
TPrritórlo FPtleral dn Amapá 

DIÁRIO OFICIAL 
Decreto P.0 t, ~e 24 de Jultln de 1964 

" Ano XII. ~flmepls 2.446 e 2.44 7 Macapá, 5a. e 6a.-feira s, 17 e 18 de março de 1977 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
IP) n9 0148 de 0-! de março de 1§77 

O Governador do Território FPderal do Amapá. usan
d0 ciaa atribuições q ue lhe são conferidas pelo artigo 18, 
item II. do Decreto-Lei n.0 411, de 08 de janeiro de 1969, e 
tendo e m vista o que consta do Processe n2 H8/77-GAB, 

RESOLVE: 

Conceder aposantadflria , de acordo eom a Lei Com
plementar n.0 29, de 05 de julho de 1976, observado e item 
11 do a11t!go ]()2 da Emenda Constitucional n.'l OI. de 17 de 
ou\ubro de 19!il), à Lúcio Chagas de Amorim, matricula n.0 

2.244.828, coloG~ado em dlsr,.onib!liàade. pela Portaria o2 267 
de %9 de julho de 1915!, do Mtnl~tériQ do Interior, publicada 
no Diário Ofiaial da União de 115 de ;~~owto do mesmo ano, 
em virtude d a declaração de desnecessidade do carge de 
Trabalhad9r, GL-402. 1, do Quadro àe P essoal - Parte 
Permanente - des te Territórte (Processo n.0 118/7 '7-GhB). 

fal•lio do Satantrillo, em Macapá, 04 de mar10 de 
1!177, 881 lia República e 342 da CriaçAo do Território F;~de
ral de A111apá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

IP ) n.0 0149 de 87 de março de 11177 

O Goverl'lador do Território Feõenl do Amapá, usan
do das a~ribui~JÕP-1 que lhe são conferidas pelo artigo 18. item 
Il, do Ilecreto-Lei n .0 411, àe 08 de janeiro de 1969, e tendo 
em vl!\a o que consta do Proaesso nº 093/77-SEAC, 

RESOLVE: 

Art. 1.o - Designar o Engenheira Agrôaemo Júlio 
Armando Horna Cantelli, Seeretário da Economia, Agricul
tura e Colontzação do Governo deste Território, para v iajar 
1h sede de suas at.ribulções - Macapá - até às cidades 
de Santal'ém, ManauB, Brullia e Cuiabá, no trato da a~
l l.mto• do lnieresse da Adminlshaqão amapaense, no pe
r íodo de 08 a lS de marco de 1 !177. 

Art 2.0 
- Revoaadaa aa dlspo1i9ÕU em eon~rárlo. 

Palácio d0 3etentriAo, em Macapá, Ol de mar90 de 
1977, as.o da 1\epúbliu e 349 da Crla1ão d111 "'n ·rltórlo Fe
àeral •o Amapá. 

Ante ro Duarte Dias Piru L<Jpe l 
0Gverna~ttor Substit11.to 

(P) n Q O I ~g de 97 de mar<: o 1h 197'7 

O Governador do T erl'ltórlo federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo arttt·o 18, 
item li, do Decreto-Lei nl? 411, de 08 de janeiro de 1 Udl, 

RESOLVi:: 

Re\ifiiiBJ' a redaç!io dada ao Decreto I P) n9 0967, de 
21 !Se nlilvembro de 1976, publicado no Diário Oficial n°1. 
2.371, de z a 3 de llezambro do mesmo ano, que pasaa a 
VIgorar toa o seguinte hor: 

- Conaelller aposantadGria , de aur•o com a L ei 
Oom}tlementar n .• 19, de 05 de julho de 1976, observade o 
item II do artigo 102 da Emeftda CoMtttualenal n. 11 01, de 
17 lle owtubro de l96i , à Raimunllo Luiz tia Sá Cosia, m3-
tr!rwla a.0 2.258.635, coleudo em dlspewlbllidade, pela Por
taria n 9 267 de 21 de j \llho de 1069, do Mlcls\êrlo do Inte
rior, publleada no Dlirle Oficial da Unlãe de 05 •e age1to 

c!B mesmo ano. em virtude da dealaração de de!ineaessldade 
do oargo de Pedreiro. A-101. 8-A, do Quadro de Pessoal -
Parte Perman"nte - do Governo deste Tnritório 8Pro· 
cesso n2 1.042176-GAB). 

Palácio do Setentrião, em Maoapfl, (17 de mélrÇo de 
1977, 88.0 da RPpúbllca e 34.0 da Criação do Território Fe
deral !lo Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

( [' 1 n.0 0151 de 7 de man;o de 1977 

O GO"E'rnador do Território Feder11l de Amapá usan
do ias atribuil,ões que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
item li, do DE'ereto-Lei nº 411, dt? (•8 dt> janeiro de 1969, e 
tendo em vista o que consta do Processo nº 093/ 77-SEAC, 

RESOLVE: 

Art. i \l - Designar, nos termos dos artigos 72 e 73, 
da Lel n 9 1711, de 28 de outubro de 195~. Wslter dos 
Santoil Sobrinho, Engenheiro Agrônomo da A~AR-Amapí, 
posto à disposlqão do Governo amapaen se, para exercer 
acumul 1t!vamente, e em substituição, o eargo de SecretãriG 
de l'honemla, Agricultura a Colonização, do Quadr o lOte 
F1.1nelenárlos do Governo desta Unidade, durante o Impedi
mento do respectivo titular, a contar de OS de março do 
aorrente ano. 

Art. 2.0 - Revogadoe as disposlçõu em ~ontráTio. 

Palácio do !etenirlão, em Macapá, C7 c.ie mar;ço 
da 1877, 882 da Repáblica e 34.0 da Crlaçlo do Terrltórle 
~aderal do At1apá. 

Antero Duarte Dias Pires Lo}.)es 
Governador Substituto 

•Pl n.0 OU2 d.e 11 de marqo de 1977 

O Governador do Território Federal d& Amapá, \lllan
do das atrlbui~ões que lhe são conferidas pelo arifto 18, 
item 11, do D11creio-L&I nQ 411, de 08 de janeiro lie Hl89, 

RESOLVE: 

Art. 111 - Autorizar o servidor Joio Francisco Car
doso Neto, ocupante do cargo áe provimento em comlllcão, 
símbolo ~-Ç, de Assessor de Segurança e Informações, do 
Quadro de Funcionár ios do Governo deste Território, lota
do ne Gabinete do G evernador, a viajar atá Belém, cat)ital 
do Esta6io do Pará, durante os dias 13 e 14 de março do 
corrente ano, sem ônus para a Aàminlstração amapaense. 

Art 2.0 - Revogadas as fllsposiqões f!m contrário. 

I Palácio do Seten\l'ião, em Maeapá, 11 de març"' dtt 
) l!l77, 88º da República e 34.o da Criação do Território Fe
l d(':,Jl do Amapá. 

l 
I 

' '~te,·o Duarte Dias Pire~ Lopes 
C'overnador Substituto 

(P) nº 0153 de 2l rJe ·fe\·ereiro de 1977 

O Governador do Território F· 1 '~'l i do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são confen c; pelo at·Uio 18, 
lte111 11, ào Decreto-Lei n< 411. de 08 d" jaRe;ro de 1961, e 
temie •m vlstá a alõlnclusão chegada pela Comi ssão ele In
qutrlt~ Adminiatrativo Instituída através do Decreto (P) 

\ 
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Territoriais d< verãctremeter o j 
~:xpedicute oestinaáo à publi
cação nt-stt' DIÁRIO OFICIAL 

1 

diariamente até as JH:OO horas. 

EXPEDIENTE As Repartições Pú bllcas 
cingir-sc-ão üs assinaturas 
anuai~ renovadas até 2:1 de 
feY< reiro de cad11 ano c lls 
iniciadas, Pm qualquer épo11a 
pelos órgãos compelt'ntes 

IMPRENSA OFJCIAL 
....,c,r~ 

DIRETOR 
As rt'clamaçõeil pertinen

tes a matéria retribuída nos 
casos de erros ou omissões, 
dcveriio ser formuladaR por 
t·scrita. a Sc<;ão de Redação, 
rias 9 às 12:00 horas, e das 
15:00 àR 17:00 horas, no máxi
mo até- i2 horas apóR a safda 
•1os órgãos oliriais 

Lrrrnildo Trindade Pontes 
~~ 

A fim de possibi!itar 11o 

remessa de valores acompa
J nhados de esclarrcimcntos DIÁRIO OFICIAL 

Impresso nas Oficinas da 1!7'prt:'n :; Oficial 
MACAPA - T. F. AMAPA 

quanto a S\la aplicaç!io, soli-

1 
citamof; usem os interessados 
prefPrencialroentc cheque ou 

1 
vale postal. 

~ 
ASSINATURAS 

Anual 
Semestral. . 
Trimestral 
Número avulso 

Cr$ !'>0,00 
(( 25,00 
(( 12,50 
<C 1,00 

I Os suplemento• às l'rli
çõ~s dos órgãos oficiais RÓ 
~c fornecerão aos assinantes 
que as solicit. em nc1 ato da 

Os origmais dcvt'râo ser 
datilografados e autenticados, 
ressalvadas, por quem dP di
reito rasuras e emPndas. ....,c,r~ I 

assinatura. 
O funcionário público rc

drral. terá um desconto de 
10° 0. Para fazt'r jus a <'Rfe 

Exeet uada~ as pua o PX
terior, que sNão s e m p r e 
anuais as aHRinaturas podt'r
sc-ão tomar, em qualquer 
época, por sriR mrsrR ou um 
tino. 

•BRASlLIA - E~te '1iário Oficial é encontrado para leitu
ra no Salão N: cionat e Internacional da Impr<:nsa da 

COOPER Pr~ESS, no <<Brasília Imperial Hotel». 
dt'sconto, dL'Verá provar l'stn 
condição no ato da assinatura. 

------
Para facilitar ao~ assinan- A Jm dr cvitar solução 

As assinai ura~ \'t'ncidas 
poderão ser susprn~as f'rm 
aviso prévio 

tes a vcniJCação d(l prazo de d<' continuidadl' no rt'rcbi
vallrlade d() suas assinaturas, mrnto dos jornais, dt'vcm 
na parte suprrior do endere- os assinantes pro,·idcrwiar a 
ço vão impresFoR os números I respectiva renovação com 
ro talão dP registro o mês e antcccdl'ncia mlnima de lrinla 
o ano rm que findará. (30) dias 

O custo de cada exemplar 
atrasado dos órgãos oHciais 
Rerá, na H'nda a nrl;:o acrc~
cida de Cr$ 1,00 se elo mrsmo 
ano, e de Cl'$ 2.00 por ano 
decorrido. 

n° l ill4 ele :~0 de dez!imbro de 1175, e ainda o Pareci'r n° 
IID41. do Sr. Con~ultor Jurídico do Governo dE:5\e Território, 

R!.t;SOLVE: 

Art. 1.0 - Repreender na forma dos artigos 291, 
Item I e 204, da Lei n.0 lill , de %8 fle outubro de 1962, o 
servidor Osmar Gomes de Melo, Escrevente Datilógrafo, 
nível 7. do Quadro de P'uncionários do Go\·erno deste 
Ter ritório, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, por 
haver o referido aervldor, na qualidade de Chefe do Setor 
d& Folha de Pagamento da mencionada Secretaria, infrin
gido o disposto no artigo 194, item Vl, da S\lpracltada Lei 
n.o 1711/ 82. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Seientrlão, em Mae&J'á, 2f! de fevereiro de 
t97'T , 88.0 da República e 34' da Criação do Terrl\ório P'e
•eral do An~apá. 

Arthur AzevedG Hennlng 
Govunador 

!P) n° 0154 de 28 de fe\·ereiro de 1977 

O Qovernadnr do Territór io Federal do Amapá, usan
..1o elas atribut~:ões que lhe são conferidas p11lo arti&o 18, 
Hem li, do Decreto-Lei nQ 411, de Otl de janeire de !969, e 
tendo em vista a aonclusão chegada pela Comissão de In
quérito Administrativo. Instituída pelo Decreto rP) n>:tmero 
1.014, de 30 de dezembro de 1975, e ainda o Parecer n.0 

0041, do Sr. Gonsultor Jurídico do Go\·erno deste 11errltório, 

Rll:SOLVE: 

Art. I º Repreender na forma dea artl~os 201, 
ltem I e 204, d' Lei n.0 1711, de 28 de outubro de 1952, 
Luiz Go n zaga Ferreira da Costa Auxiliar de Porterla, 
nivel 7- A, do Quadro de Funcionários de Governo deste 
Ten:itório, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, 
por haver o reterialo servidor·, AO exerciaio das funções de 
Chefe da Seção de Pessoal da referida Secretaria, Infrin
gido o dlspoito ne artigo ltl4, !*em V!, da supracitada Lei 
m.0 !711/52. 

Art. 2P - Revogadas u ~sposleõea em contrário. 

Patácio do Setentrlão, em Macapá, 28 de fevereiro de 
1977. 88.0 da República e 34.0 da Criação de Território Fe
deral do Amapá. 

Arthu-r Azevedo Henning 
Govttrnader 

(Pi n." Olli i r t 13 de marqo de 1977 

O Governador uo Terr,,6r!e Fed&r31 do Amapá, liSiR

do das atribuições •ue I''" ào aonferidu pelo ar,lge 18, 
Item li, ao Decre~o-.L.. .. r n -til, àe oa de jan&lro de 111611, • 

tendo em \·lsta o que consta do Proaesso n.0 816/76-GAB, 

RESOLVE: 

Art 1.0 
- Pôr à dlsposiQão da Prefeitura Mu11icipal 

de Oiapoque ( PMO ), até ulterior deliberação. a contar de 
lO de março de 1977, o servi der Vitor Portal de Souza, 
ocupante do cargo de Auxiliar de Portaria , nfvel 7· A. do 
Quadro de FunCiionárlos do Govern~ &este Território, lotado 
no Gablnete do Governador, sem prejuizo d• seus venci
mentos e demais vantagens atualmente percebidos. 

Art. 2• Revoradu u diRposi,ões em contrário. 

Paláelo do Setentrlão, em Macapá, UI de março de 
19T'l, 88.0 da República e 34.0 da Criação do Tarrltérto P'e
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

tP) n2 \.156 de 15 de mArço de 1977 

O Governador do Território Fed&ral do Amapá, usan
d.> das atribuições que lhe Pão conferidaR pelo artigo 18, 
it&m Il, do Decrato-L&i n.0 -11 1. de 08 de janeiro àtt 11169, a 
tendo em vista o que aonsta do Processo n.• 2.221/76-SAF, 

Rli:SOLVE: 

Art. 1. 0 - Designar nos termo! àoe artigos 217 e 219 , 
da Lei n.0 171J de 28 de outubro de 1952, Juracy Ribeiro 
da Cunha, Oficial de Admini~tra,iio nível 1-1-B, lotado na 
See~retaria de Seguranç~ Pública; Marldlllva Rodrigues dos 
Santos, F.scrituríria, nível I 0- B; e P'l•rzina RoGtrlgues de 
Oliveira, Arquivista, nível 7-A, lotadas respectivamente, na 
Secretaria de Saú,ie e Açãe Social e .Sf'cretaria de Educa
ção e Cultura. todos dG Quadro de Funcloaário5 do Go
verno este Território, para. sob a presidê-ncia do primeiro, 
c nstitulrem a Comissão de Inquérito Administrativo, en
carregada de apurar os fatos conslantes do P roces5e n.0 

2221/76-SAF. acima menetonado. 

Art. 2.o - Revogadas as dlsposiçõe~ em conuárlo. 

Palátio do Setentrião, em Maoapfl, I i de março de 
1917, 88' da República e 34P da Crla~Ao de Territórie Fede· 
ral do Amapá 

Arthur Azevalla Hermln( 
Gcwernader 

Preço do exemplar: 
Cr$ 1,00 
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Junta Comercial do Território Federal do 
Amapá 

Documentos Deferides em 27 de janeiro de 1977 

Firmas Indtviduais 

039/'YT- Manoel Pereira da Sil,•a 0961 
Se•e: Rua Guanabara, 1001 - Pacoval- MacA-
pá Ap. 
C~tpltal: Or$ lo.ooo,oo 
Obje,lvo: Mercearia • vendas de gfneros 
allmenfiielos. 

042/11 - F. S. de Moraes 0961 
Sede: Av. Rio :8ranco, 1443-Vila Maia-Santa
na-MiolClapá Ap. 
Capital: Cr$ 5o.ooo,oo 
Objetivo: Servi"os de limpeza de logradouroi, 
igarapél, e\lnstnzqões de madeira de lei e de
mais servlqos do ramo. 

044/77 -Raimundo Pedroso do Mortte 0968 
Sede: Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 3007-
!anta Rita - MaCGpá Ap. 
Capital: Cr$ lo.eoo,oo 
Objeaivo: Estância de madeira: c&mpra e ven
da de tábua, .,lga, esteio, pernamanca, taru
ge e rip.a. 

Anotações 

040/77 -- Maria Julla Madurelra óa 311 vn (P'.I. •º 0715) 0752 
Sede: 1\ua General Rontion, 2983-Trem-Ma-
aapá Ap. 
Assun,o: Aumento fie capital de Cri 2oo.oeo,oo 
para Cr$ 5oo.ooo,oo. Retificou o objetivo oo
merolal ,ara desdobramento de madeiras -
vendas em geral, fabrlcaçãe de IRóveia e 
uquadrlas em geral. 

043/11 -· Ralmunde Alvan~lne Lima (1.1. n°. 0963) 0754 
Sede: Av. Guarany, 127-Trem-Macapá Ap. 
Auunto: Aumento de capital de OrS 5o.oo~ o o 
Jlr8 Cr$ l~ao.oeo,oo. 

o•5/'Y7- J. Q. Femtlra (F.I. n <> 334) 0'151 
Se~e: Rua São José, 1.6U-Mac:apá-Ap. 
Auunto: O endereço pusa a ser à Rua SiG 
Jasé, nº 1.66•-Maeapil Ap. Mucian9a do obje-
tivo comeraial parr. Sen•eteria e lanchoaete. 

Sociedades Anônimas 

031/77 - AmaJDá Florestal e Ge1u1ose S.A. AMGEL 0735 
Sede: Av. Iraeema Caryio Nunes, !Di - Ma-
c:apá Ap. 
A1sunto: Arquivamento da ata ~a AGB, reali
zada em 03.01.17, que dél!bero11 sebre a er
~tm do dia; Auttrizaçio para que a 
Empre&a parlh:ipe da entidade fenomlnad" 
Funda,ão Caem! da Prevld~ncia Soeial. 

016/17 - MADESA lndú8\riu Madeireira de Satlt9na 
SfA. 0138 
Sede: Ilha de Santana - Macapá Ap. 
AISunto: Arquivamento da tis. do Diirio 
Ofl~alal llle Terri,órle, de 13/l• ~e ja •. 1Fa de 
1.81T, que publicou a ata da AGO, realizada 
em 211.06.T6 e rupeltlva Certldh N° 0721 tie 
30.12.76. 

OJB/77 - Amapá J'lores•al e Celulose 1/ A. • AMCEL 0717 
lii!de: Av. Iracema Garvio Nu.•••· llli -
Macapâ AP. 
Anunto: Arquivamento da fia. do Dlãrlo O fi
ela! •o Terri\6I·io, de 18/19 de janeiro 
de 1.117T, que publicou a ate dn AltD, 
reallzada em 10.10.76 e respecUn Certitilo 
n.o I 'TIO de 06.01.1T. 

Canqelamento 

841/7T - M. Elias 0639 

Processo Julgll4e Indeferi•o 

035/7T - Ralmun•• Coelhe Leite F. Individual 

Proceli!ll Jwlgedo e Colocado em Exigência pelo Plenário 
na Pau•• do dia 27 de janelre de 1.1171. 

8371'17 - riDrlea Amapau1e S/A - Indú1~rla e 
Ç&Jn•rcfo S / A. 

Contrato 
Contrato N.0 001/77-SOAC/ASSEADE/SEC 
Empenho N.0 37/77-DF SAf 

Ter mo de Contrato que enfJra si cele
bram a Secretaria de Educação e Cultu
ra. doravànte denominada Locatária e a 
firma Flexa & Cia. Por este instrumento 
denominada Locàdora, para cessão me
diante aluguel, um Imóvel de sua Legí
tima propriedade, conformt' as cláusulalil 
e condições seguintes: 

Cláusuln Primeira - Da Cessão. Localização 
e \l'inahdade do Imóvel 

- A Locadora. legítima propriet"'ri do Imóvel 
objeto deste Contrat0, oonforme termos da Escri
tura Pública de Compra e Venda do Crrtório Jucá, 
assentada no Livro n.0 36, fls. 12 e registrada no 
Cartório de Imóveis da Comarca de Macapá 5ob o 
n.O 2.672 em 12/06/72, parte integrante do Capital 
Social da firma conforme Cláusuh1 Terceira - Do 
capital devidamen-te ajustado ao Contrato Psrticu
lar de Constituição de Sociedade de responsabHi
dade solidária datado de 1.0 /07 j72, legalmente re
presentada pelo Senhor Antônh lvan Pereira Flexa, 
cede a Locatária, neste instrum nto representada 
pelo ExcelPntissimo Senhor Luiz Ribeiro de Almei
da, Titular da SecrP.tar.ia de Educação e Cultura, 
ampa!iado na delegação de competência )nstruída 
pelo Decreto (N) nº 034/75-GAB/GTFA, de 10/10/75, 
o imóvel locali'zado em Santana (área comercial), 
com a Jinalidade de servir para o funcionamento· 
de uma Eseola de 1° Grau a nível de 1ª a 4a séries, 
objetivando atender e minimizar a demanda daque
la localidade, até construção de prédio próprio 
dentro do Programa Educação no decorrer do exer-
cício de 1.977. ' 

Cláu:-:ula Segunda - Do Prazo de Locação 

- O prazo de vigência deste Cootnato ~erá de 
doze (12) meses, contados de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de 1977. 

Cláusula Terceira - Do Alugtl e a Locação da 
Despesa 

- O aluguel mensal será de Cr$ 2.ooo.t>o 
(dois mil cruzeiros) e para (12) meses de Cr$ . . . 
24.ooo,oo (vinte e quatro mil cFuzeiro:.), que foram 
alocados em recursos do Fundo de participação 
Elos Estados, Distrito Fede'ral e Ter-ritórios, Progra
ma AP/ 08390212.031, elemento de despesa 3 1.3.2. / 
Outro• Serviços de Terceiros, conforme Nota de 
Empenho n.0 37, de 03/01/77, emitida pela Secre
taria de Administração e Finanças - · SAF. 

Cláusula Quarta - Da Locação, Sublocação, 
Maoot.ençâo e devoluçb d.G Imóvel 

- A locatária não poderá locar ou sublocav 
em parte ou em todo o imóvel objeto deste ins
trumento sem o prévio consentimento da Locadora, 
a qual permitirá que a Locatária proceda todas as 
reformas e adaptações indispensáveis, visando 
transformar e adequar o prédio ao funcionamento 
de uma Escola de 1 Q G11au cGnforme se estabelece 
na Cláusula Primeira, pare assim nstitui-lo na 
data aprazada para encerramento deste <;ontrato, 
sem qualquer ônus para a Locatária. 

Cláusula Quinta - Da Renovação, Pr1orrogação 
ou i:ncerramento do Contrato 

- Este Con,rato poderá ser renC'vado, pro-
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rogado em ..trte ou em todo, se assim convier as 
p.:.tttes cont• dtantes, mrtdiante mútuo acordo. e em 
caso de interessa da Locatária poderá ser encerra
do no de..::0rrcr do penodo de vigência estip11lado 
na Cláusula Terceira, sem qualquer indenização a 
Locadora. 

Cláusula Sexta - Da Realização das Despesas 
- A despesa global da Cr$ 2-!.000,00 (vinte e 

mil cruzeiros) será liberada rrensalmente, em (12) 
parcelas iguais de Cr$ 2 000,00 (doi" mil cruzeiros) 
no período de Janeiro a dezembro de 1977. pagas 
mediante r~cibo. cuja execução financeira compe
tirá a .3ecretania ie Adminü,tração c Finanças- SAF', 
com suporte no Empenho n .O 37/FPT. de 03j01j77. 

Cláusula Sétima - Da Rescisão 

- O não cumprimPnto das obrigações neste 
Contrato, implicará em sua imediata denúncia por 
qualquer das pal.'tes contrantes. 

Cláusula Oitava - Das Questões .Judiciárias 
- Para dirimir quaisquer dúvid':ls ·surgidas 

durante a vigi'ncia deste cvntrato , fica eleito de 
comum acordo. o Foro da Comarca de Macapá. 

E, pon estarem assim de acordo, a Locatária e 
a Locadora ratificam o presente Contrato com suas 
assinaturas na presança de duas (2) testemunhas 
que igualmente o assin11m e rubticem, aos (04) dias 
do mês de Janeir<' de 1977. sendo este documento 
redigido em (5) vias de igual teor e forma. 

Macapá-AP, 04 de Janeiro de 1977. 

Luiz Ribeiro de Almeida 
Pela Locatári-a 

Antlônio Ivan Pereira Flexa 
Pela Locadora 

CPF-023456092/49 

Testemunhas: 

João Lourenço da Silva 
Assessor de Orçamento, Avaliação e Controle 

Mary Nancy Jucá Leite 
Assist. do Setor de Orçamento. Avaliação e Controle 

Termo Aditivo 

Termo Aditivo ao Contrato de Empreitada 
Global N°. 44/76-SOP que entrt> si celebram 
o Governo do Território Federal do Amapá 
e a fir.ma ENDECO - Engenharia e DeQo
rações Ltda., para a execução dos serviços 
de constvução de prédios públicos na sede 
do municrpio de Amapá deste Ten:itório, 
consoante a baixo melhor se declara: 

Aos onze (11) dias do mês de março do ano de 
hum mil novecE:ntos e setenta e sete (1977), nesta 
~idade de Macapá, Capital do Território I<'ederal do 
Amapá, os infra-ass)nados, Governo do Território 
Federal do Amapá, doravante denommado Contra
tante, representado neste ato pelo Excel~ntíssimo 
Stnhor Secretário de Obras Públicfs , Engenheiro 
Manoel Antônio Dias, por força do que lhe confere 
o Decreto n.O 034/75 e artigo 11 do Decreto-Lei 
200/ 67 e a firma ENDECO Engenharia e Decora
ções Ltda., C.G.O. Mf NY 04911103, denominada 
simplesmente Emrreiteira, representada neste ato 
pelo Engenheiro \,L "cil io Aleixo FanJas Rossi, CPF 
023777482R7, com po del'es expreS!>O através de ins
trumento públic< d& "!.' 11dato anexe a este Tevmo, 
por terem ~omv Jl >t valioso e bom, firmam e 

presente 1 t. rmo Aditivo ao item 2.1 da Cláusula 
Primeira, ;( 'm 4 2 da Cláusula Terceira e It~m 5.3 
da Cláusula Quarta, nos T~>rrroç que abaixo seguem: 

C láusula Primeira 

I - Passará a fazer parte integrat1te e inse
parável do item 2.1 da Cláusula Primeira do ins
trumento principal, o seguinte dispositivo: 

a) A Empreiteira obriga-se a execut1r para o 
Contratante os suviços de construção de mais duas 
unidades residenciais para servidores, na sede do 
Município de Amapá, iguais as que a firma execu
toll' naquo:!la localidade, de acordo com o Contrato 
44j7ô-SOP', pelo mesmo valor e devendo ser obe
decido os Projetos. especificações e memorial dis
critivo, constante no Contrato prinGipal. 

Cláusula Segunda 

I - Passará a Jazer parte rntegrante e inse
parável do item 4.2 da Cláusula Terceira do ins
trumento principal, o srguinte dispositivo: 

a) O prazo de conclusão para a entrega dos 
serviços ora aditados, em perfeitas condições, téc
nicas e de uso é de 150 (cento e cincoenta) dias 
corridos, contados a partir da primeira ordem de 
serviço. 

b) Fica prarrogado até 15.08.77, o prazo de 
vigência do Contrato principsl. 

Clá usula Terceira 

I - Passará a fazer parte integrante e inse
paJiãvel do item 5.3 da Cláusula Quarta do instru
mento principal. o seguinte dispositivo: 

a) As despesas decorrentes dos senviços ora 
aditados, correrão à conta d o M.I / 77, Programa 
0707311H.748, elemento de despesa 4.1.1.0., conforme 
Nota de ~:rn pPnho n°. 131, nQ valor de Cr$ 451.929,58, 
emitida em J 7 02 77, pelo Contratante. 

Cláusula Quarta 

Permant>cerão inalt~radas as demais Cláusulas 
do Contrato. 

Assim, por estarem justos e acor~dos, assinam 
·o puesente Termo Aditi vo em 10 (dez) vias de 
igual teor e forma, n a presença de duas testemu
nhas abaixo assinada~. 

Macapá, 11 de março de 1977 

EngQ Mant)el Antônio Dias 
Secretário de Obras Públkas 

P.P. Engº Ronaldo Alt!ixo Fanjas Rossi 
RcprHentante da Empreiteira 

Te stcm unhas: Ilegí veis 

Preço do exemplar: 

Cr$ 1.00 
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Secretaria de Obras Públicas 

Extuto de Instrumento c~mtratual 

(Artigo 54 do Decreto nº 73.140 173) 

Ins,rumento - Contrato de Empreitada globa l 
n .0 012/ 77-SOP (Processo n .0 202j77-SOP) 

Pa,tes - Governe do Territóno Fedual do 
Amapá e a firma CICLOTAN Construção e Co
mércio Ltda. 

Objeto - Execução dos serviços de construção 
de um Castelo com reservatório elevado para 
eba.stecimento de água potável em Su curijú no 
munioípio de Amapá deste Território. 

Fundamento do lnsttumen to - Este Contrato 
decor.re da autorização do :Excelentíssimo SPnhor 
Governador do Território Federal do Amapá, às 
folhas 10 do Processo 202/ 77-SOP , tendo em vista 
a dispensa de licitação legalmente apoiada pelo ar t. 
126, § 2° letra H dQ Decreto- lei nº 200/67 e art. 
8º, inciso VI do Decreto nº 73.140 de 09.11.73. 

Dotação -- As despesas decorrentes deste Cem
trato correrão à conta dos recursos oriundos do MI/ 
77, Programa 07070251.279, .-Jemento de despesa 
4.1.1.0, tonforme Nota de Em penho n .O 128, emiti
da em 17.02 77 pela Contratante. 

Va lor - É de Cr-$ 52.000,00 (cinquenta e dois 
mil cru~eiros). O va~or do presente Contrato é fix-e 
e irreajustável. 

Prazo de Vigência - É de 25 (vínte e oinco) 
dias consecutivos, contados a partir da assinatura 
do pr<esente Contrato. 

Macapã, 14 de março de 1977. 

Engº Manoel Antônio Dias 
Secretário de Obras Públicas 

Francisco P e re-ka do Carmo 
Representante da li:mpreiteira 

Telecomunicações do Amapá S. A. 
TELEAMAPÁ 

CGC- M}l"' - 0~.965.421 /0001-70 

EmpPesa do Grupo TELEBRAS 

• 

Capital Autori~ado - Cr$ 80.0eO.OOO,OO 

Capital Subscrito - Cr$ 37.031.278,00 - Capital 
Integralizado - Cr$ 37.031.278,00 

EDIT-AL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam os Senhores Acionistas da Telecomuni
cações do Amapá S/ A - TELEAMAPA, convida
dos para se reunirem em Assembléia Geral Ordi
nária, no dia 20 de abril de 1977, às 15 hol'as, na 
sede da Sociedade, sita à Av. Coaracy Nunes n!! 
l 04, em Maca pá, Território Federal d0 Amap~. a 
fim d~ delibesa1 em sobre a seguinte ordem do dia: 

a) Apreeiaçãe tio Relatóri>o da Diretoria, do 
Balanço Geral, da Demonstração da Conta de Lu
cros e P'erdas, referentes ao exercício findo em 
31.12.76 , bem como elo Parecu do Conselho Fi11cal; 

b) Eleifâe da Diretoria ; 

o) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal e 
respectivo Suplente; 

d ) FiXla~io de remuneração dos Diretores. e doa 
Conselheirus Fiscais; 

e) Outros assuntos de inter':sse da Sociedade. 

Encontram-se à disposição dos SenhoJ:es Acio
nistas da Teleoomunicações do Amapá S/ A -
TELE'\ '\1 A P/ o<; Documentos referidos rio art. 133 
e seus paragtafos, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976. 

Macapá, 16 de rnarço de 1977 

Ubiraci Martins Aires 
Diretor Superintendente 

Poder J udici!rlo 
J ustiqa dos Territórios 

Território Federal do Amapi 

Juiz de Direito da Cornarca de Jfacapá 
Edital de Citação, com o prazo de 15 dias, na 

forma abaixo: 

O Dou tor Benjamim Lisboa Rayol, Juiz Tempo
rário e/Jurisdição Plet,a da Comarca de Ma 'apá, 
Capital dtJ Território Federal do Amapá, na Forma 
da Lei etc ... 

Faz Saber a todos os que o presente Edital 
com prazo de 15 dias virem, ou dele tiverem conhe
cimento, que neste Juízo rorre seus trâmites um 
processo em que é acusado lido da Cruz, como 
incurso no art. 129, § 1º, n° li, do Código Penal 
Brasileiro. 

E, com o tenha o Oficial de Justiça deste Juízo 
certificado não o haver encont rado nesta Comarca, 
não sendo posc;ível citá-lo pes<;oalmente, cita-o pelo 
presP.nte a comparacer neste Juizo, no edifício do 
Forum desh Comarca, sito a Avenida Amazonas, 
n .0 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, nes
ta cidade, no dia 30 de março às 9:00 horas, a fim de 
ser interrogado, promover sua defesa e ser notifi
cado dos ulteriores te rmos do processo, a que de
verá comparecer, sob pena de revelia. Para co
nhecimento de todos é passado o presente Edital, 
cuja 2.a via ficará afixada no lugar de costume. 
Dado e passado nesta cidade, aos oito dias do mês 
de março do ano de mil novecentos setenta e sete . 
Eu Leandro Marques Alberto, Escrevente Juramen· 
tado no exercício do titular, subscrevi. 

Benjamim Lisboa Rayol 
Juiz temporário e/j urisdição plena 

Mlnlatérlo do 'Trabalho 

Secre:taria de Mão-de-Obra 
Extrato de Termo Aditivo, celebrado pelo Mi

nistério do Trabalho/SMO/ PIPMO - Comissão Es
pecial do T. F. do Amapá . 

Entidade convenente no mês de fevereiro 

002 - Campus Avançado do Amapá - da U.F.R.R.J. 

a) Número e data da assinatura do T . A. 
06.1 01.002.001 /77, de 01.02.77 

b) Número, data e valor do Empenho 
002 - 01.02.77 - Cr$ 3.000,00 

c) Curso e número de Treinantios 
Jardineiro - 25 

Macapá, 18 de fevere il u J e 1977 

Leandro Aleãntara Filho 
Comi ssão Especial cio T. F. do Ama pá 

Co•rdenador 
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--------------------------------------~------------ --~---.-------~---------------------
Prrfe 'í ura J}Junicipal de 1llacaprí 

DECRETO N° Ollj77-PMM 

Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar e 
anula~ões dos itens na T11bela Explicativa da Despe
sa por Órgãos da Administração Municipal. 

O Prefeito Mu~icipal de Macap<l, usando das atribul
,õPs qua lhe são conferidas por lei. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica anulati'l a importAncia de CrS: 1oo.ouo,oo 
(cem mil aruzeirosl. no Orçamento Analítico do corrente 
exercício, dos órgãos que compõem a administr<lçào do 
Município. peles itens das dotaçõu conforme dlscrlmlna
çàe abaixo. 

G.A.B 

3.0.0.0 - D~spesas Correntes 
3.1.0.0 - Despeaas de Custeio 
3.l.3.0 - Sen iços de Terceiros I o o Ol10,oo I oo.ooo,oo 

Art. 2° - Com os rceursos provenientes dn~ anula
cões feitas pelo artigo anterior, íica Suplementada na im
portâ~aia de Cr$ loo.ooo.oo Icem mil eruzeiros), os itens 
das dotações do orçamente An;;lítico do corrente exPrCt
cio, dos órgã os da administraçf.v do Município, conforme 
discriminação abaixo: 

G.A.B 

4.0.0.0 - Despesas de Çap;tal 
4.1.0 O -- lnvestim(mtos 
4.1.4.0 - Material Permanente 

TOTAL 
1 oo.noo,oo 1 oo.ooo,oo 

loo.ooo,oo 

Art 3 - Este Decreto ent .. r~ m vigor n~ dat;1 de 
1ua pubUca,ào, re.,:ogadas as disposiçôes em contrário. 

Cumpra-se, Registre-se e Publique-se. 

Palácio 31 de Mar ço 15 de fevereiro de 1977. 

Cielton Figueiredo de Azevedo 
Prefeito Municipal de Macapá 

Publicado neste Departamento de Adminish·a§ão aos 
15 dias do mês de fevereiro do ano de 1977. 

J aey Jansen Costa 
Direler de Depto. de Admlnistraç!io 

Prefeitura JJ-funicipal de Macapâ 

Ji)ecreto N' Ol2t77-PMM 

Modifica a redação de Drcreto n.0 31 175-PMM de 
14 de agosto de 1975, publicado no Diário Oficial 
nPa 2.014 e 2.095, de 2 e I de setembro de 1975. 

O Prefeito Munlclral de Ma11apá usando das 
etrlbu ições que lhe ~ão conferidas pelo Inciso li, do art. 
48, do Durehl-Lef n ° 411 de 08 Ale janeiro de 1969, e tendo 
em vista o disposto nos Incisos IV. V e VI, do art. 2!!, da 
Lei n! 4.132. de 10 de se\embro de 196?.. 

DEC~ETA: 

Art. 1 ° - A parte preambular do Decreto acima 
referenciado. passa a ter a seguinle redação: 

«Declara de interesse ~oclal , para Uns de desapro
prla~ão, uma área de terra wrbana, destinada aos objetivos 
preoeltuades nos ltenil IV, V e VI, do art. 2.0

, da Lei 
r etro-altada• 

Art. %." - O artigo 1°, do Decreto mencionaldo, passa 
a ter a seguinte redação: 

«Ê declarada de intere11se soslal, pare fins de àua
prl)pria,ão, uma árer a • ~~t ·ra com 3 8~6.385m2 !três milhões, 
oito~entoa e @essEnl<> t ~<1is mil. trezentos e oitenta e czinc& 
metros quadrados), Jllt om;,,·uh Arac;i..s~.llltuada no Belrre 'o Buri,tzaJ. nesta rid 11a' ' , Macapá . eapltal do Terrltórle 
Federal do Amapá• 

Art. 3.0
- Este Decreto entrará em vigor na data de 

sua publicllçào, revogadas as di!'pcsições em contrt.no. 

Cumpra-sP, Registre-se e Publlque-sc. 

Palácio 31 de mar§G, 18 de fevereiro de 1977. 

Clelton Figueinlio de Azevedo 
Prefeito Municipal de Macapá 

Publi..:r.do neste Departam9nto Clle Administração, aas 
111 dias do mils de fevereiro do ano de 1977. 

Jacy Jantem Ci:o~ta 
Diret0r do Dept.0 Admlnistra~iio 

Sindicato dos Estivadores E' dos Trabalhadores 
em Estiva de Minérios do T.F. do Amapá 

Edital de Convocação 

Assembléia Geral Extraordinária 

Pel.:> presente Edital, ficam convoc:adof> todos 
os associados deste Sindicato. em pleno gozo de 
seus direitos sindicais, para reunirem-se ~m As~em
bléin Geral Extraordinária, no próxiroo dia 15 do 
corrente nno, às 9:00 horas em primeira convoca
ção com o mínimo de 2/3 dos associados ou às 
10:00 horas eom segunda convocação com qualquer 
número de associados, na sede Social da Entidade, 
sito à Rua Odilardo S1lva, 2381, afim de delibera
rem sobre a r-eguinte ordem do dia. 

a) - Leitura, discussão e aprovação da Ata 
da Assembléia anteric•r. ' 

b) - Eleição dos membros que iram compo11 
as li stas tríplices destinac)as ao preenchirr.ento des 
funções de vegal das Juntas de Conciliação de 
Julgamento de Macapá. 

Tr~tando-se de assunto de grande importância 
para a r.Jt:.: "· a Diretoria solicita o comparecimen
to de todos os <.s:; .Jciados. 

Macapá(Ap), 10 de Março dt· 1977 

Maximino dos Santos Moura 
Presidente 

CPF-013984232-20 

Comissão Permanente de Licitação 

Tomada de Preços nº 010/77 

AVI$0 DE EDITAL 

A Comissão Permant>nte de Licitação do Go
verno do Terriitório Federal do Amapá, torna pú
blico, para conhec1mento das firmas interessadas e 
~nscritas no senviço de cadttstro do Governo (Di
visão de Administração), que às 09:00 horas do dia 
30 de marco de 1977. na sala de reuniões 
da Secretaria- de .'\dministração e Finanças, à Rua 
General Rondon nº 1295, em Macapá, Território 
Federal do Amapá, receberá propostas par-a forneci
mento de oarteirai escolares, de confor.midade com 
as expecifica~ões contidas no Edital. 

O Edital 
clareciment.os poderão 
supra menci~nado. 

complet0 e 
ser obtidos 

Macapá, 1G rle março de 1977. 

demais as
no endereço 

Luiz Gonzaga Pereir.a de Souza 
Presid~tnte da Comissão Pen. 1ente de Licitação 


	

