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ATOS DO PODER EXIVDTIVO 

(Pl nº 0449 de 29 de julho de 1977 

O Governador do Território Federal do Amapá usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo arC\go 18, 
Item li, do Decreto-Lei nº 411, de !•8 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

C~mceder aposentadoria, de acordo oom a Lei 
complementar n.0 29, de 05 de julho de 1976, observado o 
Item ll do atitlgo 102 da Emenda Constitucional n.0 01, de 
17 de outuliro de 1969, a Francisco N'lguelra Ramos, m&trlcula 
n.0 2.0: I 635, cOolocado em dlst>onlbilldade, pela Portaria nº 
267, de 29 dG julho de 1969, do Minist-ério do Interior, 
publlc : lo no DlàrLo Ofldal da União, de 05 de agosto do 
meg:n 1 ano, e '11 virtude da declaração de desnecessidade 
do cHgo de Feitor, GL-411~. 5. do Quadro de Pe-ssoal 
·- Parte Permsnente - do Governo deste Tenitórlv 
(Processo nº 528/Ú-G AB). 

Palácio do Setentr!ão, em ~acapã, 29 de julho de 
1977, 88.0 da República e 349 d·a Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(Republicado por ter saldo com Incorreções) 

(P) n.9 0649 de J(' de novembro de 1977 

O Governador do Território Federal do /tmapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
item II , rlo Decreto-Lei nº 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. I Q - Designar nos termos dos artigos -2.17 e 219, 
da Lei n.0 1711, de 28 de setembro d e 1952, Aluizio Bote
lho da Cunha, Oficial de Administração, otvel 16-C, lotado 
na Secretaria de Obras PábliC'as; Jcsé da SUva Luz, Es
cr~V'e nte Datilógrafo , nivei T, lotado na Secretaria d~ Ed uL 
cação e Cultura e M1lnoel do Carmo Mecle~. Esc'reventw 
Dattlógrafo, nlvel 7, lotad0 na Secreteria de Segurança Pú
Jjl,(ca, todoo do Quadro de Funcionário~ do Governo deste 
Tenritól'lo, palia, sob a presidência do primeiro, constitui
rem a Comlseão ie Inquérito Adrnllnlstra\ivo, encarregada 
de apurar os tatos constantes do Processo nº 0546/'77-SEC. 

hrt. 2.0 - Revogadas as disposições em co-ntrário. 

Palhlo do Setentrillo, em Macapã, 10 de novembro de 
1977, 88~ da República e 35 2 da Crlaçlo do Território Fede
ral do Amapá. 

Paulo Fernando Batista Guerra 
Governador Substrituto 

Termo Aditivo 

T~.rmo Aditiv-o ao C~nvênio 00{\/77-0J, 
celebrado entre o Governo do Territóric• 
Federal do Amapá ê a Pr~feitura Mutü
cipal de Amapá, par.a repasse de verbs 
destinada a A-dmi•nistração e MBinut~nção 
desta . 

Aos sete (7) dias do mês de no~mbro do ano 
de hum mil novecentos e setenta e sete (1977), o 
Governo do Territór·io Fed~ral do Amapá, dolravan
te denomina<1o silmp1esmente Governo, t eprPJsetntado 

1 pelo Excelentíssimo Senhor Gov-ernooor Substituto 
Paulo Fernando Ba'tista Guerra, nos termos di()S 
inc:isos JI e XVII, do art. 18 do Decreto-lei nº 411, 
de 08 de Janeiro de I 969 e a Prefeitura MunicipEl 
de Amapá, represeçtada pelo Prefeito MIU nicipal 
Senh0r Júlio de Mi.randa Coêlho, !Simples-mente de
signada P.M .. '\., r.esoÍvem atravé~ ::lo ptf'iente Ter
mo \Jaüi vo, acrescentar a Cláus;ula Quarta -
Dotação - do Convênio principal os E>eguintH 
dispositivos: 

Item I - A Cláusula Quarta - Dotação: fica 
acrescida dos d'ispositivos a·bai.xo: 

a) o Governo transferiná a P.~.A. rr ais a im · 
portâ ncia de Cr$ 72.00'0,00 (setenta e dois mil cru
zeiros) para custear as defpesas com sua admiris
traçãu e qtan11tenção; 

b) A despesa deoo'rrPnlte d-e a-ssir~tur~ d E- s r e 
• Termo A:iitJivo t10 valon 6r$ 72.000,00 (setenta e 

àGi•S mil cruzeiro~) corr~rá a conta da atividade 
QI'70~<H02.546 - Coordenação de Desenvolvimento 
Regional, Elem ento de Despesa 4.1.2.0 - Servlço 
em Regi.rne de Progra-mação Eespecial, Emrenho 
n.0 1005, emitido em 04.11.77. 

l'be·m li - Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas do ajllSte princjpal. 

E), pare firmeza e validade do que ftcou e~ti
pulaáo, lavrou- s·e o presente Tecme Aditivo que 
depois de lido e achado conforme, foi aiSsinado 
pelas partes, em d ez (10) vias igual teor I? forme, 
na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Macapá, 07 de novembro de 197"7. 

Paulo Fernando Baljisi1a Guerra 
Governador Substituto 

José Jú~io de Miranda Coelho 
P'ret-eito Munic.igal 

Test~unhas 

Sebastião San.tos Faries 
LouJ·ival Queiroz Alcântera 

TERMO ADITIVO 

Termo Aditivo ao Convênio nº 08/ 77•CJ, 
Celebrado en-tre o Governo oo Tenitór io 
li'ederal do i).mepá e a P'r·efe itura Mu,_ 
nicjpal de Mac&pá, para repass•e de re
cursos Destinadcs a Inden,zar os ImÓ'Vels 
declendos de utilidade Pública pela 
Mu.nicipalida de. 

Aos set·e (7i) dias do mês de n ovembro do aro 
hum: mil ~ovteeentos e setenta e sete {11)77), o 
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As !<epurtic;üeb Púl.Jlicas 
Ttrritoriais dl'vrrão rem<'ter o 
expedientl' destinado à 1 uiJh
cação neste lliÁBIO OJ• CIAL 1 

cliari:lm<'nte atú as l!i:OO 1 or~s. 

EXPEDIENTE As Hcpartü;f,es Públicas 
cíngir-se-ão às as >inat uras 
anuais ren'lvadas até :w de 
[cver eiro de cada &no e às 
iniciadas, em qualquer épors 

As reelam~tçõcs pl'rtiuen- 1 
tes à mu!L-ria rl'lribnídu J :<·~' 
CUSO!i dP l'rfO~ OU OlllÍSSÕC~. 
deverão i'N formuladas por 
escrita. a S(·~·<i.o de ficdação. 
das 9 ns 12:ú0 horas, (' das 
15:00 iu; 17:00 ilorns, no máxi
mo :::.té 72 horas após a sr.lrla 
dos órgl1os oficiai'l. 

IMPRENSA OFTCIAL 
~~ 

DIRETO H 

I 
pelos órgãos rompctentcs 

!Tanil r! o '! rindade Pontes 
.~~ 

A tiro d<> possibilita r b 

remessa de \a! ores acomp3-l nhados c e esclarecimentos 
quanto a t"Ua aplicação, soli-

JlAf ~o OFICIAL 

Orl nrigmais de\'erl'lo ser I 
datilogro~edfiR c autenticadPs, 
ressalvadas, por quem dl' r!i-

1 
reito rasuras e l'ID<'ndan. 

lmr re~so r . .. s Oi.rinas da lmprcns« Ofkiat 
M:' CAPA - T. F. AMAPA 

~~ 
ASSINATURAS 

Anual 
Semestral. . 
Trimestral . 
Número avulso 

~ 

Cr$ 50,00 
25,00 

« 12,50 
« 1,00 

•BRASÍLIA - Este T)iário Oficial é encontrado para leitu· 
ra no Salão Nacional e Int rnacional da Imprensa d11 

C:OOPER PF.ESS, no •Bra:;ília Imperial Hotel». 

1 
citamos usem l•S interestiados 
prelercnciaJtn<'nle cheque ou 
vale poc:tal. 

Os suplementos às cdi
Çtll:s dos órgãos oficiais só 
se fornecerão aos assinantes 
que as solicit. rm nt. nto cu 
assinatura. 

Exc·f'luadas ao pua o l'X· 

teri or, que sc·rào s e m p r c 
r nut.Is &:> as~>iuaturas podcr-
tle-t:.o tomar, em qualquer Pa ra fadlita r aos s.ssinan- A ~im ele evitar solução 
épo··a. por st>it; mcsps 011 um tl'h 11 verilicação d prazo de de continuidade no rcce 

O hmciooárto públíco !t•· 
dera!, terá um desconto dl• 
10%. Para razl•r jus 11 esll' 
desconto, devera provur (•Stll 
condição no ato da assinatura. 

O custo de cada m:emplar 
atrasado dos órgilos oficiais ano. valtdnd~ t]c suas 11ssinaturas, mcnto dos jornais, devem 

l
ua parte superior do endNe- os as:.;inantes providenciar o 

As 116&inatunu; venuidus ço viio impressos os números I respectiva renovação com 
poderão ser susprnsa~ srm do talão ele registro o mê,: c I antecedência mínima d~ trinta 

l'rá. na H'ndn avuh~o acres
~ a de Cr$ 1,00 se do m!'. mo 
ano, e de CrS 2.00 por nrn 
decorrido. aviso pré-vio. 1 o uno Plll fJUf' !indurá. 1 (30~ dias. 

----- --·---- --------------------·----
G ov"'nno do Te rritórb Federal do Amapá, dora
van te .iano"'1in~do s1mplesm~nte Governo , repre
sentado pelo Excelentíssimo s~nhor Go•vernador 
Sub::tituto Paulo Fernando Batista Guerra, nos 
t ermo> dos i!'1cisos 1I e X VII, d 1 a r t·. 1 S3, do De- ' 
e reto-l ei n.0 411, de 08 de j n "ÍIO de 1969 e a 
P·refe itura Munidpal de Macapá, daqui por diante 
denomina h stmplesmente Pref~itura, r epr<·sf' ntada 
neste ato w·lo Exc I ntí1'~imo Senhor Prefeito 
Cleiton Figueiredo de Azevedo. resolvem a travé~ 

d o present<: Termo Aditivo, aFe rar o que segue, 
mantenrio todas as cláusulas e condições do Oon
vên~ ora aditado, de 28 dP março de 1977. 

Cláusula P rim eira · O valor explicitf do na 
Cliusula Qtl'lrta do C·.)nvênio pré-aludido passa a 
ser dF.> Cr$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos 
mil cruz2i;os', em raz3o ria terceira reform ulação 
orç3m"ntária do presente exercício para o P rogra
ms rl ~ Desenvolvim.,.nto Urbano. 

Cláusula Segunda: A liberr.çãc da importância 
de Cr$ 1.000.000,00 (hum m•lhão ·Je cruzeiro!':), 
como c omplementação do valor especificado na 
cláusula a:1terior, será efetuada ;..pós a publicação 

1 

d este T ermo no Diário Oficial do Govern'O, me- • 
diante s -.Jicitaç1o à Assessoria de Pl ' nejamento e a 1 

entreg11 será f"ita pela Secretaria de Administração • 
e Finartças. 

Cláusula Terceira : 0 presentE- valor df Cr$ ... 
1.000 Q(}U,OO (hum milhão d<> cruzeiros) c0rrerã à ' 
conto cf.os recur sos do Impo~to Único sobre Mme- • 
nüs do Pais - Programa 0758321.644 - ElemE' n
to de D.esp"sa 4.2.6.0 - con"'01 me Nota de Em
p enho n.0 979, d e 03 de n ovembro de 1977. 

E, para firmeza e validade de que ficou esti
puJ ~ i<', lsvrou-se o presente Termo Aditivo que, 
depois de lido e achad o confonme foi as~i na do pe
Jas pa rt~s em dez ( lO) vias de igual teor e forma, 
na presença das testemunhas abaix<J ~:~ssinadas. 

Macapá, 7 de novembro de 1977. 

Paulo Ferna ndo Batista Guerra 
Governador Substftuto 

Associação dos Contabilistas do Amapá -A( AP 

ESTATUTOS 

Aprovado pela Assemblé'' f'qaJ df' 15 de maio 
de 1977. 

(Continuaç ão do r,úmero anterior) 

Artigo 3QQ :- A Assem blé~a GHaJ, quando re 
ja exigida ··quorum" especial será 1n staleda m pri
meira convoca~ão, com presença de rr ais de 5( o,t 
dos sóci-os com direito á assfnto, e em Hgunç a 
convocbção, uma ho1·a depois, crm qu&lquPr nú
mero. 

§ 1º :- As decisões da Asserr;bléia Geral são 
tomadas por mal( ria de votos entre os pnsentes 
que t enham assinado o livro próprio . 

§ 2º :-- A votação Sei'á feita de acordo co m 
norma<:. e~tabdecir!as p-ta es~e firaliàrde per 
p-roposição da DIREX e aprovaçãr do CODEL. 

Artigo 31º :- É d<> ccmpet€>ncia da Ass~mbléia 
G e r al: 

a - Eleger e empos~ar os m PmbrC'S efPtivo!'; 
dos Consel hvs delibnativoc; e fisc.al, bem c< m C' S 

suplentes d"eSt e; 

b - .-\ utoriztlr a ali<> r•ação 
bens imóvei6 da ACrlP; 

ou grsv1 rr,<: dos 

c - Examinar, dípcutir e t'provar o r ela tório 
e as contas da DirEt0ria: bt-m como os ato~ do 
Conselho Ddiberativo e pateceres do Con:;elho 
Fiscal. 

d - Aut.erizsr a dissolução da AC'AP e deter
minar o d estino d.e seUJS bens; 

e - Aplicar ou homologaJ" pena lidades acs 
sócio~ no e»er cicio de c&rgos efetiv0s ou por de
signação, de acor do com Ar+ti~o 21 Q, letra " <." e 
ADtigo 25º. 

Cl~iton Figueiredo de Alzeyedo 
Prefeito Municipal 

f - Autorizar o orçamento-pro~rsms 

·-·: · ~aqa exercício fi nanceiro, 
p&13 

Tes t <> munhas: José Vitor dos Santos Banhos 
+tp~rivaJ ~4~iroz l)kâ~~a~~ 1 

1 • I "IJ .,., 
! ;G t"lq (Coatinup. no- pr~1m<i> número) 
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MI - Governo do Territór..io Federal do Amapá 

Secretaria de Obras Públicas 
Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços 

COMUNICAÇÃO 

3tt. pag. 

A Comissão Permanente de Licitlição de Obras e Serviços - CPLOS, leva ao conhecime~to 
dos inter essadcs que s aquisição dE> equipamentos rodoviários, objeto da Conccrrência n.o 00'3/77-
CPLOS, foi homologado pelo Excelentissirno Senhor Governador do Território. de <:onformid{ de ccn; o 
quadro demonstrativo abaixo: 

I ·-------------
!tem Quantidarlel Preço Globa l Firma Vencedora 

01 Trator de Esteira· 2.692.000,00 Braga & Cia. Ltde. 
02 Moto -Raspo · Transportador 

02 
04 
03 
01 
01 

10.422.904,00 Tracon-Engenhaie e Comércio SfA 
.03 Rolo P é de Carneiro 
04 Rolo Liso Vibra tório 
05 Grupo Gerador 

1. 791.000,00 Marcos Marcelino 
560.000,00 Ma rcos Marzelino 
101 .25.0,00 Mesbla Sj A 

Macapá, 31 de outubro de 1977. José Airton de Almeida 
Presidellte 

- -
Gcve rno do Território E'~dJeral do Amap-á 

Secretaria de Educação e Cultura 
Processo Nº 203.183/76. 

Demonstrativo Síntese da Execução 
Financeira do C0nvênio MEC/DEF/GTFA/ 
SE/QF - 1976. 

1) Projeto. Novas Meto dologias 

Meta Caracterizada 

- Elevação do índice de pro
moção de 1.8 para a 2.8 série 

-- Redução do índict de Dis
torção idade/série 

D
. . . _ d D RECURSOS 
1scnmmaçao a espesa p - d-l E- - d-i ___________ I rogram_~ __ os _ ·xecuta ~ 

I 
Material de Consum o 
Remuneração p/Serv.~ . Pessoa is 1 
Outros Servs, d'f:! Te rceiros 1 

I 

Mattrial de Consumo 

1 Remuneração p/Servs. P~ssoais 
Outros Servs. de T<erceiros 1 

17.9oo,oo 
49.152~,0(1 

8.ooo,00 

16.9o3,oo 
58.375,oo 

8.ooo,oo 

17.529,20 
49.522,oo 

7.954,50 

13.127,70 
58.375,oo 

7.848,50 

I 
Pmentual 

SALDO de 
____ ApllcafãO 

37o,8o 98% 
100% 

45,501 99% 

3.77f•.3o 77% 
lOiJ% 

151 ,5o 98% 
--------~--------~------~--------

- __________ TOTAL Cr$ j 158.7oo,ool 154.356,9ol 4.343,1ol 

2) Projeto: Operação Escola 

Meta Caracterizada 

- Ampliação e Equipamentos I 
doe UnidadPs Escolart:s p/o En- 1 

--- I RECURSOS ---,- I Percentu~l 
Discriminação da Despesa . SALDO de 

Programados I Executados Apllc sBo ---+-1 _..:.___::___. 

sino de 1.0 Grau. Obras Públicas 
I 

:188.ooo,oo 388.ooo,oo 100% 
- Reforma e/ou r ecuperação 
de Unidades EscolaTes p/ o En
sino de 1.0 Grau. 
- .. Equipamento de Unidades 
Escolares para o Ensino de 
1.0 Grau. 

- Pagamento de Professores 
e Especialista que atuam em 
Unidades Escolares de 1.0 Grau. 

Obras Públicas 

Equipamentos. e Instl ]ações 
Material Permanente 

.3.o6o.ooo,oo 3.o6o.ooo.oo 

8o.ooo,oo \ 7P.<Jo8,oo 
9o2.55o,oo 9o i 36o,oo 

92.,oo 
19o,oo 

R~munerações p/Set v~ . Pessoais l l.291.25o,oo_L26o.226,9o 3l.o23, lo1 

100% 

99% 
99% 

97% 

TOTAL Cr$ ---- 1 5.721.8oo,oo\-.5.-6-9o-.4-9-4-,9-o~. -3-l-.3-o--5,-lo...,.;--

----------------------------------
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--------------------------------~------
3) Projeto: C apacita ção de Recurso s Humano s 

Meta Caracterizada Discriminação da espesa SALDO de D I RECURSOS I I Percentual 

-------------~-------------..1:-l_P_ro~g_ra_mados I Executados AplicaJão 

- Habilitaçã o em Curso de [ 
Licenéiatu ra Curta de Direto-
r es d e Est l belec imento dr: En
si no de JQ Gr'8u. 

- Habilit ação em Cursos de 
Licencia t ura Curta de Su'Pervi
sor~s envolvidos r.a Implemen
t ação de Modelos de Superwi
são de Ensi no. 

- Ape.rfeiç.oamento dos Re
cursos Humanos ~nvolvidos em 
P rojeto de melhoria de Rt: n
dimen'to Escolar da I ª S ér ie. 

- At ualização de Recu rsns Hu
m 9nm; p/ o Ensino de 1º Grau./ 
5.8 a a.a série. 

Material de Co'msumo 
Rem une ração pjServs. Pes6oais 
Outros Servs. de Terceiros 
E01~rgos Diversos 

~teria! de Consumo 
Remuneração p/Servs. Pessoais 

Material de Consumo 
Remuneracão p/Servs P essoais 
Encargos Dive rsos 

Material de Consume 
Re muneração p/Serv ~:. P essoais 
Outros ServiS de Terceiros 

37.268,00 
41.4'00,00 

) .4oQ,OO 
13.75-o,oo 

25.26~ , 00 

43.4oo,oo 

17.98ô,oo 
29.52o,oo 
16.coo,oo 

37.262,3o 
39.6oo,oo 

2o.9.22,3o 
43.4oo,oo 

17.978, lo 
29.17o,oo 
14.400,00 

4o.7l73,4o 
59.47o,oo 

Z.l9o,oo 

5,'7o 
1.8oo,oo 
1.4oo,oo 

13.75o,oo 

4.345,70 

7,9o 
35o,oo

1 1.6oo,oo 

99% 
95% 
o 
o 

82% 
100% 

99% 
98% 
9•0% 

1 En~argo s Diversos 

44.288,oo 
64.32.o,oo 
22.ooo,oo 
42.ooo,·oo 

3.514,60 
4.85o,oc 

19.81o,oo 
42.oob,oo 

92% 
92% 
9% 
o 

TOTAL Cr$ 1398.6oo,oo l 3o5.166,lo I 93.433,9ol 

4) P roje to : Refo rmula ção d e Currícu los para o Ensin o d o 1º G ra u 
----,--,,..------, 

Meta Caracterizada Discriminação da Despesa SALDO de I 
REE:URSOS I I Percentual 

Programados I Executados Apllca,ao 

-Desenvolvimento de Ativi
dades de P lanajamento Ourri
cula r •estabel~cidos no Plano 
de T raball::lo da Equipe de 
Ourrículo. 

- Desenvolvimooto de A~i vi
dades de Curríc u•lo esta be leoi
dpis nos Planos de Trabalho da 
Equipe de Supervisão. 

Material de Consumo 
Remuneraqão p'/Servs. Pessoais 
0utros Servs. de Terceiros 
Encargos Diversos 

Materia l de Consumo 
Ou tros Servs. de Tecceiros 

45.492,oo 
423.4o8,oo 
15.ooo,oo 

4.ooo,oo 

16.ooo,oo 
4cooo,oo 

45.439, 30 
413.967,oo 

14 297,5o 

52,7o 
9.44l,oo 

7o3,5o 
4.ooo1oo 

99% 
97% 
95% 
o 

TOTAL Cr$ l5o7.9oo ,oo 
-------------------------------------- ---~------~--------~------~----
5) P rojeto : Assis tência T écnica e Financeira 

Meta Caracterizada 

- Com plemen tação Salarial 
de Téçnico da ASSEAD: 

- Aquisição de Ml tenía l Per
m anente p/ a A9 SEAD. 

------.-----------------,-------~~~ 

I I 
RECURSOS I I Percentual 

Discriminação da Despesa p d I E 
1 

d S ALDO de rograma os xecu a !IS Aplltasao 

Remune·ração p/Servs, Pessoais 3oo.ooo.oo 2'5111.1711,00 8.82'9,00 97% 

Material Permanente lc~.4oo,oo lo5.6o7,oo 793,0~ 99% 

TOTAL Cr$ l 4o6.4oo,oo 1396.77J3,oo I 9.&22,ool 

Macapá, 20 de setembro de 197'f. 

Leand ro Alves P aiva Filho 
.Diret or da Divisão de Finança! 

D~micio Campos de Magalhães 
Sec. de Adan. e Finanças 

Al'thur Azevedo Henning 
GoV'êrnador 


	

