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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
<Nl n.9 032 de 03 de novembro de 1977 

::Tia a Coordenadoria de Trabalho e Serviços So
ciais vinculada ao Secretário de Saude e Ação Social, e 
dá outraa providências. 

O Governador do Território Federal do lfmapá, usan
do das atribuições que l'he são conferidas pelo artigo 18, 
Item II ila Decreto-Lei n2 411, de 08 de janeiro de 1969, 

CONSIDERANDO: 

- que a Secretaria de Saúcre e Ação Social acumula 
um grande número de ati'Vidades na ãr ea de sua c"ml>e
têflcf ~ ; 

- que o crescimento da população e o des~nvolvi
ment•J do Te rritório Federal do Amapá, em índices bas
tant~ elevados, têm contribll'ido para sua si·tuação de nlar
ginalldade social urbana caracterizada, pr incipalm ente, 
pelos fatores causais da Insuficiência de renda, aspectcs 
soclo -cl!lturale e psfco.lógicos de dependência que se lnter
relaolonam, tornan do a situação de pol:freza oomplexa e 
globalizada; 

- qut11 há necessidade de d escentraliza'!' as ativida
des de Ação Social para um órgão a nível de Coordena
do.tia, obfetivancio dlnami?Jar os programas sociais que te
nham por · m l'tas Pl!'ioritáriãs as faixas de população e•/ou 
á r eas geográ ficas sóclo-econõm ioo e culturalmente caren.
ciadoas do Territórto Federal. 

- que se enct>ntra em elaboração o proje to de mo
dernização administrativa do GQverno d es te Telfrltório, 
onde está prevista a criação d'l Secretaria de Ação Social. 

RESOLVE: 

Art. 12 - Criar a Coordenadoria de Trabalho e Ser
viços Sociais, vinculada ao Secretárw de SaÚde e Aç:fio 
Soda I. 

Art. 22 - A C'oordenadoria de Trabalho e Serviços 
Sociais terá a seguinte estrutura báslea: 

I - Divisão de Tl'abalho; 
II - Divisão de Migração e Erradicação; 
UI - Divisão de Hablta~ão Social; 
IV - mvlsão de Anistênda ao Menor; 
V - Divisão doe Ação Soc1aol; 
VI - Núc-leo de Apolo Admln•stntfvo; 

VII - Núcleo Setorial de PJanejamenllo. 

ArtJ. 32 - Compete a Coorrlenadorla de Trabalho t 
Serviços Sociais: 

l -planejar, coordenar, dirigir e controlar a execu 
ção das atlvld'ldes da área de Ação Socia l no Tell'lrltórig 
Federal do Amapá; 

II - atuar comG órgão centra l do s istema de Ação 
Social noo Território; 

III - lntegrar-lle c 01m as Secretarias e Coordenado
rias da Admifl<lstração Amapaense vdsando a tmlão de es
fiJrços para o alcance dos objetivos p elo Governo, em suas 
re spectivas áreas de competência ; 

IV,- artlcula.r-&e COJ11 011 . órgãos da adminlstTação 
federal direta, hÍdlreta e· fundaç~s.. · be m .como os .ó,rg~CllF, 
estaduais, munlelpais e éhtidades priJVadas visando' a oon· 
jugação de es.forç't)s pa ãrea do Berd--Estar Soctal. 

(' . . . 
Art. 4.o - O Seorebárl':l de Salrdp e A~ão Social dew 

legará c'Ompetê ncla à Cbvrdenadoria de TPabalho e Servi
ços Sociais, pa ra que esta possa tomar as decisões neces
sárias ao desenvolvimento de suas atividade•. 

Art . 5.0 - A• Coord enadolrla d e T-rabalho e Serviços 
Sociais devt!r á e laborar o seu Regimento e outros, ins.tru
mentos de normatização Inerentes .a sua á rea de Açl!o. 

Art. 6.0 - Transferir para a caorga da CoordenadorJe 
de Trabalho e Ser viços Socia is os ben1 pettlmonfals da 
sede e dos Centros Sociais de Atenção ao Menor. 

Art. 7º - O cargo em comissão de D!'retc r da 
DAS/SF.:SAS e 13s lun'çôes gratifica das atua lme11te existrn~ 
tes, passam a ser vinculadas. por este Decreto, à Coorde
nadoria de Trabalho e Serviços Social~. 

Art. 82 - Eete Decreto ent ra r; em vigor na dat a de 
sua publicação, r evogadas as dlspo8ições em contrário. 

Palácio do ~,l.!tentrlão. em Macapâ, 03 de novembro de 
1977, 88.0 da República e 35.0 da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

Dn. Rubens. de BaraúnA 
Secretário · de Saúde e Ação Social 

Rescisão Contratual 

Te>nmo de Rescisão unilateral do con~ 
tra~ de Empreitada nº 65/76-SO P, Ce· 
lebrado pelo Governo do Território Fe
dleral do Amapá contra a firma E.C.G. -
Empresa cle Construções Ger&is Ltdil. 

Aos 3l dia s do mês de outubro do ano de 
hum mil novecentos e setenta set-e (1 97'7) nesta 
oidade de M~c-apá, Cap~tal do Território Federal 
do Amapá, no edHício sede da Secretarie de 
Obras Públicas, o Qoverno do Terrhório Federal 
do Amapá, neste ato r epresentado pelo Excelen
tí&Simo Senhor Secretário de Obras Públicas Dou
tor Manoel Antônio Dias, doravante desig~do 
Contr&tante, resolve decleral' resc'ind4ndo o ins
trumento contratual supracitedo, consoente P.s se
guintes cláusula-s ~ condições: 

Cláusala Primeira - Objeti vo 

o· objetivo do pre.sente instrum~nt!=' é 8 res
cisão por tniciatiua do ContTatante· d~ Cont•reto de 
Emptreitada nº 65il6, considerando que a Emprei
teira não cumpriu os deveres contratuais a que 
estava obrigada, ensejando cfue no intere!'se do 
serviço público devidamente justificado, assim fosse 
crecJaredo. . 

· Cláus.ul'a Segunda - Funqap1enoo LFgal . . . 
t- -A present~ re~~ão contr.atu_al 'foi ·· P)abGn qe: 

por ha'Wer a fitrmt~ E.C.G.- Empresa de. Constru
ções ·Gerais Ltda., infringido à alínea «a» da Oláu-
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A~ Repartições Públicas 
ferritoriaiti deverão remeter o 
expediente destinado à publi
cação neste DlÁH.IO OF1CIAL 
diariamente até as 1/:l:OO horas. 

EXPE.J1itNTE As Repartições Públicas 
cingir-se-ão às as oinaturas 
anuais reu'lvadas até 23 de 
fevereiro de cada ano e às 
iniciadas, em qualq uer época 
pelos órgãos competentes 

IMPRENSA OFJciAL 
~~ 

DIRETOR 
As reclamações pertinen

tes à matt:ria retribuída nofl 
casos de erros ou omissões, 
deverão ser formuladas por 
uécrita, a Seção de Redação, 
das 9 às 12:00 horas, e das 
15:00 às 17:00 horas, no máxi
mo até 72 horas após a salda 
dos órgãos oficiais. 

Irani I rl o 1 r{ndade Pontes 
~~ 

A fim de possibilitar 11 

remessa de valores acomp~
nhados ·de esclarecimentos 
quanto a sua aplicação, soli
citamos usem os interessados 
preferencial mente cheque ou 
vale postal. 

DIAI,IO OFICIAL 
~ 

lm~·resso :~a s Oficinas da Imprensa OfiriHI 
MACAPA - T. F. AMA-PÁ 
~ 

ASSINATURAS 
Anual 
Semestral. . 
Trimestral . 
Número avulso 

.. Cr$ 50,00 
« 25,00 
« 12,50 
« 1,00 

Os suplementos às e~ i-
çõ~::s dos órgãos o1iciais só· · 

I 
se fornecerão aos aisinanteS' 
que as solicit. em no atfl ds 
assinatura. 

Os origmais deverão ser 
datilografados e autenticados, 
ressalvadas, por quem de di
rcil o rasuras e emendas. ~~ O funcionArlo públieo le

rleral, terá um tlesconto de 
10%. Para fazer jus a este 
desconto, deverá provar esta 
condição no ato da assinatura. 

Excetuadas as ptua o ex
terior. que serão s e m p r e 
rnuals as assinatura s poder
se-Ao tomar, em qualquer 
época. por sPis meses ou um 
ano. 

•BRASlLIA - Este l)iário Oficial é encontrad o para leitu
ra no Salão Nacional e Internacional da Imprensa d!l 

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

Para [acilitar aos assinan- 1 A ~im de evitar solução 
tes a verilicação d,, prazo de I de conLinuidade no rece'lt 
validad<· de suas assinaturas, mento dos jornais, devem 
na parte superior do endere- os assinantes providenciar a 
ço vão imp-ressos os números respectiva renovação com 
do talão de registro o mês e I antecedência mínima de trinta 

O custo de cade exemplar 
atrasado dos órgãos oficiaiR 

As assinaturas vpncidas 
poderão ser suspensas S<'m 
a viso prévio. o ano em que findará. (3G~ dias. 

erá. na "e nEla avulso acres
L a de Cr$ 1,00 &e do mesmo 
ano. e de CrS 2.00 por a no 
decorrido. 

sula Sexta do Contrato n º 65/76- SOP, combinado 
com o ite m 1.1 da CláuSiula Segunda e alínea «c» 
do i'tlem f da CJtlusula Terceira do Térmo Aditivo 
ao Pespectivo Contrato, s em preJUIZO de outras 
sanções de ordem administrativa, que a Empreiteira 
po s-s a aplicar a firma inadimplente. 

Cláusula Terce~ra - Penalidades 

O Contratante d-ecla ra a perda de caução pela 
fil)ma E.C.G. - Empresa de Construções Gerais 
Ltda , <no valor de Cr $ 40.000.00 (Qualfenta mil 
cruzeiros) ref.erentes a obra de construção do 
prédio destinado ao Mini- Compus, no Município de 
CalQoene, depositada a quando de sua participação 
na Tomada d,e P'reços nº 14/ 76-CPLOS, r .ealizada 
no dia 23 de junho de 1976, para ressarci
mento parcial dos prej uíz os causados pela itna
dimplê<ncia nontratwal. 

Cláusula Quarta - Contratante ._obriga-se a 
r::~itu)r a Empreiteira a importância de Cr$ 
83.691 ,33 (oitenta · e três mil , seiscentos e no
venta e hum cruzeiros e trinta e três centavos) 
como saldo devedor daquel-e para com esta, na 
ordem de Cr$ 5 b7.507 .~1 (qudnhentos e dezessete 
mil', quinhentos e sete cruzeiros e trinta e h~ 
centavos) cQrrespondentes aos serviços executados e 
não pagos oo valo!' de Cr$ 190.801 ,30 (cento e noven
ta m~l, oitocentos e hum cruzeir<Js e trinta centa
vos), mais o m 'lterial e equipamenilo existente no 
0anteiro de senviço e r.ecessário ao pro9seguimento 
da obra no preço de Cr$ 326.705,81 (trezentos e 
vinte e seis mil , s ~ tleClentos e cinco crulei
cos e oitenta e hum cenbavos) menos o débito da 
Emoreiteira no total de Or$ 4-l9.584,i0 (qua'erocen
tos e dezenove mil, quinhentos e oUer1te e ~uatro 
cruzeiros e cinquenta centavos} refere·ntes a dife
rença do restante dos serviços que devariam ser 
executsdos pela Empreihira na ordem de Cr$ 
1.293.301 , 49 (hum milhão, duzentos e no\lenta e 
tres mil, trezentos e fuum cruzeiros e quarenta e 
nove centavos) e o valor atyalmente cálcu!ado para 
a conclusão d8 obra, no total ri e Cr$ (7'12.R85,99 
(~um milhão, setecentos e doz~ mil, oitoce~tos e 
o1tenta e cin~o cruzeiros . e noventa e pove . cE!nta
vos), acre3cida dá~ qúà.htia de 'Cr$ :.~.~~1 ,48 .(quat:ro ·' 
. mil1 dc1zentos e trinta e hum cnuze!ros e q uaren ta · 

e oi.to centavos) .refentes a multa 110r i n~rig:ncia do 
dispositivo contratuf> l específko e J:crda dr caução , 
nos t e rmos e valor previsto na cláusula ant e rior, 
corr.o resserdrn entCJ dos prejuizos csusAdos pela 
inadimplência do instrumento d- Ernprellsd~ cor
r es pondente. 

Clá usula Qu.inta - A presenre re sci são vigirá 
a partir da data de sua publicaçã o JlO órgão ofi
ctal . do Território Federal do Amapá. 

Ma capá, 31 de owtubro de 1977 

Engº. Manoel Antônio Oras 
Contratante 

Ordem dos Aàvogados do Brasil O.A.B. 
Secção do Amapá 

8 D I T A L 

De conformidade com o disposto n o art. 58, 
da Lei n.0 4.2 15 de 27 04.1963 , faço público que 
r equereram insc.rição no Quadro dtstrl St-eç~ o do 
Amapá, da Ordem dos Advogados d o Brasil , os 
Bach1Héis em Direito ; 

1. Odri.r Nascimento Macedo 

2. Pedro Petcov 

3. José Éliton "!e Figueredo . 

4. Eloilson Amora s da Silveira Távora 

Secretaria da OrdE'm dcs Ad vogado~ do Bra-
sil, Secção do Amapá, 26 de o utubro de 1977. 

Antonio C&bral de Castro 
Secretário 

Poder JudlciáriQ 
Justiça :ias Territórios 

Território Federal do Amapá 

Juizo de Direito da Comarca de Mac~pá 

Portaria n .0 1 ff/77 

O Doutor José Clemencgau P10dro~a .Maia -
MM. Jui.z cle D;.r,eito da Cprnarcs de. Mtcapá 
Segutlda C}rqunserição Capitaol do Territó•ir. Fe
de.ul do Amapá, na fo rma da Lei, e tc . 
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Considerando que compete ao Poder Judiciá

rio não somente .Qir1imir as controvérsias, réstabe
lecendo as relações j uríâicas ameaçadas ou viola
das · mas também fazer justiça àqueles que no de
sempenho de suas funções cumpríf'am com seu 
dever com abr11egação e lealdade. 

:RFJSOLVE: 

Elogiar Leandro Marques Alberto~ Es creven~e 
Juramen~ado, Ludvaldci dos Santos· Ferreira, Es
crevente Auxiliar, Darci Almeida Viegas, Escre
vente Auxiliar e José Cabral do Nascimento, ser
vente, atualmente cksempenhando as funções d~ 
Oficial 9e Justiça, pelo grande zelo, dedicação, 
acendr~do amor ao trabalho, efic;ência e alto sen
so de responsabilidade oom que sempre· desempe
nharam as atribui9ÕcS que lhes foram oometidas. 

Publique-sE!, rel{istre-se e cumpra-se. 

Dado e passado nesta cidade de Macapá, Ca
pital do Território Federal do Amapá, aos vinte e 
sete dia" do mês d~ outubro do ano de mil nove
centos e setenta e sete. 

José Cl<>menceau P edrosa Maia 
Juiz de Direito 

Central Açucareira do Amapá S.A. 

C.G.C. 05.969.613/ 0<kll-55 

Aviso aos acioniS'bas 

Acham-se à disposição dos Srs. Adonistas, na . 
s~;>de so..>ial, na Avenida Iracema Csrvão Nunes nº 
196, ~Wsta cidade, o Relatório da Diretoria, Balan
ço Geral e Parecel' do Conselho b' iscal referentes 
ao exercír.io social fi~do r::m 31 de agosto de 1977. 

Macapá. 12 dé outubro de 19'17. 

Hildeberto Nunes Sanglard 
Diretor 

Poder Judiciário 
Justiça do Trabalho da 8a. Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

Edital de Notificação 

Pelo presente Edital fica Notificado MaMei 
Tavares Gama, atualmente E>m lugar incerto e não 
sabido, reclamante nos autos do processo n º 743j 
77, em que Empresa de Const. Gerais Ltda. é re
clamada, de que tem a pagan na Secretaria da 
Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá, no 
prazo de 48 horas, a impwtância de Cr$ 99,73 
(no venta e nove cruzeiros e setenta e trt>s 6!enta
vos), decGrrentes da ctrstaa nos .autos do 8upraci
tado processo. 

Ma~apá, 31 de outubro de 1977. 

Euton Ramos 
Diretor àe. Secretaria 

Motorista:· 
' .. · i '! . • 

.. 

-
Dirija com cuidado e ajude a salvar vidas 

.. i 

• Preteitu'ra Municipal .de Maca'pá 
Decre.to n.0 J25f77.-?.MM 

O Prefeito Muqlc!J:>al de Macaoá, usando das. atribui
ções que. lhe são conferidas pelo ·Jodso VIII, do Art. 66, do 
Decreto-Lei n.0 ~I 1, de 08 de janeiro de I !16!t, e · ... > • 

Com fu lcço no que dispõe o Decreto n º 52/ 77-PMM, 
de 18 de 1riato de !977, . 

.i/ 

DECRETA: 

~rt.lº - Nome'a r Maria Allgust'a Ventura· Cost lt, · · . 
ocupantê da Callegôr·Ja· Funcional de .A gente de Admi nls
tração-AAA.ll31 .4; para exercer o cargo' de Assessora · oe ~ 
Relações Públ~cAs, Inerente ao Código CAI-202.4. · · • \ ' 

Art. 22 - Este Decretq entrar á em vigor a par tir de 
1.0 de setembro 1977. revogadas as qispqsições em contr ário. . . . 

Dê-se Ciêhcia, Registre-se e Publique-se. 

Palácio 3 J de Março, 31 de agosto de J 977. 

Clelton Flguetredo de Aze,yedo 
Prefeito Municipal de Ma~apá. 

Publicado n este Departamento de Adminis tração aoP 
31 dias do mês de agosto do ar o Ja 1977. 

Jacy Jansen Costa 
. Diretor do ,Oept9 de f\dmfn lstracão 

DPcreto NQ 126/77 · PMM 

• O Prefeito Municipal de Macapá, usando das a.tribui
' ções que lhe são conferidas pelo ite m VIII, do art. nº ·66 . 

do Decreto-Lei n º 411, de o8 <Jie janeiro de 1969, ' 

DECRETA: 

Art. Iº - Expnerar Expedito Lemos Vlana, do Carf!o 
de Diretoor do Departamento de Ser:vlço Públko, inerente 

, ao Código PM:..'I, DAS.\01.5. · 

Art. 2.0 - Este Decr~to e ntrar á em vigor a psrtir de 
09 de setembro de 1977, revogadas as disposições em contrflrio. . . . 

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

Palácio 31 de Março, 09 de setembr o de 1977. 

Clefton Figueiredo de Azevedo 
P refeito Municipal de Macapá 

Publicado neste Departamento de AdJllfn lstração, aos 
09 dias do mês de setembro de 1977. 

Jacy Jansen Costa 
Diretor do Dept.0 de Administração 

• # •• 

DecrP.to NQ 127/77-PMM 

O Prefeito Municipal de Maca pá, usando ·aa.s atribui- ·· · 
ções que lhe são confer idas pelo Inciso Vlft, do Art. 66, do ·· 
Decreto-Lei n.0 41 J, de 08 de janeiro de 1969 e, . 1 

Com fulcro no que estatu) o DecretA:> n.0 52, 77- P'MM, 
de 18 Ele mai o de 1977, ·; " 

DECRETA: 
'• ' I 

Art. 1º - Nomeai' Lutz Carlos Camargo Bu~zi, pare
exweer o Cargo de Diretor do Depa1 Lamento de Serv~ço" 
Pú'bllco, inerente ao Código PM,M-DAS-1 O 1.5. .. 

Art. 2.0 - &!te decreto entrará em vigor a par tir de 09 
de setemb"to de 1977, revogadas '3S disposições em contr ário. 

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

Palácio 31 de Março, 09 de setembro de 1977. 

Clelton Figueiredo. de Azf;!vedo 
Prefeito Municipal de :'..tacafl.il 

·.: /. ~ ... 

Publicado neste D'epa rtame'nto de AclmlolstraçãÓ. aos 
09 dias do mês de set!lmtn o do ·a no •de 1977. • !· 

Jaey Jan~~n Casta ..• 
Diretor do Dept2 dê Adminlstr açDo 
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Prefeitura Municipal de .Macapá 
8xtrato de I rrstrumento Contratual 

(Artigo 54 do Decreto nº 73.140/ 73) I , 
I 

Instrumento - Termo de Contrato de Emprei- 1 
tada n.0 27; 77-PMM (Processo n.0 4.647 ). l 

Parte~ - Prefeitura Municipal de Maopá e a 
firma Maciel & Cia. Ltda. 

Prazo - O prazo para conclusão total dos ser
viços será de trinta (30) dias. a centar da data da 
assinatura do presente Contrato e da · Primeira 
Ordem de Serviço. 

Objeto - O objeto do presente Contrato con 
siste na execução dos ser viços de constru ção de 
um (1) Posto Médico na localidade de Ferreira Go
mes, Munjcípio de Macapá. 

Valo r - É de Cr$ t 19.074,00 {cento e dezenove 
mil, setenta e quatro cruzeiros) o valor do prese nte 
Contrato, f.ixo e irreajustável. 

Dotação - O p1gamento dc.s serviços decor
r entes deste Contrato, correrão à conta dos r ecursns: 
6onstnução e Melho.ria das Organlzaçõe.s Hos pitala
res - 4.1.1.0 - Empenho n .0 259/77. 

Fundamento do InstrumPnto - Este Contrato 
dec0rre da Oarta-C'onvite nº 0.4/ 77-CPLO, de 23 
de setembro de 1977, fundamenooda no qtl!:' prece-itua 
o pará1grafo 6º, "in fine », do art. 127, do Decreto
lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

Macapá, 14 de outubro de 1977. 

Clelton Figueiredo de Azevedo 
Pr~feito Municipal de Macapá 

Carlos Carvalho Macie I 
Maciel & Cia. Ltda. 

Empreiteira 

Testemunhas: Ilegíveis 

MlNlST:E:RI O DO TRABALHO 

Conselho Federal de Enfernagem 

Conselho Regional de Enfermagem do Ama pá 

OECISAO COREN-AP 12 

A Presidente do Conselho Regional de Enfer
mag~m do Amapá (C0REN-AP), no exercícjo de 
suas atribuições, e cumpcindo deliberação do P ie .. 
nário em sua 21. a reunião, realizada no dia 31 de 
outubro de 197'7. 

Decide: 

Art. Iº - P!lk}clamar o resultado daE eleições 
realizadas em 31 de outubro de l'J77 pare escolha 
f!ba mtmbros da Diretoria, da Comissão de Tomada 
de Contu e d~ Delegado-Eleitor e seu suplente, 
de eenformidade com o di.Bp"sto no inciso II, do 
art. 15 do Regimento Intern·o, para o exercício do 
mand-ato compre~ndido no pedodo d~ :n de outu
bro de b!l77 a 30 1e outubro de 19'78: 

I - Dtretoria 

Pqesi:lente: Dulre de Oliweira Azevedo 
Seeretárià: Zenaiçf-e Fernan'des. Gemia Leite 
Tesoureira: Marilena' Mendes de Soti.za 

II - Comissã·o de Tomada ele . O'ontas 

O.:li'r:~<a Moºção de Litna {'l'E) , 

• .. ~genor Chermont (1AE) . 
." FY-an1isca Guimarães Peneira Furtad·o (AE) 

IH - Delegado Eleitor: Edna Moura Carva lho 

Sup'lente : Jurema Ierecê da Luz Nascimento 

Art. 2.0 - Designar para integ11 are m a Co-
missão de Étic~ no período do manda to da Dire
toria eleita : 

Presidente: Maria J osé Bogéa de Oliveira 
Secretária: Ermelinda Neves Corfeia 
Vogal: Edna Mourt~ Carvalho 

Art. 3º - A prese nle Decisão .entra em vigor 
nesta data, indepoodentt> mente de sua publica~·ão 
na imprensa oficial do Terri'tório. 

Macapá.-Ap, 31 de outubro de 1977 

Dulce de Olive ira Azevedo 
Presidente 

Ze naide Fernandes Garcia Lei!te 
Sec11etária 

Coordenadoria de Administração 
Serviço de P essoal 

V I S T 0: 

J oão Humberto de Azevedo 
Coo rdenadnr de Adminis tração 

Ad itamento ao Edit al Nº 14/'77-SP. 

A Diretoria do serviço de pessoal da Coorde
nadoria de AdministraÇã o do GTFA, em aditamen
t o ao Edital n. 0 14, de 25 de outubro de 1977, tor
na público o seguinte: 

1) li'ic a prorrogado a t é o dia 04 corrente às 
18:0() hora s, o prazo para as inscrições ao C'oncur
so para pr.eemchi.mento de va ga s p ara Professor de 
Educação Físjca; 

2) Os interessad os devPm comparecer, bem 
como os inscritos até a presente data, no Centro 
de Desenvo lvim&nto de Reeursos Humanc s t:ara 
tratarem de assun~os de seus intet:esses junto a 
dir~tção do Orgão; e 

3) A dat& da s provas ao Conc-urso, fo i êlt f r8-
da para o dia 07 do corrente, à mesmB' ho r a e lo
cal constante do cartão de inscrição dos candõdatos. 

Direto ria do Se rviço de Pessoa l. em M~:capá, 
1.0 de novembro de 1977. 

Bel. Miracy Maurício N e ves 
Diretor 

Associação dos Contabilistas do Amapá-ACAP 

ESTATUTO 

Aprovado pela Assvmbléia Geral de 15 de maio 
de 1977. 

(Continua ção a o número anterior ) 

g) Sem m oti•VO justif icado , se atrazar em mais 
de (brês) 3 meses no 'pagamento de suas obriga
ções de m e n salidade, 

§ único: - A pena de ~usp~n~ão consi!;t e np 
i!'Jlpellimet'lto temJ'OP~ rio de tM:ios os direitos pr e
visto no Capitulo ri, Artigo '1 5°. e 16.0 , dest e 
Estatuto. 

(Continua no próximo n ú m ero) 


	

