo Braz!e da Silva 11960 
Seda: 1\ua HemiltQa Silva, l~!"ll-Central Ms
ea, á-Ap. 
<ia , ltal Or$: Cr$ Se.Cioo.oo 
Objetivo CeJRércio varejista de arHgoi fio 
vut\lál'lo , Inclusive oaltad~s • artigos de ar
marinho. 

tl l 9í i 7 - Jose M·uie das Gucas Pinheir o 0961 
Seda: Rua Ubaldo Flguatra. 26 - Vila Mala 
Porte. de Santana - Macapá-Ap. 
Capital: Cr$ 5 ooo,fl& 
Objetiv o: Bar-com,rcic de b?bldas nacionais. 

Cont rate Social 

018/77- Jamary & Ralo 0720 
Sec!a: Av. Henrique Galúcio, 369 - Maca
pâ-Ap. 
Capital: Cr$ 25o.ooo,eo; Jamary Homem de 
Mir a, Cr$ 12&.oeo,oo e Maria do Espírito 
SantG Ralol de Mira, Cr$ 12ii ooo,oo. 
Objet.lvo: Com~rclo varejj~ta lle madeiras aer
ra eas brutas e aparelhadas. 

Proteção do nome come!lcial 

006/T'F- ~oMpanhla Itaeolomy de Gervejas 8611 
I de: ~lshi to Iudu~\rial - Pirapora - Mloas 
Gerai• 
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007/77- lrtd\1qtria de Bebidas Antnrtica de Minas 
Gerai~ S.A Oi98 
Sech: Av. O!apoque, 78 156 - Belo Horizont~ 
- MG. 

008/77- lgc: ústrla de Alimentos • Bebi<ias Antártica 
4i!o Ceará S/ 1\ 061l9 
Sede · A v. José Bastos, 4 300 - For\ a fez a, Ceará. 

91)9/lT - eompa nhia Sulina de Bebidas An\ártica 0700 
Sede. Rua XV cii novembro, 1383/ 1445-Joln· 
vllli-Santa Catarina. 

010/77 - DUBAR S.A. InGústrla e Comércio de Be-
bidas 0701 
Sede: Rua Bento Pires, 24 - Jundlai - Sã~a 
Paulo 

o I! /77 - Cuvijaria Antârtiça NigeF S A Oí02 
Sede: H.uo. Mariana J unqueira, 3:1 - Ribei.-ão 
Preto - São Paulo. 

Processos ju lfilad<u e qoloaados em exlgêntla pelo 
plenário na panta do dia 13 01.77. 

02G/77- Amapamlnas - Comércio e Indústria Agro-
pecllária Ltda. A. Cenlrato 

021 /77- Bruynz11e1 Madeiras S / A - RRUMASA Arq. AGE. 

Ministério do Trabalho 

Secretaria de Mão-de-Obra 
Extrato de Acordo Especial. celebrado pelo Mi

nistério do Trabalho/Secreta~ria de Mão-de-Obra/ 
PIF'MO - Comissão Especial do T. F. do Amapá. 

s) Objeto: Capacitação de Recursos Humanos 

b) Dispositivo Legal: Decreto 53.324, de 
18.12.63 - Portaria n.0 46 de 31.01.64 e De~reto 
nº 75.081 de 12.12.74 

c) Entidade Convenente: Hospital Escola São 
Camilo e São Luiz 

a) Númer-o do Acordo: 06.101.007/77 
b) Vigência: 02.02.77 à 31.12.77 

c) Classificação Onc;amentár·ia da Despesa: 
2612.1445.2172- 430 - 3.1.4.0 

Macapá, 18 de fevereiro de 1977 

Leandro Aleântara Filho 
Comlsslio Especial do T. F. do Amapá 

Coerdenaàor 

Bruynzeel Madeiras S.A. - BRUMASA 
Assembléia Geral Extoaordinária 

Primeira Oonvocação 

Ficam convidados os senhores acionistas da 
«Bruynuel Madeiras S. A. - BRUMAS A» 
(C.G.C. 05.964.895/ 0001-06) a se reunirem em assem
bléia ge11al extnaordioária, em primeira convocaçlo, 
na sede social, na Avenida Amazonas s/n.0 , nesta 
Qidacie, às dezesseis horas do dia 30 de março 
préximo, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem de dia: 

a ) aumento d~ capital sociel de Cr$ 3i.OOG.OCIO,OG 
para Cr$ 46.000.000,00, mediante subscrição em 
dinheiro de ações preferenciais cla sse B; 

b) a ltellação do artigo 5.0 ~o Estatuto Social; 

c) assun\os geP' ;s. 

Macapá, ~~ d~ fevereiro de 1977. 

:;aml.d ll'ineberg 
Direhu·-~t.l.,lJ~rintendent• 

Conselho Territorial do Amapá 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O ExcelentJss)mo Senhor Gover.nador do Terri
tório Feàeral cio Amapá, de acordo com o art. 26 
do Decreto-le i n. 0 411/69 e art. 15 do regimento 
Interno t'lo Conselho Territorial do Amapá, convoca 
os Senhores Conselheiros para a Sexta (6a) Reunião 
Extraordinária a ser realizada no d1a 04 de março 
do ano em curso, às 09.00 horas, na Sala de sua 
própria Secretaria, com a finalidade de: 

I - Estudo e avaliação do Relatório Analítico 
do Governo do TePoitório do Amapá, referente ao 
exercício de 1976; t 

li - O que mais houver 

Macapá, 23 de feverF!iro de 1977. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador do TFA 

Termo de Entrega 

Termo de Entrega de veículo Volkswagem, 
que faz a Diretoria F.stadual do Ministério 
da Agricultura no Amapá, ao J.cverno do 
Território Federal do Amapá, a través da Se
cretaria de Economia , Agricultura e Colo
nização. 

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de hum 
mil novecentos e setenta e sete, r10 prédio sede da 
DEMA/ AP., sito à rua Tiradentes n. 0 469, nest·a 
cidade de Macapá, Capital do Território Federal do 
Amapá, compareceu como outorgante do presente 
Termo, o Ministério da Agricultura representado 
nestt ato pelo Sr. Diretor Estadual do Ministério 
da Agricultura no Amapá, de outro lado eomo ou
torgado o Governo do Território Federal do Ama
pá, representado pelo Secretário de Economia, Agri
cultura e Colonização, a fim de celebrar o presen
te Termo que será regido pelas condições a se
guir: Pelo representante do Ministél'io da Agricul
tura foi dito: 

Que, em face do Termo dt Coopena~ão, cele
brado em &8 de fevereiro dt 1977, o outorgante 
cedeu pelo prazo d e dois (2) ano&, consoante a0 referido 
Termo dtt CooperaQão, um (1) veículo marca Volks
wagem, tipo Variant~, ano de fabricação 1973, mo
tor BV-246359, chassis n. 0 BV-151-011, de 4 cilin
dros, cor prlita faixa branca, chapa OF-187, equipa
do com chave de roda, triângulo, ~xtintor de in
cêndio e um pneu sobressalerite, para ser usado no 
apoio ao Convê nio MA/ SEAC nos serviços referen
tes a Informação do Mercado Agrícola (SIMA/ A P), 
neste Território. 

Pelo outorgado foi dito que recebta o veí culQ 
para uso exclusivo em serviço, confurme consta na 
Cláusula Terceira do menoionado Termo de C«Jope-
r.agão. 

Macapá, 16 de fev ereiro de 1977. 

Entrega dor: 

Ri~ebedor: 

Alberto Bentes Guerrti'l'o 
Diret()r Estadual DEMA/ AP 

Haroldo Vitor de Azevedo Santos 
Secretãdo de Agricultura em Exercicio 

Testemunhas: 

Antonio Rodriqn@S d~ Costa Júnior 
C.P.F Nº 000.915.29% 

R•imundo Jorlle Lugrina Bezerra 
C.P.F. Nº 019.6~~.582-15 


	

