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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
INl nQ 001 de Hl de março de 1977 

Cria na Asses~orla de Planejamento e Coordena
qi\o Geral a Coordenadoria àe Indústria e eomércio CIC. 

O Governador do TPrritórlo Federal do Amapá, ne 
use das atribuições que lhe confere o artigo 18, 
item li, do Decreta-Lei n° 411 , de 08 de janeiro de 1g59, a 

CONSIDERANDO: 

- que, a Secrvtarf~ de Ecenomla, Agricultura e Co
lonização aoll!mula um grande n úmero de atividades Aa área 
de sua corr.pet•noia: 

- que, esie 11cúmulo acarreta, em muitos «~~sos , eR
tr~:~ves ao bom deiempe"ho dail atividades inerentes 
àquela Sec!·etaria; 

- que há necessidade de delf"ga r as atividades de 
Tndústrla e Comércio a wm ó r&ão de competência para tal 
fim, obje\ivando dinamizar os setores iecundário e teFelá rio, 
nll'm de etenuar os encargos do Secretário de Eaflnomia, 
Agricultura e Colonização; 

- que. 1!1 A:;sessoria de Planejamento e Geerdenação 
G~tral, por aua própria competência & por possuir atual
mente alguns órgãos, a ela subordinados e/ou v inculados, 
que participam das atlvhlades li«adas à Indústria e ao 
Comércio; 

- que, finalmente, encontra-se em elabora~~o o pro
j&te df" m odernização administrativa do Governo deste 
Tenltórlo. onde estará prevista nova Secretarl11 para ab
sorver esse• &ncargos, 

REIOLVE: 

Art. I 0 erillr, na AssesJOrla de Planejamento e 
Coorlfenação Gero!, a Coordenadoria d e Isàústria e Co
m&relo, diretamente iubordmada 110 As•euor de Planeja
mento. 

Art. ~ . 0 - Subonilnar à CoGrdenadorla de lndúatrla 
e Comércio a Junta Comercial do Amapá - JUCAP, e a 
I)ivi ilà<J de Indóstrla e Cem,rcio, atualm•nte suboràinada 
à S2cretarla de Ec~nomla , Agricultura e Celonizaçilo. 

Art. 3." - lllxtinguir a Comiss!io Territorial de T'll
r!smo, c tlada pela Portaria n.0 181/71, de 21 de junho de 
1971. e criar a Divt&io de Turismo subordinada diretamente 
ao Coordenador de Ind ústria e Comércio. 

A~:t 4.0 - Compete à Coordenadoria de Indóstrla e 
ComP.rciv: Coordenar, Supervisionar, Controlar e Executar 
as ativlda&ies relativas a [ndúatrfa , Comércl~ e Turismo. 

Art. 5.• - O A~sessor de Planejamen\o delegar~ 
autonomia ae Caord~nader de Indústria e Comércio, para 
que o mqsmo possa tomar as cleelsõu neocusárias ao de· 
aenvolvlmeoto de suas aiivldadei. 

Art. 1!9 - A Coorr.ienadorla 4e Indústria a Comércio, 
deverá elaborar o 11eu R.eglmento Interno e oub·os instru
mentos tle normalização inere~tes a sua érea de aqão. 

Art. 7.0 - Transferir para a carga da Coordenaderla 
de Indústria e Comércio, os bens patrlmolllali vinc"lados 
aos órgãos de qua trata o artigo 2. 0 deste Decreto. 

Art. s.o - l"!cam mantidos f>S cargos em comissão e 
at fun.õu ~ratlflaacl1!i exi•te1ües nos 6rgiíos vlncula~os , 
por ut. Deneto, à Coordnaclorla de lnciústria e Comércio. 

Art. 1° - Este Decre•o entrará em vlgoF a partir de 
I' de marQo liie 1977. 

A1tt. 10.0 - Revof&àas as dispesições em contr~l'io. 
Paláalo do Se,entrião, em Macapá, lll de março de 

1971, BS.• da República e 34' da Crlac;-ão do Terraório Fe
deral de A•apá. 

Art.httl' AzeveEin Henning 
Goveruadwr 

Anttre Duar\e DJas Piru Lopea 
Asses90r de Plane , ilmeD~e 

CP) n. 0 fl170 de 17 dE' março de 1977 

O GovE-rnado r do Territgrio Federal dG Amapá usan
do da~ atribuic,:ô<>s que lhe são conferidas PE>Io artigo 18, 
!tem li àÓ Decreto-Lt>i n° 411. de 1•8 de janeiro de 1969, e 
tendo em vista o que consta do Processo n9 089<1/ 76-SEGUP, 
por Elrlf"gacão de competência. de acordo com o Decreto 
n.0 64.925. de 05 rte a!{osto de 1969 f' Portaria nº 013 dP 
Oh de m11io de Ifl70, do Ministério do InterloF, 

RESOLVE: -Art. 1° -- De*f'rminar, n~ conformidade do disposto 
no Decreto n" 1>0.091. do 18 de janeiro de 1967, a aplicaqão 
do R<'glme de Tempo Integral e Dedicação Exelu~l\·a 
(RETIDE). ao servido r abaixo re:lacionado, a partir de 1° 
à e fevereiro de I 977. 

----- ----

Nomef Matríc uiR 
Cargo ou Funçiío 

00 GratificaçÃo GFatificada 
Mensal--Cr$ 

Manoel Mauríoio Delf"gado de Ordem 
Machado Polilica e Sonial, 

!límbolo 7-C 80 1.252,00 

Art. z.n - Revogaelas as di~posições em contrário. 

Palàci<.o d o Si>tentrlão, em Macapá, 17 de março de 
1g77, Ba.c da República e 34.0 da Criaqão do Território Fe
deral do Amapá 

ArthurAzC'vedo Henning 
Governador 

IPJ n." 0171 de 17 de março de 1977 

O Governador do Território Federal do Amapá, de 
acordo com o artigo 12, item IJl, da Lei n.0 1711, de 28 de 
outubro de 1952, e tPndo em vist.:1 o que consta do Pro
cesso n° 0894 76-S EG UP, resolve: 

NOMEAR 

o Senhor Manoel Maurtclo Machado , para exercer (i) 

earge isolado de provimento em comissão. slmbolo 'f-C, de 
Delegado de Ordem Política e Social (DOPS), do QuaGrv 
d e Funcionários elo Covemo deste Território, lotado na 
Secretaria àe Segurança Pública, a partir de 19 de feve
reiro do ano em cursE>. 

Paléilo do Set .. ntriAo, em Macapá, 17 de mar~o de 
1977, 882 da Re~túblisa e 34º da Criaclio do Território Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

fP ) n" 0 172 de 17 de março ele 1977 

O Governader do Território Fedual de Amap~. u san
do das abrl bulçõeR que lhe são conferidas pelo artigo 18, item 
II. do Oecreto-t.et n.0 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo 
em v!Bia o que c:onsh do Proeesso nº 0894/ 77-SEGUP, 

RIDSOLVE: 

Art. 1.0 - Exonerar, «ex-of!folo», nos termos do ar
tigo 75, item IJ, al!Rea «a• , do l.rl n.0 1711, de 28 de outu
IHo de 1952. Manoel Mauricio Machado, do llargo isolado 
de provimento em comissQo, sfmbolo 8-C. de Delegado de 
Polh:ta, do Qua•ro d11 Funcionário• do Govuno deste Ter-
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As Reparti~·ões Ptíblica~ E x p E D I E N T E I As RepartiçõeR Públicas 

Territoriais dcvPr!\o rl.'metrr o I . cingir-se-tio às as!':inaturas 
<'xpediente do~tinudo á publi-1 Il\ ·IPRENSA OFJCIAL anuai~· rrnnvada~ at(' 2~ rir 
r ação nest!:' U1 \RIO OP!CIAL 1 1v fe\'rrei r o dt> canil ano e ils 
diariamPnte atf- aR lb:OO horu.l ~~ iniciada~. <'m qualqurr épofla 

DIRETOR pelos úrgão~ eompetentes 
As reclam çõps perhnPn- 'ld T · d f p f tC'~ á ro~t éria retribuída no~ lNI ll1 O rLn a( e 011 (!S A fim cl<' pos~ibi'itar " 

raRos de er1·os 011 omisRões. 

1 

~~ remes~a d<' ndore!'; acompa -
dPYerão SN rormuladag por DIARIO OFICIAL j nbados de e~clar<•cimento~ 

't s - d R 1 - lmprc·sso nas Oficinas da l!T'pr<'nsa Oíir1aJ 1 quanto a sua aplicação, soli-
l·RrrJ a, a <'çao l' ec açao. I <: itamo~ usem os in leressados 
daA fl às 12:00 hora s. l' das I MACAPA - T. F AMAPA f . l t h 
l :í:OO às 17:00 hora~. no máx i- -G.?"~ prf' r rf'DCJa mcn f' c eque ou 
mo atÉ' 72 horas apól' 1 ~a1da I A S S I N A T U R A S I val<' pos tal. 
elo~ órgão~ ofidais. Anual Cr~ !)0,00 Os 8Uplemt-ntoa à~ edJ-

1 s t 1 ,, ?- (lO I çõf's dos órgão~ oficiai!': ~6 
O 

. 
0 

• , ClT' •s ra . . wa, I _ 
s ongma1s P\ Nau spr I sP ornecC' rao aos as~InantP~ 

daliJografadoR t;' autPnticarlos. 1.,rimestral '< 12.50 que as solieit. (.\n1 nú ato ria 
rrs~alvadas. por quPm rlP di- 7\Jumero avulso « 1,00 nssina1ura. 
rt•lto rasura~ l' ('ffi<'lldas. • PRt' Sll.lt' - Ls. te ...,I.,ár~J.o OfJ.cJ'ai . . d . O funcionérlo plihli<'O TC'-

, > ., ., - ~- • : cn~ontra ,, pari'! Icltu- dC'ral t rá nrn d ~coulo dr 
l~x<·etuadn~< a~ pP.ra o P'\- ra no Salao "1! cwnal e lnt<'rnnclonal da Impn•11~a rl:• 100 · p t' f , e , 

1 tenor, quf' ~Nilo s f' m p r e l'OOPJ:H PF:ESS, no «Bras'lia fmperial Hoh•l». d o· tara, az({Jr JUS 8 c~/ 
11 n uais as assinatura~ podN- -- ~- - -- esc?n_ 0 • r l'\'f'r, proY.ar (" 8 

s<•-ão tomar. Pm qualquer !'ara !acilitar am: a~sinan-j A ~im clp l'Yitar ..,r,Juçi\o I r.onrllçao no 1\tO da asstnatura. 
época por ~<'i~ mPSPS ou um I lt'l; a Vlrillcação rf,, pr&zo df' dP continuicladP no ret·<•bi- O cu<;fo ele cada r•xemplnr 
uuo. valirla rlt> fie :-ua~ as~inaturas,j mt•nto clog jornais. clP\'Pill atra"arlo dos órgãos oficiais 

na partP sup<>rlor do enderc- os a--stnantP~ pro\·idf'ncíar o :-.l·rá. na '"nda avul~o acrt·~-
\s a'smaflu·ns \'t'ncidat. ço vão imprcs~os os nümNos I rr~pce1iva J'<•no\·açiio com 

1 

dda rlt' Cr$ 1.00 se do mf'smn 
nodpr!!.o ~er su~<p<·n~ai; sem I do !.aJií(l rlf' rf'gistro o mês c antPcl'déncia mínima rle trin ta ano, e d~ ('r$ 2.110 por anco 
aviso prévio. o ano em qu<• findará. (30) r!ias. decor rido. 

ritório. lotado n1 Secretaria de Segurança Púb!ica, a partir 
d<> 1.0 d,. fe\·ereiro ele 1977 . 

Ar t. 2.0 
- Revol{adas as dt~pfJ~i<;õu f'm contrário. 

Palflclo do Setentrião. em Macapfl, 17 de março d<:> 
l!l77 8!l0 da Repúbllcl'l e ?4° da Criação do Territõrio Fe
deral do Amepé 

Art hur Azevedo Henning 
Governador 

(P, n.0 111'14 de 17 de marQo de lll77 

O Governador do Território Federal do Amapá, \lsan
do rlAs atr lhu1çõeos que lhe ~ão aonferidall p!'lo arti~o 18, 
item Il, do Decreto-Lei n " -!ll, de 08 de ,ianelro de 1%9, e 
tendo em \"lsta o que consta do Procl'~so n." 196f71-GAB. 

RESOLVE: 

Ar•. 1." - Pôr à disposição da Prf'reiturn Municipal 
cl t Mazagiio (PMMz). até ulte r ior df!libPrllçi\o, a contar c:e 
1.0 de abril de lll'iT o sep•idor Benedito Rodrigues Barbosa. 
012upante de fun,ão de Arrnazenista. da Tabela de Pessoal 
Tempor;írio do GQverno deste Território lotado na Seo,~re
t aria de Saúde e Ação Social, com ônus para o 5ovNno 
deste Terri tório. 

Art. 2.0 
- Revogadas ~~~ disposiçoe~ em con~rárlo . 

Palácio do 8€'t<"ntrlâo, ern Ma e a !iÚ. 17 de m::~rço c:i~ 
1977, RR" da Ttopúblicn e 34." da Criação do Território Fe
deral do AmapÁ 

Arthur Azevedo H ennlng 
Governador 

(P) n" 01í5 de 1"1 de março de l!l77 

O Governador dCI Território F'ederal do Amapá, usan
à .) da~ atribuições que lhe são confe-ridas pelo artigo 18. 
item li. do Docreto-L&l n.0 411, dlil U8 de Janeir o de H~6!l , e 
tendo em \'lsta o que <'Onsta do Proc~~~o n ." 174 '77-GAB, 

RESOLV~· 

ConcedE'r aposPnl&dor la, de acordo com il Lei Com. 
oh•men\ar n." 29, de 05 de julho rle 1976, ob~ervado o itt>m 
II do arti~o 102 da Emende Con~titucloné•l ll 0 OI, de l'T de 
Olltubro de 19119. a Jos~ LGpes da ~ilva. m8trícula n°. 
2.ft79.1Cl7, colocado em disponibiltdad.,., pela Portaria n" 21'7 
de 2fl dll julho àe 1969. do Ministério do Ir.tt~ri ir, pu].;)Jicada 
no Dlério Oflelal de Uniã~ de 05 de a~osto do melimo ano. 
em vi rtude- d8 declaração de dt?snecessidade do cargo de 
Tratorlite CT-404. 9-B, do Qual!lr o dt· Pe~~0al - Par•e 
Permanente - deste Território !Processo n.'' 174/ 77·GAI!). 

Pa!.icio do Selentrião. em Macapá 17 de março de 
J!l'i7, 8!l0 da RepúblioA e 34.• de Crtaçio t1o Terr!\érlo Fe
lieral do Amapa. 

Art h lll' Azevedo He nB>in g 
<ifov filrnaàer 

tP) nv 017R de 17 de mar to de 1977 

O Go\'ernador do T!>rrttório Federal d o Amapf1. man
do das atribulçÕE'S que lhe são conferid:.s p!'lo artigo 18. 
Item IJ, do Decreto-Lei n.O 411, de 08 de j11neiro d~ 1969, e 
t endo em \'i~tR o que consht do Proce~~o n° 152/í7-GAB, 

Conceder ar.o~l"ntadorie, d& acordo oom a Lel Com
plementar n." 29, de 05 d~ julho de 1916, observado o item 
li do artigo 102 da ll~mcnda Conlltituclonal n.0 Ol. de 17 dt> 
outubro de 196!!. 11 Arnaldo Ramo~ da l'ilva. matl'l<:ula a.0 

2.2tl0.15&, colocado em àisponibilldade, pela Portaria n.0 267 
de 29 de julho de l!lf\9, rlo Mlnlstüio d8 Interior publicada 
no Diário Oflctal dq Unlilo de 08 de a~o~t0 dn mesmo ano. 
em vil"lude ria rlPciAr<tcão de desneocPssidadP do €ar~v dt'! 
Gulirda Tf:'rritorial. POL-506. ll·A, lin Quadril de Pe~~oa1-
Parte Permane11te deste TeorrttórJu (Proceo s~o número 
152/ 77- GA:B). 

Palácio rio .'Sl•tentriiio, em Maoapfl, 17 de março de 
Hjl7. 88° da Reptiblica e 349 da Cr!açiio elo ff'rri tórlo Fede· 
rol do Amap"; 

Arthur AZP\'edo HPnning 
Go\ ernador 

tP) n.0 0177 de 17 de rnarc.;o dt> 1977 

O GovernAduJ do TE.>rr itõrio Federal dn Amapá. usan· 
do das atribul<Õt s que lhe si\ o conft'ridns pelo a rtigo 18. 
!\em II, do Decreto-Lei n'' 4ll, de 08 de jFtnelro de 1!169, e 
tenda em vista o CJtlt' consia do Processo n." 179/77-GAB, 

RESOLVE 

Concedt>r oposl'ntadoria. de arordo com a Lei G:ctm
plemeJJtar n. 0 '>9, de 05 de julho àe 197!1, obserYado o item 
li do artigo 102 da Emenda Constitucional n .0 OI, de 17 de 
outubro dp 1969, ~~ Alrllr Chagas Hllm$br>no. matric:ula n" 
2.258.403, eolocado !'m disponibilldadfi. pela Portaria n.0 267 
de 29 de ju lho de 1!lll9. do Ministério do Interl~ r. publicada 
no Diário Oficio! da União de 05 de agolitO do mesmo ano, 
em virt ude da declRraçl!o de deaneceol!sldade do cargo de 
Trabalhador, GL-~Oi.l. do Quadro rle Pessoal- Parte Per
maneute -- deat~ T11rritório (Pr ocessQ nP lí9!77-G'\Bl. 

Palácio do Selcntrlão, em Macapà, 17 ae março de 
1977, 8S 0 da República e 3<!.0 da Criac.;àQ do Território Fe
deral do Amapfl. 

Arthur Azevedo Henning 
Go\·ernect0r 

Preço do exemplar: 
Cr$ 1,00 
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Comissão Permanente de Licitaçüo de Obras e Serviços 

Comunicação 
Resultado da Concorrência Nº 001/77-CPLOS para Aquisição de Máquinas e Equipamentos. 

A Comissão Permanente d e Licitação de Obras e S.-rviços - CPLOS, leva ao conhecimento 
dos interessados que a aquisição das máquina!l e equipam• ntcs, objeto da Con<.:orrência n.0 001/77-
CPLOS, foi homologada pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Território. de c.:onfot midade com o 
quadro demonstrativo abaixo: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Preço Global Firma Vencedora 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06 . 
07. 
08. 

Dois trator€s de esteira KOMATSU de 140 HP 
Dois tratores de esteira CATERPILLAR de 300 HP 
'Drês tratores de mdas C B T , 1105 

2.080.000,00 1 
6.818 924,70 
5~2.1 00,00 
641.500,00 
2~6.~00.00 
] 42.ROO,OO I 
125.000,00 

Braga & Cia. 
CITREQ 
Marcos Marcelino 
Maroos Marcelino 
Marcos :...1arct!lino 
MESBLA 
ME.SBLA 
TRA20M 

Uma pá carregadeira CASE W - 20 
Um rolo vibratório DINAPAC 9H44 
Dois rolos pé de carneiro FERLEX TC - 35 
Dois grupos geradores AGRALE M - 'f90 
Sei<; moto-raspo-transportadores ]EREX TS - 14B 1:3.5~7.248 6o I 

·----

Macapá, 23 de março de 1Q77. 

Engº Manoel Antônio Dias 
Presidente 

Secretaria de Segurança Pública 
Divisão dtt Trânsito 

Portaria n.0 05/77-g]TRAN-AP 

O diretor da Dtvisã& de Trânsito, usando das 
atribuições que lhe são C(lnferidas em lei, e ten
do em vist-a o que consta da ocorrência n.0 0209, 
de 25 para 26 de fevereiro de 1977, da Pumanên
cia da Central de Polícia, 

RESOLVE - suspender ao direito de dirigir 
veículos automotores, pEl'lo prazg de trinta (:lO) àiss, 
a contar da data da ooorrência, o motorista profifl
sional «C» Jonas Pere1ra da Fonsêca, prontu:.~do 
n.0 00016~1-AP-GOl, de conformirlaàe co m o que dis
põe e it~m XIV do artigo I 99 do RCNT e artigo 
77 da Resolução número S04/7S-CONTRAN. 

DiPPtonia da Divisão df! Trânsito, em Macapá
o"f de mat~o de 1977. 

Joaquim Fernandes de Lima Queiroga 
Diretor Substituto 

Ped&r Judicláril) 

Justiça do Trabalho da 8a. Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pelo pPesente Ed~tal fica Notificado Carlos 
Augusto das Chagas Rosas. atu1lmente &m lugar 
incert~ e não sabido, reclamante nos autos ::lo pro
cesse n2 11/77, em quE" ENTACON-Estacas Sanea
mento ,.. Construções S/ A, é reclamada, de que 
tem o prazo de 05 dias para s~ manoifestar , que
rindG, sobre es cálcules de juros e oorreQão mene
tária efetuados nos autn" rk> supraeitado processo. 

Maca pá , 09 > ;::Jarço dL 1977. 

EutGn Ramgs 
.DirttQf de St'!ntaria 

Sindicato dos Estivadores e dos Trabalhadores 
em Estiva de Minérios do T. F. do Amapá 

Edital de Cr:mvocação 

Pelo present e edital, faço saber qu~ no dia 27 
de julho de 1977, no pP.ríodo de 8:00 às 15:00 hoPas, 

. na sede desta entidade, será realizada eleição para 
composição da Diretor:ia, Conselho Fiscal e Dele
gados-Fep11esent!mte~ ao Conselho da FederaQão 
Nacional dos Estivhdores a qu" e!>tá filüuio esta 
entidade, bem como de suplentes, ficar:tdo abert'O 
o prazo de 20 (vinte) dias para o registro de chapas, 
que correrá a contar da data da publicação do aviso 
resumido deste edita l, nos termos do r.: t. 17 da 
Portaria n.0 3.437, de 20 de dezembro de 1974. O 
requerimento acompanhado de todos os documento~> 
exigidos pata o registro, será dirigido ao Fresidente 
da entidade, podendo ser Bisinado por qualquer 
dos candida tos componentes da chapa. A secretaria 
ria entidade funcionará, no período destinado ao 
registro de chapas, no horário de 8:00 às 17:00 ho
ras , onde se enccntrará à disposição dos interessa
dos pessoa habilitada para atendimento, prestação 
de informa~õe.i concernentes ao processo eleitorai, 
recebimento de documentação e forneciment o do 
correspondente 11ecibo. A impugnação de candida
turas deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias, a 
contar da publicação da rela~ão das chapas regis
tradas. Caso não seja obtido quorum em primeira 
convocação, a elE::iQão em segunda votação, será 
realizada no dia 07 de agosto de 1977 e, não con
lt!guindo quorum na segunda convocação, a eleição, 
em terceira vc,taQão, será realizada 110 dia 22 de 
e~gosto de 1977. Em caso de empate entre chapas 
mais votadas, realizar-se-á nova eleição 15 dias após. 

As eleições serão realizadtls das 8:00 às 17:00 
horas. 

Macapá (Ap), 18 de março de 1977. 

Maximino dos Santos Moura 
CPF- 013984232-20 

PFeshien~e 
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f;• ..... ,dica to d'JS lt:stivadores e dos Trabalhadores 
em Estiva de Minérios do T. F. do Amapá 

EleiQões Sindicais 

A V I S O 

Será realizada eleição, no dia 27 de JUlho de 
1977, na sede desta entidade, para composição da 
Diretoria, Conselho Fisca 1 e De legados- representan
tes. dev~ndo o registro de chapE.s sPr aprest-ntado 
à secretaria. no horário de 8:00 às 17:00 horas, nn 
período de :W (vinte) dias a contar da publicaçr 
d»ste aviso. Edit3l de Con\'ocac,'~ da eleição en-
contra-se afixado n& sede d"sta Pntiriad"l 

Macapá(AP). 18 de março de 1977 

Maximino dos Santos Moura 
CPF- 0139fH2n-2o 

Pr~sidentf' 

Prelellura llfuniciprlf de Jltacapâ 
Deareto NP 014,'77-GAP.-I'MM 

O Prefeito Munlci~al de Macap:1 no uso àas 
atribuições que lhi são conferid:1s em lei e 

Con!iderando os termos elo Pf(>ce~!'o n° 0913/77 de 
15 de fevl'tf'iro d~ I 977. 

DECRETA: 

Art. I - Exonerar, a pedido, cif' conformidade oom 
o Inciso I. do artigo 75. da Lei n2 1711, de 28 de outubro 
de 1952. Jesé Duarte Monteiro LPilf'. Auxiliar Tt'cnico em 
Contabilidade - ANMCT. 061.3, do Quadro de Funcionários 
da PrefeiturA Municipal de Macap:i . a col\tar de 15 de fe
vereiro do aorrente ano 

Art. li - Revogadas as disposiçõe s am ~on~rárlo. 

Dê-sf' C!Oncia, Reglstre-Be ~ l"ublfque-sc 

Pafácf0 31 de marqo. em Macap{J , 23 dC' fe\ erelro dl! 1077. I 
Clcltoll F!gueire0o de Azevedo 
P'refelto Municipal de Macapá 

Publicado neste Departamento de Adminiftraçi".o, aos 
23 dias do mês de fevereiro do ano dE> 1917. 

Jacy Jansen e:osta 
Diretor do Dept.0 Admini~traqão 

PrPfeituro Munieipal tle 11Jacapá 
DECRETO N~ 015/77-GAB-PMM 

O l"reloi to Municipol de Macapá, usando das atribw.i
'õea quP lhe são confE>ridas pelo inciso VIIJ do art. 66, do 
G ecreto-Lel n.0 411. de Oi de jan~>fro de l96!l e, 

Com base nos dispositivoli do Decreto 11.0 3~} 76-
GAB-PMM. de 20 de agos~e de 1976, pertinente~. 

BECRETA: 

Ar,, 1'' - Nomear R~tbena Corayb, Bacharel em DI· 
reito, para exerair o car~o de Diretor da Coordenadoria 
de Planejamento e Controle, inerente ao Códi~o DAS.l00.3. 

Art. 2.• - E&te Deereto entrará em \'igor a partir de 
18 de fevereiro de 1977, revogadas as disposições em con
trário. 

Cumpra-se. RegistrE--se f' Publique-se. 

Pal&cio 31 de Marçe 18 di! t e\'PrC' iro d~> 1977 

Clelton Fig~aelredo de Azevedo 
Pre(f'lto Municipa l ~e Maeapá 

Publicado neste Departamento de Administratão a11s 
li dias do mês de fe\'ere iro ao an~ de 1977. 

.J aoy Jansen C cu ta 
Diretor de J:)epto. do Administração 

Bruynze •/ Jladeiras S.A. - HRF.iJ1A ~'A 
Ata da Reunião ·da Diretol'ia c'a «Bruvnzeel Madei
ras S.A. - BRUMASA», realizada ' no dia 25 de 

fevereiro de 1977. 

Aos \'inte e cinoo dias do mês de fevereiro de 
mil novecentos e setenta e sete, às onze horas, na 
Avenida Augu!>to Se\ero n°. 8 - 4 ° andar, nesta 
cidade do Rio de Janeir0, Estado do Rio de Ja
neiro, reuniu se a Diretoria da .,Bruynzeel Madei
ras S A. - BRUl\1ASA» (C.G C. 05.964.895/0001-06), 
com a presPnça d (ls membro:-: abaixo assinados. 
Assumindo a presidência da reunião, o Diretor-Su
perintendenti>, Samuel Fineberg, cortvidan~o a mim, 
Sérgio Luiz de Menezes Majella, par a secretariá-la, 
esclareceu que a mesma, conforme comunicação 
prf>via feita aos senhores Diretores. se realil'a\ a 
com o &bjetivo e~pecífico de deliberar a Diretoria 
sobre a transferência do Escritório do Rio de J a
neiro, atualmente localizado na Avenida A ugmto 
Severo nº 8 - 4.0 andar (parte), par& a Rua México 
n°. 31, grupos n L 1.101, 1.102, 1.201, J.20?, I 203 e 1.204, 
mediria que se aconselhava fece a conveniência de 
natureza administrativa já do conhecimento dos 
presentes. ExAminada e discutida a matéria, deli
berou a Diretoria, po1 unammid&de de votos, apro
var a rderida transferência de endereço, dever.do 
ser tomadas pela,;, áreas próprias as providências 
compleme:n1ares de formalização da aludida deci
~ão jun to as repartições governamPntais compet<'n
tes. Nada mais havendo a tratar. o Sr. Presidente 
rleu por encernada a reunião. do que, para constar, 
foi la\'vada esta ata no livro própno. sob meu di
tado. a qual, a 11eguir lida e aprovada, será assina
da por todos oa presentes. Rio de Janeiro, 25 de 
fevereiro de HJ77. (aa) Samu!!l Fineber~ - Clui~ 
lherme da Silva D'Avila - Séugio Luiz de Mene
zes Majella - ~iguel Sampol Pou. Confere c0m o 
original. lnvr::do no li V !lO própz i o 

Sérgio LuiL de Mene;.;es MajE'lla 
Secretário 

Junta Comercial do Ter. Fed do Amapá 

CERTIDÃO 

Ct>rtiffco (1111" a primeit:l via degte dorHm~nto . por 
despacho do PrP~irlPnte d11 .JUCAP, nefta data. foi arqui
VIIda sob o númtno 07-!4. 

:vraaapã, 17 de março de 1,77. 

APnjamim Almeida So11res 
S\>cretárin Gernl- JTTCAP 

CPF - 00~8961!52 

Sindicato dos Arrumadores do Território 
Federal do Amapá 

Eleições Sindicais 

AVISO 

Ser;\ reallr.arta, elfi!ição no dia 211 de julho rle 1.977, 
na serie f.Oc ial dt>stn entidade, par11 composfçi'o da Direterill, 
Ci'nselho P'isc:-11 e Delegados-Representante:;, •í:vendo o 
reaistro das chap:1s ser apreuntarlos à Secretaria, ne he
rá rio de 011:!10 às 18:00 horaa no pE"ríodl) d~ 20 (vinte) dins 
a contar da publicaçiio deate aviso. Edital llle com-goaq&o 
da c leitão encontra-se afixado na sede dl"&ta entidade e 
no• quadros dP avisos dos !ocafa d& trabalhos dos arru
lllla<iores. 

Macapá (Ap) , 21 di mar~o de 1.117 . 

Manoel Mfi!t eees da «6sta 
PresideRte 

OPF 00454902:l 


	

