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Território Federal dn Amapá 

DIÁRIO OFICIAt 
Dftllto o. (l 1, .:e 24 de JlllhD de 1964 

Ano XII. iiúmero 2.448 Macap-á, 2a.-feira, 21 de março de 1977 

ATOS DO PODER EX!CUTIVO 
(N) n2 007 de 15 se março de 1Q77 

Fixa em seu valor máximo a gratlficaçêo prevista 
no &rtigo 32 do Decrete-Lei nq 411 , de 08 de janeiro de 
191!9, aplicada sobre 0 vencimento da função de natureza 
téçNita ou especializa6a de ser vidor do Governo, designado 
para desempenhar a função àe Chefe da Coordenadoria de 
Aàmlnistrawão da SAF. 

O Governador do TerPltQrio Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe sã. conferidas pelo artigo 18, 
item li, do Deereto-Lel n~ 411, de 08 de janeiro de 11169, 

RE.SOLVE: 

Art. 1.o - Fixar em seu valor máxiRlo R gratífiaação 
prevista no ertig~t 32 Go .Decreto-Lei n.0 411, de 08 de ja
neiro de 1969, apli4ada sebre o vencimento da função de 
n·atureza técnl11a ou especializada de servidor do Governo, 
designado para exeroer a função de Chefe da Coordena
tiorla da Administração da Secretaria de Administração e 
Floan,as. 

Art. 22 - E9te Decreto entrará im vi8or a partir de 
1!! de março de 197'1. 

Art. 3' - Revogadas as diRposi9ões em contrário. 

Palétlo do Setentrlão, em Macapá, U de marçe de 
1917, 88.o da Repúbliea e 34.0 da Criaião de Terrltérlo Fe
deral do Amapfl. 

Arthur Azevedo Hint\lng 
Governador 

Domi;lo f:lampos de Magalhães 
Secretário de Adm. e Fiftanças 

(P) n.o Oli7 de 15 de março de 1977 

O GeverRad0r dG Território Federal dg Amapá, ullan
do das atr.Jbui~ões que lhe são conferidas pelo ar\igo 111, 
item li, do Decreto-l-ei a' 411, de 88 lie janeiro àe 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Ternar a em efeito o Decreto (P J númere 
1004, 4e 13 de dezembro de 1976, publicado no DlâriQ Ofi
cial n ºs 2381 e 2387, de Hl e 17 li o mesme mê& e ano, que 
instlt•lu a Oomlasão de Inquérito Admlnia\rativo, enurra
gada de apurar os fa\bs constantes do Prooesse n.0 

!221 /76-SAF. 

Arl. 2.0 - Revogadas aa disposioões em contrário. 

Palielo do 8etcnttrlão, em Maoapâ, 15 de março de 
111"17, 1162 da República e J4R da CrfaeAo do Território Fede
ral dQ Amapí. 

Arlhur Azevede Hnnlng 
Gevernader 

(P) n.0 0158 de 15 de marte de 1177 

O GoveraadoP dg Territ.rfo Federal do Amapâ, usan
do das atrlbulqõea que lhe aio aonferhba pelo artlge 18, 
!\em 11, ào Decreto-Lei nº 411, de 08 de janeiro de 1969, tt 
te••• em vista e que aonata do Proceaso n.0 117/77-GAB, 

RliS <>L VE: 

Conceder !lposentalloria, de uordo com a Lei Corn
ptementar n º 21, de or; de julho •e 1~76, ebsarvaào • item 
11 cio artil• lU da J:Jitenda OellS\It\lqlnal Rt 01, H 17 Ele 

outubro de 1!169, a João Nascimento Gon.;alves, matricula 
n.0 2.244.81~. colocado em disponib!llélade, pela Portaria n. 0 

267 de 29 de julho de 1969, do Ministério do Int~rior, pu
blieada no Diário Oficial da União dt> 05 de agosto <do 
mesmo ano, em virtude da (jeclaraçãe de desne~essidade do 
cargo de Trabalhador, GL-40!. 1, do Quadro de Pessoal -
Parbe Permanente deste Território (Processo n !! 
11'1/ 77-GAB). 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 15 de março de 
1977, 88. 0 da Repúbllea e 34.0 da Criação do Território Fe
deral do Amapâ. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(P) n° 0159 de 15 de marçó de 1977 

O GoverRador do Território Flederal do Amapá, usan
db das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Item li, do Decreto-Lei n.0 411, de 08 de janeiro de 1969, li 
tendo em vista o qua ;onsta ll!Q Processo n.0 351/77-SO P, 

RESOLVE: 

Art. 1 ~ - Dispensar, a pedido, nos termos à o artigo 
77, da Lei n.0 1711, de 28 de outubro de 1952, o servidor 
Ezequias Ribeiro de Assis, ocupante do cargo de Redator, 
nlvel 21-B, óo Quadro de ll'um:len•rlos do Governo deste 
Território, lotaàG na Secretaria de Obras Públicas, 'àa 
função gratificada, símbolo 7-F, de Chefe Ela Sleção de 
Expediente, do Quadro acima referido, a partir de 1." de 
março do ana em eurso. 

Art. 20 - Revogadas aa disposlçõe11 em contrário. 

Palácio do Setentrlão, em Mncapá, 15 de março de 
!977, 88.0 da República e 34.0 da Criação do Território Fe
dPral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governad&r 

(P) n.0 0161 de 15 de marqo de 1977 

O Governador do Território Fedaral do Amapá usan
do das atribuições qli• lhe são aonferidas pt!IO artigo 18, 
Item 11, do Deerete-Lel R 0 411, de t•8 de janeiro de 1969, e 
lendo em viBta o que consta do Processo nº 3lil/77-SOP, 

RESOLVE: 

Ari. 1.0 - Designar, nos t ermos do artlge 145, !\em 
I, aombinado eom o anigo 147, da Lei n.0 1711, de 2S de 
outubro de 1952, o servie!or José 1\larla Boussons Tourinho, 
ocupante d& oarge da classe «B», da série da clanes de 
Datilógrafo, nível 9, do Quadro de Funcionários do Governo 
deste Território, llited9 na Secretaria de Obraa Públicas, 
para exercer a funvão gratificada, slmb&lo 7-F, de Chefe 
!la i8ção de Expediente , do Quadro aoima referido, a partir 
de 1.0 de março do torrente ane. 

Art. 2.o - Revogadas as disposições •m con\rárlo. 

Palácio do Set!ntrlão, em MacaJá, 16 de maroo de 
11177, 88!! da 'República e 34.o da Criação do Território Fe
dera l do Amapá. 

Arthur Azevedo Heanfng 
GevernacloF 



2a.-fei«"a, 21 de março de 19?7 DIÁRIO OFICIAL 2a. P'l· 

As Repartições Püblicas I 
Territoriais deverão remeter o 
expediente destinado à publi
cação neste DIÁRIO OFICIAL 
diariam('nte até as 18:00 horas. 

EXPEDIENTE As Repartições Públicas 
cingir-se-llo às assinaturas 
anuais renovadas até 23 de 
fevereiro de cada ano e às 
iniciadas, em qualquer épo11a 
pelos órgãos competentes 

IMPRENSA OFJCIAL 
~~ 

DIRETOR 
As reclamaçõea pertinen

tes à matéria retribuída nos 
casos de erros ou omissões, 
deverão ser formula!;las por 
escrita, a Seção de Redaç!lo, 
rins 9 às 12:00 horas. e das 
15:00 às 17:00 horas. no máxi
mo até T2 horas após a salda 
dos órgãos oficiais. 

Lrrmildo Trindade Pontes 
~~ 

A fim de possibilitar 11 
remessa de valores acompa
nhados de esclarecimentos 
quanto a sua aplicaçao, soli
citamos usem os interassados 
preferencialmente cheque ou 
vale postal. 

DIARIO OFICIAL 
Jmpr!'sso nas Oficinas da IIT'prensa Oficial 

MACAPA- T. F. AMAPA 
~~ 

ASSINATURAS 
Anual 
Sem~stral. . 
Trimestral . 
Número avulso 

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

1,00 (( 

Os suplementoe às odi· 
çõts .dos órgãos oficiais só 
se fornecerão aos assinantes 
que as solicit. em no ato da 
assinatura. 

Os origmais deverão ser 
datilografados e autenticados, 
r<>sRalvadas por quem de di
reito rasura s e emendas. ~ O funcionário público lo

dera!, terá um desconto de 
10%. Para lazer jus a este 
desconto, deverá provar esta 
oou~ição no ato da assinatura. 

Excetuadas as para o ex
lNior. que serão s e m p r e 
l!nuais as assinaturas poder
se-!'io tomar, em qualquer 
época. por seis meses ou um 
ano. 

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

COOPER PRESS, no «Brasília Imperia l Hotel». 

Para facilit&r aos assinan- A fim de evitar solução 

AR assinaturas vencidas 
poderão ser suspensas sem 
a vi so prévio. 

tes a ''erificaç!o do prazo de d<' continuidade no r<'cebi
validade de suas assinaturas, mento dos jornais, d<'vcm 
na parte superior do eudere- os assinantes providenciar a 
ço vão impressos os números I respectiva rcnovaçfio com 
do talão de registro o mOs e antecedência mfnima de trinta 
o ano em que Hndará. (30) dias. 

O custo de cada exemplar 
atrasado dgs órgãos oficiais 
será, na 'enda avul so acres
cida de Cr$ 1,00 se do mesmo 
ano, e de Cr$ 2,00 por ano 
decorrido. 

(P) n .0 0162 de I" de mar90 de 1977 

O Governador do Terri\órle federal do Amapá, usan
jo das atFibultões que lhe s!ía conferida~ pelo artigo 18, 
item II. do Decreto-Lei nº 411, de OS de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Ar•. 1.0 - Designar, e Dr. Rubens de Barnúna OliU

pante d o ear«o de Secretário de Saúde 11 Ação Social do 
Governo deste TerrltóJ"Io, para viajar ala sede de 1uas a\1-
vidafles - Macapá - até Belém, oapltal do Estadg •o 
Pará, rro trate de usuntos do Interesse da Admlnlstratão 
amapaense, no perlodo de 111 a 20 de marçe do ang em 
eurso. 

Art. 2.0 
- Revogadas as dlsposlfÕIIS em contráJfo. 

Palácie da ietentrlfío, em Macapá, 17 de marto de 
107T, 88.0 da Repúbllea e 349 da Crlaqlio do Terr!Mrio Fe
Qeral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennln i 
Governador 

(P J n~ 1!163 de 16 de março de Hl77 

O Governador d• T errlt6r1e Fedenl do Amapã, usan
do c;l as atribuliÕei qwo lhe li• confer idas pelo artigo 18, 
llem Il , do Decreto-LI!! ne 411, de 08 de ja11eiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art 1,0 - De slg11.ar, o SeAhor An\ero Du&rte E>lu 
Pires Lopes, Thniu para o Programa lie Modernizaqã" 
Ad ministrativa doa Territórios Federais , at~o~almenti no 
a xercialo rias fuR>;Ões de Chefe da Assessgrla de Planeja
menta e Coordenaç!e Geral , pau viajar da se<ie de suaa 
atribuitõu - Macapá - até Belé m, capital do Estado do 
Pará, a fim de par\lclpar, na Qutüldade 4ie represen,ante do 
GoveMo deste Territól'io, da 106. 8 Reunião Ordinária do 
Censelho filellberatfvo da SUDAM, a reali:~:ar-ae naquela 
capital. d111rante 01 cl.ia~ 22 e i3 de março do corre•te ano. 

Art. 2.0 
- Jlevogaàas as disposi ções em contrário. 

Palácio ~o Se\entrllo, em Muapá, 16 tle mu,o 
do 1177. 682 da R epábllca e 34.0 da Crlatllo do Trnrltório 
federal de ARlapí . 

Arthur Azevedo Henaing 
G•vernador 

Preço do exemplar: 
Cr$ 1,00 

Secretaria de Obras Públicas 
Extrato d e lnstrumenlo Contratual 

(Artigo 54 do Decreto nº 73.140/ 73) 

lnshumento - Contrato d~ Empreitada global 
n.0 013 /77-SOP (Prooesso n.0 2.318/76-SOP) 

Partss .. - Gover'no do Territóne Fedtral do 
Amapá e a firma A. Rodrigues Engenharia e Co
mércio Ltda. 

Objeto - Execu9ão dos serviços de reforma 
Geral de três (03) esoolas tJo interior do Município 
de Oiapoque, neste Territór io. 

Prazo - O prazo cemcedido para a conclusão 
total doa suviços é de 120 (cento e vinte) dias 
consecutivos, contados a partii' de ohrco (0!5) dias 
após a assinatura do Contrato. 

Va lor - É de Cr$ 287.929,00 (duzentos e oi
tenta e sete mil, rlovecento e vinte e nove cruz:ei
ros). O valor do presente Contrato é fixo e irrea
justável. 

Dotação - As despesas decorrente ll deste .Con
trato correrão à conta dos recursos oriundos do Con
vênio MEC/BEF;76 - Programa 4502.0881.313.000 
- elemento de despesa 4.1.1 O, conforme Nota de 
Empenho n.0 07, no valor de Cr$ 287.929,00 (du
zentos e oitenta e sete mil, noventos e vinte e 
nove cruzeiros), emitida em 27.01.77 pela Contra
tante . 

Fundamento do Instt;umento - Este Contrato 
decor;re da homologação pelo Ex~elentíssimo Senhor 
Governador Substituto do G.T.F.A. , Dr. Antero 
Duarte L opes, contidas às fls. 6:'> do Processo n2 
2.318/ 76-SOP, da licitação relativa a Certa-Convite 
n2 40/ 76-ePLOS e tendo em vista o que con5ta 01 

incisos XVII e XVIII do art. 18 do DJcreto-lei n .0 

411 de 08/01/69, no Decute n2 034 , de 10.10.75, 
no inoiso I do art. 132 do Beoreto-Lei n2 200, do 
25/ 02/ 67 e Decreto n. 0 73140, do 0·9/ 11/13. 

Macapá, 14 de março de 1977. 

Eng2 Martoel Antônio mias 
Secretário de Obras Públicu 

Sr. Alírio Marque 11 de Sou:aa Redrigues 
Representartte da Empreit-eira 
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---------------------------------------------------------------------------
Comissão Permanente de Licitação 

Tomada da Preços nQ 009/ 77-CPL 

ANULAÇÃO 

A Cemissão Permanente de Licitação, toma 
público que, de ordens do F.x<:elentíssimo Senhor. 
Governade>r do T er ritól'io Federal cio Amapá, de 
ccmformidade oom o Art. 138 do Decreto-Lei 200, 
fica anulada a licitação di Tomada de Pre~os 
número 009/ 77 , r ealizada nasta cidade, às ctez (10) 
horas do dia 28 de fevereiro de 1977, velacionada 
à (1restação de .Serviços Técnicos, de :implantação 
da modernização administrativa da Secretaria de 
Administração e Finanças. 

Macapá , 17 de março de 1977. 

Luiz Gonzaga Pereira de Souza 
Presidente <ia Comissão 

Secretaria de Obras Públicas 

Termo Aditivo ao contll8to de e mpreitada 
global nQ 72/76-SO~ que entre si cele
bram o Governo do Território Federal 
do Amapá e a firma PLATON - Enge
nharia • Coméreio Ltda., Para Execução 
das Obras de Censtrução de Prédios Pú
blicos na sede do Município de Mazagão, 
no TerDitório Federal do Amapá , con
soante abaix~ melhor se declara : 

Aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro do 
ano de hum mil novecutos e setenta e sete (1077), 
nesta cidade d e Macapá, capital cio Território Fe
deral do Amapá, es infra-asainado9, Governo do 
Territério Fedual do Amapá, doravante denomina
d0 Contratante, r~presentado rtesta ato pele Exma. 
Sr. Secretário de Obras P.úblicas Substituto, EngQ 
Douglas Lobato Lo~es, poP fGrça do que lhe conflf
re o art. 11 do Decreto-Lei n.0 200 de 25.0:l.67 e 
Dec.qeto n.0 034, de 30.10.75 e a Hrma PLATON 
Engenharia e Cemércio Ltda., denominada simples
mente Empreit~ira , representada neste at• J!>tlo 
Engº Franctsco das Cha2u Teixeira Filhe, com 
podens exprassos através de Instrumentca Público 
de Mandato, anexo u Contvato original , por terem 
como justo, valioso e bom, fir mam o presente Ter
mo Aditivo aos itens 2.4. e 2.5 da Cláusula Primeira 
• itens 4.1. e 4.2 da CláUiula Terceira, c~mdições 
estas acordadas a faze-re m parte do Instrumento 
P11incipal dQ contrato iupra-citado, nos termos e 
Cláusula~< que ab\ixo segu~m: 

Cláus11la PPimeira 

I - Pusará a fazer parte integrante e inse
parável des itens 2.4 e 2.5 da Cláusula Prlm&iPa 
do Instrumento Prineipal, os seguintes dispositivos: 

. a) O Contnatante , através da Comissão Espe
cial cie Obras, eriada pelo Decreto n .0 005, de 02. 
02.77 do Governo do Território Federal da Amapá, 
a\uará dil'etamente Junto à Empreiteira, orientan
do-a no sentido li• serem aplicadas as medidu ne
Cilusáriu para sanear as irreg ularidades que possam 
acarretar atras()s nos cronograma• ou má qYalidade 
de serviços ent andameRto; 

b) A Comis!ão Esllecial de Obras e a Gomis
aão cit Filcalizaçio terlo amplos poderes para, 
mediante instruçlo por es~rito, exigir da Emprei
teiJa o aum,rimente das meàidas que deverão ser 
adotaciu para evitar atrasos no Cronograma Fisi
ao, oenfovme os prues estipulados para cada obra, 
e p ara censeguir a boa qualidaee des leDViços. 

Cléusula Segunda 

I - Passará a fazer parte integrant~ e inse
parável dos hens 4.1 e 4.2 da Cláu saJa Terceir.a do 
Instru mento Principal, os seguintes dispositivos: 

1. Os servi~os t•rão andamento previsto no 
no\'o cronc grama de cada obra, anexos ao presen
te a<iiitamento não se admitindo tt!lerâncias e de
vendo sér fielmente C!>bedecidos os prazos estipula
dos para a conclusão das abras. 

2. Ficam prorrogados em noventa (90) dia s 
con-secutivos. contados a partil1 da data da expira
ção do praze para e.ntr.ega de E:ada obra, conforme 
estipulado no Instrumento Principal, os prédios en
comendados ao Contratante, em perfeitas condições 
téc ni cas e de uso, de acordo com o abaixo com
binado: 

a) Construção do prédio destinado ao Mini
Campus em 90 dias, expirando o prazo em 04.08.77. 

b) Construção de duas unidades Residenciais 
para sevidores em 90 dias, expirando o prazo em 
30.06.77. 

CJ) Construção de uma unidade Residencial pa
ra prefeitto em 90 dias, expirando o prazo em 30. 
06.77. 

d) Construção eie uma unidade Administrativa 
da SEAC em 90 dias, e xpirando o pruo em 30.06 
77. 

3 A Empreiteira, que apesar de usufruir do 
benefício da prorrogação contratual estipulada no 
item imediatamente acima, continuar em atra
so na e ntrega da obra encomenda, sofrerá as pena
lidades previstas no Contrato Principal, sem prejuí
ZG d as punições cabíveis dispostas no Decreto-Lei 
o.0 73.140 de 09.11.73 e de mais Legislação que 
regulamenta a espécie. 

Cláusula Terceira 
(Disposições Gerais) 

I - Passará também a fazer parte integrante 
e inseparável do Instrumento Principal do Contra
to , as seguintes dispoaições: 

a) O novo cronograma físico apresentado pelo 
Contratante fará parte integrante do Contr ato , de
vendo o mesmo obedecer os prazos o ra pro)iroga
dos para a conclusão total de cada obra. 

b) A Empreiteira declara aceitar e cumprir o 
novo prazo oferecido e o cronograma físico apre· 
sentado. 

c) A Empreiteira obriga-se a não incorrer em 
mora na execução das obras, obe-decendo rigorosa
mente todos os itens parciais d o C»onograma. 

d) O Contratante, através da Comissão Especial 
de Obras se reunirá periodicamente para analisar 
a execução das obras, de acordo com o novo crono
grama anexo ao presente aditamento ao Contrato, 
padendo tomar as seguintes medidas: 

Subitem a) No caso de novos abrases aplicar 
multas cenforme previsto n o Contrato Principal; 

Subitem b) No caso de novos atrasos que tra
gam prejuízos elevados ao Contratante, aplicar, em 
qualquer instante, a pena de rescisão contratual e 
considerar a Empreiteira tecnicamente inidônea; 

Subitem c) No caso de não haver novos atra
aes • de ser a ebra entregue na nova data de en-

' 
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trega prevista neste aditamento ao Contrante, dis
pensar as multas já ap1icadas; 

e) O Contratante envidará esforços no senti~o 
de facilitar, dentr.o de suas p@ssibilidades, o trans
porte marítimo e fluvial de material e pessoal pa
ra as obras, assim como outras ajudas. 

f) Em qualqjjer hipótese e sob qualquer fun
damento o Contratante não admitirá e nem per
mitirá reajustamento do pveço contratual, nem 
tampouco prorrogações de valor para conclusão 
das e>bras. 

g) Sem prejuízo da aplicação, ao inadiplente, 
das penalidades que couberem, o Contratante recor
rerá as ganantias censtituidas, a :ilim de ressarcir-se 
dos prejuízos que a Empreiteira lhe tenha causado, 
podenc)o ainda reter <:r-éditos decorrentes do Con
trato e por fim processá-la judicialmente ou extra
judicial por perdas e danos causados ao Poder 
Público. 

Cláusula Quarta 

I - Permanecerão inalt~radas as demais Cláu
sulas do Contrato. 

Assim, por estarem justos e acordados, assi
nam o presente Termo Aditivo em (I O) dez vias de 
igual teor e forma. na presença de duas (02) teste
munhas abaixo assinadas. 

Maca pá, 11 de fevereiro de 1977. 

Eng.0 Douglas Lobato Lopes 
Secretário de Obras Públicas-Substituto 

Francisco Teixeira 
CPF 047709862 

Representante da Empreiteira 
Testemunhas: Ilegíveis 

Secretaria de Segurança Pública 
Divisão d:e Trânsito 

Al'ROVO : 
Ornar Genqalves de Oliveira 

Secretário de Seg. Pública - Int&rino 

Portaria n.0 02/77-DJTRAN-AP 

O diretor da Dtvisã0 de Tr-ânsito do Território 
do Amapá, usando das atribuições que lhe são 
C<•nferidas &m lei, e 

Considerando a necessidade de regularizar o 
exame psicotécnico em Macapá e tendo em vista 
o que dispõe a Resolução n.0 504/76-CONTRAN, de 
10 de junho de 1976, em seu capítulo IX. 

Considerando a obrigatoriedade do exame psi
cotéonico para os candidatar. a obtenção da Car
teira Nacional de Habilitação em qualquer. categoria 
de conduton de veículo automotor. 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Credenciar a psicóloga Maria Neu
cila de Oliveira, CRP n.0 0260-DF, para efetuall os 
exames psicotécnicos previsto em lei, nos candida
tos a obtenção e revalidação da Car,te)ra Nacional 
de Habilitação neste Território. 

Art. 2.0 - Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua publicaQão, revogadas as dtsposições 
em contrário. 

DiDetovia da Divisão dft Trânsito, em Macapá
AP, 18 de fevereiro de 1977. 

Dr. Adamor de S:ouza Oliveira 
Diretov da Divisão de TrânsitG 

Pi>der Judlciárl~ 

Justiça do Trabalho da 8a. Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

(Prazo de 10 dias) 

Pelo pnesente Edital fica Notificado Nilo Batista 
Rodrigues atualmente em lugar incerto e não sabi
do, reclamante nos autos :io processo nº 00148/77, 
em que OONTERPA-Construções, Terraplenagem, 
e Pavimentação S/ A, é reclamada, de que deverá 
pagar na Secretaria da Junta de Conciliação e 
Julgamento cie Macapil, a importânoia de Cr$ 57,98 
(cinquenta e sete cruzeiros e noventa e oito centa
vos), referente as custas de ação nos autos do 
Supracitado procisso. 

Secretaria da Junta de eonciliação e Julga
mento de Macapá (Ap), 07.03.77 

Euton Ramos 
Diretor de Secretaria 

Ministério do Trabalho 

Secretaria 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- Sirviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
- SENAC. 

a) Número e data da assinatura do T. A. 
06.101.009.001 /77, de OJ .02.77 

b) Número, data e valor do Empenho 
001 - 01.02.77 - Cr$ 3.000,00 

c) Curso i número de Treinandos 
Datilógrafo-Copista - 35 

Macapã, 18 de fevereiro de 1977 

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

Coerdenador 

PTefeitura Municipal de Macapá 
DECRETO N! 013/77-PMM 

O Preieito Municipal de Mac:apá, no uso das atribllll
fÕPa qu& lhe s~o conferidas por lei e, 

Goasiderando os tt>-rmos do Processo n.o 0966/77. d& 
17 de fevereh·g de 1977. 

E>ECRETA: 

Art. I - Exonerar, a pedfdo, de conformldacie com o 
Inciso I, do artlge 711, Qa Lei n.0 1711, de !I de outubro de 
1952, João Zacharlae Monteiro Leite, Agente Fiscal -
TAF.05 3.1, do Quadro de Funcionário• da Prefeitura Mun!
<!lpal de Mac:apil, a contar de 17 de fevereiro do corrente 
ano. 

1977. 

Art. I1 - Re\logadas as disp11slções em contrário. 

Dê-se Cilnaia. Registre-se e Publique-11e. 

Paléclo 31 de Marçe, em Maoapá, 23 de fevereiro tle 

01elton Figueiredo de Azevdo 
Prefeito M\inlcfpal tle Maeapá 

Publicad~t neste Departamento de Administratão aes 
23 dias do mês de fevereiro cio an• de 11177. 

Jaey Jansen Cesta 
Diret&r d1 J;)epto. de Alhllinistrai~O 


	

