
Território Federal da ~mapá , 
DIARIO OFICIAL 

Deerat1 •· o t, de 24 de Julh~ de 196' 
--------------------------------Ano XIII. :-iúmero 2.604 

ATOS DO PODER BXIVDTIVO 
(E) N.o 029 de 04 de novembro de 1977 

Classifica o Conselho de Educação do Território 
do Amapá (CETA), e dá out.ras providências. 

O Gove'rnador do Território Federal do Amapá, llsando 
das atribuições que lhe são conferidas p~tlo erblgo 18, item li, 
do D!!creto-Lel nQ 411, de 08 de janem-o óe 1969, e t~ndo 
em vlsta o que oonsta do ProcesS'O 344/77-DP/MINTER e 
o disposto na Lei nº 5.708, de 04 dt! outubro de 1971 , 

Dl!."CRIDTA 

A ri. I Q - O Conselho de Educa~Aa d.o Território do 
Amar·. <CET A), órgão cte deliberação coletiva, fica classi
ficado na alfnea C do artigo 1.0 do Decr'e.to n.0 69.31!•2, de 
19 d.., outubro de 1971 (órgão de 3.0 grau). 

Art. 2.0 - O núm'e.ro de reuniões mensais remune
radas é o fixado no respectivo regulamento e não po~ll'á 
ultrapassar o limite p'r'evisto no artigo 2.0

, § 3.0
, do De

creto n.0 69.382, d!! 19 de outubro de 1971. 

§ único - O limite estabelecido i~clul. tanto as 
reuniões plenárias, como as de Cãmares de Ensino e jou 
Comissões existentes. 

Art. 3º - Para efeito de pagtimento das l(.x)Btlfldaçoões 
devidas aos membros do Conselho de Educação por pr~
sença nas respectivas sessões, de acordo com o supraci
tado Decreto n.0 69.362/>' I, o presente Ato tem vigência a 
partir d~ janeiro dia 1977. 

.Aat. 4.o - Revogam-se as disposições em contrário. 

P.al~~fo do SetentriAo, em Macapã, 04 de 11,9vembro de 
1977, 88~ ila República e 35Q da ÇrlaçAo do Terr!M'rlo Fede· 
rál do Amapá. 

Paulo Fernando Ba~lsta Guerra 
Governador Subabltuto 

(Pl nQ 0641 de 31 de eutubrG de 1977 

Telecomunicações do Amapá S/ A 
TELEAMAPA 

Empresa do Grupo Tele,brás 
CGC. 05.965.421/000 1·70 

Capi~l Autorizado 
Capital Subscrito 
Capital Integ.r'alizado 

Cr-$ 80.000.000,00 
Cr$ 40 .031.278,0'0 
Cr$ 40.031•. 278,00 

Edital de Convocação 

Fioem os senhores acionistas da Telecomuni
cações do Amapá S.A. - TELEAMAPA convid6-
d?s p~ra se r.e'unire.m em Assembléia Ger~l Extraor
dmãna ÇVG no d1a 18 dt! novembro de 197'1, às 
16:00 horas, na sede social, situada a Av. Coarecy 
Nunes, 104 na cidade de Mac~pá, TerrhÓ!io Fede
ral do Amapá, a fim de doeliber&rem sobre a se
guinte Órd'ém do diar. 

M - Reforma do Estatuto Sockll para adaptá
lo a LeL nº &.404/76, 

B) - Cniaçã<;> de ações preferenciais par~ cap
tação de reoursos relativos aos Decr-etos-Lei nºs 
29!/67 e 756/69 . 

C) -Proposta de Aumento de Capital. 

D) - Redução de mandato dos membros da 
Diretoria. 

Macapá-AP, de 07 de Novembro de 1977 

A Dir'etoria 

M.J. - Ministério Público do Distrito Federal e dos 
Territórk>s 

CONV~NIO MPDFT Nº 02/77 

O Governador d_o TerritórJo Federal de Arua,p~san- I 
do da~ atribuicães que lbe aã.o conf.t!tW.as peÚ> f1 o 111, 
Item II, do rrecreto-Lel n2 411, de t•S de janeJr·o ttt! 9, I 

Convênio que entre si fazem o 
Ministério Púbiico do Distrito Federal e 
dos Territórios e o Gove~rno do Te:rvitó
rio Federal do Amapá, para constfução, 
na cidade de Macapii, de duas casas 
destinadas a residências de Membros do 
M'tnistéri.o PúbHco local. 

RESO.LVE: 

Ar-t. 1º - Deslgpar Wa1ter dos Santos Sobrlnh\\. 
Ill,ngenheirb Agrôrwmo da ACAB/Amapá, posto à dlsposl
qão da Governo amapaense, para exercer aeumulativa~ 
mi!nte, em sub'stitul9ãt> , o carg,o de Se~etédo de Econo
mia, Agricultura e Co!.onlzação , do Quadrro de Functonárlos 
d<Í GÕverno deste Ter'l'itório, durante o !impedimento do 
respectivo titular, no periodo de 01 a 08 de noverr.bro do 
cbrrente ano. 

Art. 2.0 - Revogam-se as disposições em contrário. .. 
Paláolo do Setentr!Ao, em Macapá, 31 de outu,bro de 

1977, 88.0 da Repúbllca e 352 da Criação do Terrltór1o Fe
deral do Amap6: 

Arthur Azevedo Heanlng 
Governador 

I 

i 
I 
I 

I 
1 

l 

A,os 24 dias do mês de outubro do ano de 
1977, de 'Am lado o Ministério Público do Distrito 
Federal ~ dc•s Territórios, inscrito no CGC/MF 
sob o n.0 00394.494.0006, doravante citado pela 
sigla MPDFT/MJ, neste ato repres~nt11do pelo 
Procurador-Geral da Justiça dto Distrito Federal e 
dos Territórios, Doutor Helio Pinheiro d·a Silva, 
brasileiro, desquitado, funcionário púbJico fedleral, 
residente e domiciliado em Brasilia-DF, e de 
outro lado o GovErno do TerritóTiO Federal do 
Amapá, inscrito rio CGC/MF sob o n.0 00.394.~77/ 
0001-25, doravante ~noiDjiil~de Govem~ dQ Ter·ri-
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As H,.pa.rtiçõPs Pl'l,lt<'!IS 
'frrritorini" Mv<>rtlo rPmr>ter o 
cxpediPntt> drstina,lo à publi
ca~~ão __ nt:stc lllAt-tiO o:<'l'IAL 
dinriunl<'ntc' hlé> as lll:flO hortl·'. 1 

Ei{PEDIF~NTE As He>ra rtiçfi<•s Pl;L licas 
Clllgir-sc-ão às as :in .. .turas 
anuais renrwadas até 2a de 

I 

A.: ~c·el'l ma\.~<'8 pl'rtin<'n- 1 

tes a n t 1 1 i, r<>tribnl1.h nr•~ 
CHSO ; •(, < ·r o' l ll •HnÍt;SÕl'!-i, 
rlP\ Pr<1o t>l'r fMliiUlddas prr 
~:seril!!. n Stção de Hc•d:<ç!lo. 

1 

das f, itr-; l::!:!J,, h•>rns. •· da< 
lfl:OI' <:s 17: 10 h••l'llf;, uo múxi
mo até 7:; !!oras np(i~ a <ni ln 
•io, ór;!àos ofidai~. 

Ir\1:1RE~SA OFJCIAL 
-<?-·~ 

DIHETOR 

'

fever eiro à e cada ano e às 
iniciadas, em qual'-lucr época 

I pelos órgãos competentes 
Jnmi I r/ n 'J riu.dade P0 >;· t es 

--"?"·~ 

, A fim de pMsibiWor 11 

1 rcnt'.;SMI de Yalorcs acompo
j nhados de esclarecimentos UI.\! !O OFICIAL 
qu•1nto a' sua aplica:;Po, soli-!nq re~~·v 

t\1 

· A S 

IS (' ,cinas d~ ln,pre>nsa Ofi••i:i! 
('t' P.\ - T. F. :\MAPA 
~~ 

SINATURAS 
1 
dtamos USL o~ interessados 
prPferenciahnentC' t\heque ou 

1 vale poHtnl. 

.'Anual 
~)em estral. . 
Trimestral . 
, Túmero avulsQ 

Cr$ 50,00 
25,00 
12,50 

1,00 

I 
Os suplementos às -ed i

çõt:s dos órgãos oficiajs só 
se fornt•ct•ri\o aos assinantes 
que as solirit. P·m no ato ri::l 
a<:~:ina ·ura. 

n.::; ,,rir,n•ais ril.'\ enlo .~N 
Jntilo~rai:Hlos f' !Hl!Pntict~dns, i 
ressal·;a r!:t·'. por qm•m ri<' di-

1 r<'ifo m;:nm<; <' emendas. 
•Bf:ASTLIA - Este l)iár~!~l é encontrado p:.Jra teitu- 0 funcronárto !.Hi[,lico I<·· 

rleral. !lll'1\ um deseonto dt• r.XCLIL'a:.las u~ pP.ra o I.'X· I rn no Salão Nacional e Int ernacional da Impren!"a OH I 101
/ 0 Para fazer jus !l e::-1<' terior, qlle H·ri:o :> L' m p r r I COOl'ER i'T~ESS. no «Brasília Imperial Hotel•. d ,, .

0 
to d , :'1 • . •• 1 rnuuíQ u~ I!S~inaturas podPr- - - -.-.--- - -.-- ----. - . ---_- t:.-.c. ?- · l ver, p,o~ar e:s a 

tll'-ilo tomar <·m qualquer I Para [iH t!Jlur ao~ '\S'-'man- 1 A ~1m de evJt>tr noluçaq I cour1Jçfln no ato cl11 as,malur/1. 
ép<H'a. por ~t;i!- mt'~l'~ 011 um tes '-' 'nil!cl!~·üo d 11razo de de continuidade no rPce 11 O custo de cad:.: !'Xcmplar 
11 nr~. , .• lil!nd• tlc suus assinaturas, mcuto tios jornat<;, dL'\'L'nl ja tra~ado dos úrt•i:u' ofidai.l 

nn r.o~te :;uperior do endere-t os as;~inantes pro~·idl'nciar a , Prá. nu lenda :1\'Ul~o acres-
,\s as~im.t•Irlls vt•udri 1.s Iço Yi' ,1 impressos os nlimeros respcctil'a rl'novu~~ão ('Om I L 11 de CrS l,tJlJ ::;e do mt·~ mo 

podcnlo RL'r sul'ifll':J~!!~ q·rn j l" ~ liio flp registro o mês c antecedência mlnima d.• trinta j ano, e de Cr$ 2,00 por nrw 
aviso prt'vio o ur" Pm t;ur llnd:!fli. (30~ rllas. decorrido. 

t ório, ne.,te ato repr~se-ntado pelo Governador , 
Capit:'\o- ·Je-MlH-"-Guerrs r.rthur i-zcvedo Hc-nnirg 
brasilêl• o, c a; ·1 , m1 tr. ' c d t1 e d(·miciliac'~ 

n3 cid. 1e d~ ,1\Ia ··apá, 'inmat•· o pr· S•·nte Convênio 
que s ~ r' q-erá pehs cl<.t.st as e condkõcs a 
s,:.rruir: 

Cláu.<;ula P rimdra - Do Objrt 1 

O present .. Convên'o ten1 p1.r < l"'do a oons
t ruc-ão -lc duas resi .,,;ncias na c;dé.rle de Mara p á, 
capital do Território F'ederal co AmRpé, nos lotes 
n .0 8 e q, Area Qua clr: 6. S€ or (;5, local za i'8 na 
Av. Nações Unidas entre Leopoldo Mechad o e Jo 
vino Dinoá, Bair ro Julião Ramos, rredindo os lot (s 
OOX60m2, doados ao MPDFT/MJ, pelo Governo do 
TerritóriO~ nos termos do D~cn to E - n.. 05, de 
24.2. ?6, p·1blicado no D.O.T. ele 4. :{ 76, destinadas 
a membros do Ministério Público local, cada uma 
com as seguintes dependências: a) - três quartos um 
deles com banhei.ro privativo e instalação sanitárja; 
b ) um e.scritório; c) um banh~>iro social; d) uma 
sa la de estar ; e) uma dP j• n-tc.r: f) copa e co
zinho.; g) área de srnico com cl~>penrlências de 
e mpre.gads; h) garagem. 

Cláusu la S"".gunda - das Obrig<ções 

1. A) G >verno do Território c1 m pete. 

1.1. - Ex.~c.uta;r dioret;..mente ou contrata-r, com 
t e rceiro, sob m'l responsabiliciac'e. por empr itada 
ou aclm'nistraç1o, as obras me 11'i nrrias na cláuc:uln 
primeira n :;s quais deve sêr uti.lizado mM't-rial de 
primeira qnaiidade . 

1.2 - Fiscalizar as obras, zelando pera que 
s~u rJese nvolvimento feia i!' acordo com os pro
jetos a o r<~ v a rlos (it~>m 2..1 ), praz0s P preços esta be
l eci ios. 

1.3 - Subm·~t-::r à apreci çã·) do .MPDFTjMJ 
qu ~lque,· alteração QUP, por vf-ntura, haja neces
s{dad, .,t> ser f<>ita. após a ap'rovação do projf'to. 

1.4 - Desi~nar um el• mento gest or do pro
jeto que S<' ~;nrarregará de J..nviar so MPDF"''/MJ 
trimestralmen e, segundo norrpas e modelos apro
vados por e~te, todas as informaçõPs relati'Vas a o 
a c-ompanhamemP fís ico-financeiro, be m como o u 
tiras qL<e lhe forem .;otcitadas. 

l .5 - Comunicar, :-:istematicc rra te. PO mf "'C r 
pr azo possível. os eventcs r• I! tl\ cs a obru, \si!' 
c0mo: imcio, andam-~nto, términt c u p<n:liz: c}< E' 

su,as ca uc:as. 

1.6 - - Elaborai e submEtei ... apl O\'ação c o 
MPDFT/MJ, Cron0grama Fisrco-fira l cEiJC· pe
enohido segundo modelo pad,rão aproH à o {:e la 
Portaria ào Secretário-Geral do Mimstf.:io àa Ju~
tiça, n.0 107, de 03 d~; agosto de 1977, pu blicada 
no Diário 01\Jcial de 05 de agost0 de \977. 

1.7 - Facilit<H' as t areda s do Fi!'cal , ~e de si 
g~d·o pelo MPDFT/MJ, nc s termos do item 2.3, 
prestando-lhe tod·ES ac; info rmaçvu ~cJicit~Of e 
acatando suas determinações . 

1.8 - Dec:ig.n'H, ao f in& l d'a ob rP, Comissão de 
Re~bimento de Obras. de accrdo cc m o artigc 80 
do Decreto 73 .140, de 09 de nov, rr, b ro de 1973, 
d A qua l deverá con sta r u m represent ant e d o 
MPDFT tMJ. 

1.9 - E labore:.r a s presteçõe!l d e c0nt as d aiS 
parcelas rec· bidac:. encaminhando-as à InspF t or ia
Geral de Fhanças d') '\Hnistér io d a Ju~tiça, atra 
vés do MPDFT;\MJ. 

2. Ao MPDFT/M.J compete: 

2. 1 - FornecPf ao Gov~rno do Ten itóaio 
projPtos de engenharia e arquitetun. roN• t f r r'o 
de cAiculoc:, instalacõe~. t>~p .. cifiração c0~- rn::tHiri!', 
e la bora dos de actlrdo crm os pn'Ç0S de bf-'nS f' 
servi-ços correntes em Macapá, os q uais pescam a 
fazer parte inbegrAnte do Convênio. 

2.2 - Aprova-r o Cronogram a Físico-Fina n 
ceiro, o qual fará parte i ntegrante d o Corvênic . 

2.3 - Design~a r fi sca l pa ra ns obra s, indepen
d.en te do f'stabelec ido no ite-m 1.2, se assim ju lgar 
cO'nVP.niente, 

2.4 ~ Designar seu reprE'sent a n te pA r á 
por a Comiseão de Recebiment o de O b ras 
1.8). 

co m
(ittm 

2.5 - Zelar pa ra q ue as par celes sf'ja m r e
ple tida'S em t em po hábil, de forma a não p rejudi -
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call o bom andamento daiS obra~, ob.servado o dis
posto na cláusula t~rceira. 

Cláusula Terceira - Do Valor <lo Convênio 

Para atender às d espesas decorrentEs da exe~ 
ou,çãs deste Convê.nio, fica estim ado o seu valor 
em Cr$ 1.620 .. 000,00 (hum milhêo e seiscentos e 
vinte mil c r uuiros) que o VIPDFT/MJ transferi
r á para o Goverh~ do T -o r ritóri o, atoravés do Ban
co do Br.asil S/A, em duas parcelas, da seguinte 
form 1: C $ 810.000,(JfJ (oitocentos e dez rn11 c·ru
ze.iros) no início das obras; e o restante após a 
pre stação de contas cla primeira parce la. 

21áusula Qu~tnta - Da ClassifiC"ação O rçam en
bria e Empenho da Despesa 

A desp esa com a execução do prestn te Con
vênio correrá à oont a do elemento de d Pspesa 
4.1.1.0 - O bras Pú~licas. do proj ."to 2006.02070251. 
7-t8 - U nilda ies Habitqcionai~ n os Terrdtórbs Fedt: 
r ai~, constan t e d" Orçamento da União para o 
exercLio de 1977 - Lei n.O 6.395, de 00 de de
zembro ri•e 1976 (D. O. de 12.1 2.76.) - de acordo 
com a Nota de Eonp<> nho n.0 112 de 24 de outu
bro de 1977. 

( i ~ u sula Quinta - Da Publit.::ação 

A publicação de~te Convênio será ~eha no 
órg~to Oficial•loca l. pelo Governo do. Território, e 
no DiárJ.o Ofici 'l l da Urvião, pelo MfPDFTjtMJ, ca
b en jo ao último providf:'nciar s~u rt>gistro jumto 
ao s órgãos competentes. 

Cláusula S e.xt'a - Da Vigênda 

O prazo d e vigência do pre~ente Convêrrip 
será de 24 (vinte e qllatro) mes"s.. contados da 
data de §ua as~inatura . 

Cláusula Sétima- Das lvlodificaçõe e c' a Rescisão 

Meài.ante assentimt>nto das partes PS d "usulas 
do p.resente Convênio poderão se r m orf ificadas 
atravé5 d e Termos Aditivcs, os quais passarão a 
faz~r parte int~grante deste Convênio. 

P'8rágrafo Único - O não c umprimento de 
qualquer das Clá usulas e/o u obri~ções 11este ins
trumento ~actuac:!.as, im pli.ce t á n a sua res.ci~ão por 
dtenú 1cia da parte prejudicada, independelntP de 
in terpelação judicial ou ext'ra-judicial. 

Cláusula Oitava do Foro 

As partes conven~ntes, neste ato, elegem o 
Foro da cidade de BrasíJ.ia, para d~rimir quaisquer 
dúv1da da exeocução deste Convêni<', corm renún~ia 
d e qualqu"r outro, por mais pvivil egiado que seja . 

FJ, por estarem de pleno acordo com es cláu ... 
sutao; e condjções expressas, f irmam diaon•te das 
te ~tel(lunhas que este subscrevem, o presente Ter
m o de Con\lênio em fi (cinco) viGs, que serão Assim 
distrib'uídas 1.a Vias - publicação pelo União; 
2 .. a Via - MPDFT; 3.a Via - Governo do Terri
tório; 4.8 Via pu blitação pelo G werno do Terriório 
5.a Via - In>p~toria-Gera l de Finanças do Minis
tério da Justiça. 

Capit~o-de-Mar-e-Guerra AMhur Az<>vedo Henning 
Governador do Território F edeal do Amapá 

Helio Pinheiro da S~lva 
Procurador- Gera•! da Justiça do Distrito Federal e 

Terri tótios 

Test ~ munhas: I'f~gíveis 

Prefeitura Municipal de Macapá 
Serviço de Terras Urbanas 

EDITAL 
(30 dias) 

O Departamento de Obra!. da Prefeitura Municipa l 
de Macapá , através d o Serviço àe Terras Urbanas, conforme 
Decreto (EJ n .U 033, de 17.12 74, do Governo do Território 
Federal do A ma pá, faz público que estão sendo requerido~ 
por 'Vermo de Cessão, os 'errenos edificados nos endereços 
abaixo, pelas pes soas que jl!lgam proprietârlas das benfei
torias ex)stentes sobre os Imóveis a seguir relacionados na 
forma do artigo 61, do Decreto-Lei nº 9.760, de 05.09.1946. 

Nome do Requerênte Endereço 

Antonio Pereira dos Santos Av. Almirante Barroso 
Antonio Nazaré dos Santos Av. dos Timbi.rae, s/o 
Anton(o da Si•va Santos Av. 15 de Novem~ro 
Benedito Guedes da Costa Roo Hamill c..n Silva, 2(57 
Cândido Mede,iros Lima Av . Castelo Branco 
Clementlna Maciel dos Santos Rua Eliezer Le1 y, 21!;0 
Plnair Rodrigues Jglezias Av. Raimundo Alvo re s da Costa 
Etelvin-a Moraes Nunes 17! Aveniàa 
Eu"C'lldes Batista àa Costa Av. Caste lo Bra11co 
Felíclano Nascimento Ilamos Av. Marcilio Lias, r , n 
F lorlpe Go(}Çalves Pin-to Av . .'\nb!ingutfra , 258 
Izabe l Oliveira de Souzg Rua Gal. R or::d on, 125 
Jalmoe Lob; t o RodrlgueE Av. Antonio C. de Carvalho, ·59 
João BrAga dos Santos Ru& Jovino Dinoã, 4312 
José Fel'rei ra de BritQ Av. Pre~idente Var gas, H 91J 
Jorge Bahi~ iro Alfaia Av. Rio El'ar:r·• 
J c.sias F e ,.reira d a Silva F'ilho Rua Od ilardo Silvo 
Jovit'l Ca~tro Rlbeir.o . Rua Professc r Tr 1te~. E/n 
Lucimar 1elxelra de Preitas Av. Presidente Vargas. 2652 
Luiz Azarias da Costa Av. Cônego Domingos Maltez, 181 
Luiz Soares Av. Procópio Rola, 1454 
Ma'1oel Ferreira dos Santos Rua Tiradentes, ER':' 
Man.oel Naz~ré B~:ito Rua Ubaldfl Figueira 
Maria Pere ira Cabra l Av. MendCl nça Furtado , 2170 
Ma:-la Rtta Paulo ffoiJJnda Passagem Santana 
Raimunda Castro Ponte~ Av . Ceará, s/n 
Rau1 Gonzaga da Silva Sentes Av-. Coaracy Nunes, 244 
Samuel José Tobele m Av. Acelino de Leão, 856 
Seba.stião Cordeiro Rodrigues A'V. Atalde Teive, 1891 
Seba~tlão Madureira Av. D Pedro I 
Pedro de Almeida Car1oso F'llbo Rua S al vnior Dln iz 
Va\domir a de Lima CRrrpelo Av. Naçõts UmdaF, ~25 
Valdomlro Antonto Trindade Rua Hildemar Maia , s/n 
Vicente RCJdrlgues Neto Rua Salvallor Din fz 

Convida , assim as pessoa!' que se julgPrem com di
r e itos sobre r efel"'dos imóveis, à apresentare m suas recla
maçõ es por e: crlto. dentro do prazo dP trinta (30) dias 
contado& da publicação do presente Edital. 

Macapé , 27 de outubro dP 1977 

Eng.0 João Teixeira Lima 
Diretor do DO 

Raimundo de Souz~ Martins 
Diretor do S.T.U. 

Termo Aditivo 

1Jermo Aditivo ao Convênio n. 0 0013 /76-
CJ celebrado em 17 df' S~gosto de 1977 
entre o Governo do Te'rrítorio Federal 
do Amapá e a AssJciação de {)rédito e 
.\ssistência Rural do Território Fe~r'!l.l 
do Amapã - ACAR-AMAPA. 

· Aos vinte e quatro diss do mês de rot>ubró 
de hu m mil nov~corntos e setenta e ~e te (1917), o 
Governo do Tenltório F'l'deral elo Amapá, dor~>
vante den0minado GTFA, represf' ntado pelo Exce
len tíssimo ~enhor Governador Arthut de Atzevedc 
He nnin.g e a Associação dE' Créd ito e A~~iftêrcie 
Ru ral do Amapá, dor avanlt e dencminRda AC AR-
1\MA P A, representada p·or seu PnsidflJt E' SePrrr 
Doutor AntHo Dur1te Dia & L( çes. resclvE m atra
vés do prt>sente T erm o Ar!itivo. ~stipu ln e~ C' láu 
suls s seguin•tes: 
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CláLUSula Primeira: Altera a Cláusulà Sexta, 
que trata da vigência do Convênio GTFA/ACAR
AMAPA/Infra-estrutwra de Frios, prorrogando-o 
por mais um (1) ano, a contar de 17 de agosto de 
1977; 

Cláusula Segunda: Pevmanecem inalteradas as 
demai s Cláu~;ulas. 

E, para firmeza e validade dg que pelas pat:tes 
ficou estipulado, lavrou-se o prese·nte Termo Adi
tivo em dez (10) Vlias de igund teor e forma, para 
o mesmo efeito 1(\gal, na presença de duas teste
munhas abaixo nomeadas·. 

Maoapá, 24 de outubro de 1977 

Ar thur Azevedo Hennt,ng 
Governador do Territór'io Federal do Amapá-GTFA 

Antero Duarte Dias Pir&S Lopes 
Associação de Crédito e Assistênc·ia Rural do 

Amapá-ACAR-AMAPA 

Testemunhas: Ilegivei 

--------------------~----------~--~~ 
TERMO ADITIVO 

Terrno Aditivb ao Convênio cslebrado 
entre o Governo do Terér\itório Federal 
do Amapá e a Prefeil'ura Municipal dte 
Macapá , pHa execução do Projeto de 
Reforma Gera l do Trapiche Muni'Qipal 
Eliezer Levy. 

Macapá, 04 ::le no'v1~mbro de 1977. 

Paulo Fernando Batista Guerra 
Governador Substituto 

Cleiton Figueiredo de Azevedo 
Prefeito Municipal 

Testemunhas: Ilegíve l 
Lourival Q11eiroz Alcântara 

Central Açucareira do Amapá S.A. 

C.G.C. 05.969.613/ 0001-55 

A viso aos acionis-ba s 

Acham-se à disposição dos Srs. Adonistas, na 
s~de sooial, na Avenida Iracema Carvão Nunes nº 
196, l'l!esta cida-de, o Relatório da Diretoria, Balan
ço Geral e Parecer- do Conselho Fiscal referentes 
ao exercír.io social findo r:m 31 de agosto de 1977. 

Macapá, 12 de outubro de 19'17. 

Hüdeberto Nunes Sanglard 
Diretor 

Secretaria de Segurança Pública 
Divisão de Trânsito 

Portaria Nº 071(77-DITRAN-.A.? 

O Dioretor da Divi-são de Trânsito, usando das 
, atribuiçõ·es que lhe são confednas por lei. 

RESOLVE - suspender os d.ireito de dirigir 
veículos automotores por ses1senta (60) dias., a 
conliar de 10/ 10/77, de acor-do 'Com o a'l'tigp 199, li 
dJo RCNT do moto~ta profissional ''A" Ary José 
Rodifigue~ e Souza, OOH nº Of2l2.923-PA-Ol, 2.8 via 
e por ter ínfríng~do o disposto no item XVIII do 
artigo 181. tam~m do RCNT, deverá pagar a 
multa c·orrespodentes. 

A.os qu•atro (4) dias do mês de n.ovembro do 
ano de hu~ mil novece~os e setenta e sete (1977?, 
n~sta cidade de Macapá, Capital do Terz:iitó
I'Iio Federal do Amapã , de um lado o Govuno cio 
T enibónio Federal do Amapá, dor1avante denomina
do simplesmente Governo, neste aro reprssentado 
pelo seu Governador Substituto Paulo Fetnanclo 
Batista Guerra e a Prefeitura Municipal de Maca
pá, daqu~ pol' dian!Je denominada simplesmente 
PrefeittJra, representada· neste ato pelo seu Pre
feiro Cleiton Figuejf!'edo de Aze vedo, por t erem 
valioso e bom assina·m o presente Termo ' 

Comunique-se aos r:l}LTRANs d os EstadO'S e 
Terri't6rios, conforme dispõe Q item II do artigo 
:tO, do supracitado diploma leg!ll, e que sejam feitas 
as de vidas anotações em s'efu (llront·uári~. 

Aditivo ao i.nstrumento wincipal, consoante cl~u
sula e condições seguintes: 

Cláusula Primeka: Passará a fezer pa~te inte
gra~nte e tnsepavável da Cloosula Quacta - Da 
Dotação - o seguinte dispositivo: 

Parágrafo Úni-co - Dotação - Ats despesas 
decorrentes deste Convân.io, no valo!' de Or$-
1.000.0(10,(}() (hum milhão de c~uzeiros), ficam 
ac11esddoas de Cr$ 1.600.00.0,00 (hum milhão e se~
cen~os mil cruzeiros), cujo re~urso correrá à conta 
da dota<;oão: Projeto 07395311.357 - D~envolv.i
m ento da Inka-n:strutura Bá,ica-Elemento de Des
pesa 4.1.2.0 - Sec~~o em Regime de Progr&ma
ção Sspecial - Fontes de Recursos: Arrecadação 
Pró'Jria (Indenizagão da Usina « Co.arâcy Nunes»), 
de aC!Qrdo com a Nota de Empenho n.0 992, emi
tida em 03.11.77, pelo Governo. 

Cláusula Segunda -~ · Permanecem inaltieTadas 
as demais cl~usulas e condições pactuadas no Con
vênio ora adátado. 

E, po~ estarem de acordo, foi lavrado o pre
sen te Te rmo Ad•itivo qu~, depois de· lido e achado 
conforme, vai assinado pelas partes, em dez (10) 
vias de igual teor e forma, na presenç:s das tes
temunh3~ a baixo assinadas. 

Diretoria da Divisão de Trânsito, em M~capá, 
10 de outubro de 1.9'77. 

Antonio Sérgio do Amaral-2º Ten PM 
Diretor 

Associação dos Contabilistas do Amapá-ACAP 

ESTATUTOS 

Aprovado pela Assembléia Geral df' 15 de majo 
de 1977. 

(Continuação do número anterior) 

Art!go 21.0 : - Está sujeito a pPna de elimi
naç,qo o sócio que: 

a) ReincidiD ~m infração já punida com ~us:.. 
• penção; . 

b) Recu2ar-se a indenizar aos cofres da ACj.P 
por quaj]quer p!I'ejuizo, motei'ial ou pecuniário que 
tiver oa\JSado; 

<$) No desempenho do car'go eletivo ou por 
designl!çâO, seja conside,rad<> culpado, a juizo. do 
Conselho Deliberativo, por i·rreguharidad~s pratics
das no desempe,nho de seu clargo, -e homologedo 
por Assembléia Geral; 

(Continua no próximo número) 


	

