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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
fP1 n.• 0665 de 16 de novembro de 1977 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Item VIU, do Decreta-Lei n.• 411, de 08 de janeiro dP. 1969, 
e em conformidade com o artigo 92 e seu parágrafo 12 , 
do Decreto-Lei n2 667, de li2 de julho de 1969 e Lei n.0 

15270, de 26 novembro de 1975. 

RESOLVE: 

Art. 12 - Nomear Francisco Chagas da Silva, ao 
Posto de 2.0 Tenente Combatente da Polícia Militar d4l 
Amapá, nos termos dos artigos 10 e 15, parágrafo único 
da Lei n2 5.023, de 03 de janeiro de 1974, conforme as 
disposições JJrevlstas no arUgo 10, da Lei n! fi270, de 26 
de n l) vembro de 1975. 

Art. 22 - .Este Decreto entrará em vigor, a partir do 
dia 26 de novembro de 1977, revogadas as disposl.ções em 
contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 16 de novembro de 
1977, 88.o da República e 35.0 da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henntng 
Governador 

(P) o2 0666 de li de novembro de 1977 

O Goveraador do Território Federal do Amapá, usan• 
do das atribuições que lhe sijo conferidas pelo artliO 18, 
Item Vlli, •o Decreto-Lei n2 411. de 08 de janeiro de 1Q69, 
e em conformidade com o arbigo 9º e ~teu paràgrafo 1.0 , 

do Decreto-Lei n.O 6tr/, de 02 de julho de t9e9 e Lei nº 
6270, de 2& d~ novembro de· 1971. 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Nome.all Paulo Arnllcas Costa da Silva, 
ao Posto de 22 Tenente Combatente da P()Jic.fa MUitllll' do 
A.m11pá, oos tel'mos rios artigos 10 e 15, pal'á'liCl'&fo único 
da Lei n.0 15.023, ele OS de janeiro de 1974, c•nforrr.e aB 
d1sposlçõea previstas no a'rtlgo 10, da L~l n'º 6270, de 26 
de novembro de 1975. 

Art. 2º - Este Decreto entrará em vtgor. a parti!' 
do dia 26 de novembro de 19'M, revogadas as dispogfçõP.s 
em aol'Ytrérlo. 

Paléclo do Setentrllio, em Macapá, 16 de novembro 
de 1977, 88' da República e 35Q da Criação do Território 
Federal do Amapã. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(PJ n2 Oli67 de 16 de novembro de li77 

O Governador do Território Feder91 do Amapá, usan-
4o das atribuições que lhe aio conferid~s pelo artlgo 18, 
ltena Vtll, <!o Decreto~ei n.0 ~I. de 08 de jaõe'rro de 1969. 
e em conformidade com o artigo 9.0 e seu parâgrato 1.0 , 

tio Deoreto-Lei nº 667, de 02 de julho doe 1969 e Lei n .0 

6270, de 26 de novembro d.e 1975. 

RESOLVE: 

Aut1 1 º - Nomear Calixt.raw Videira da Silvs, aoJ 
Posto de :2.0 Tenente Combatente da Policia Militar do 
Amapã, nos termos des ar-tigos 111 e 15, parágrafo única d.a 
Lei n.c 1.023, de 03 de janeiro de 1974, oonfol'me a1 dlspo
altõu no artigo 10, da Lel n..• 6270, de 26 de novembTo 
de 1!175. 

Art. 2º - Este Deoreto entr'llrá em vigor, a partir 
do dia 26 de oovembro de 1977, revogadas as ófs posi~es 
em contrário. 

Palécto do Setentrflio, em Macapá , 16 de novembro de 
1~'77, 88Q da República e 352 da Criação do Território Fede· 
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

tPl n.0 0668 de 16 de novembro de 1977 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan· 
do _ das atribuições que lhe são c2nferJdas pelo artl&o 1~ . 
Item VIII, do 9ecreto-Lel n2 411, de 08 de janeiro de 1961, 
e em conforunldade C'Om o artigo 9.0 e seu parágrafo 1.0

, 

do Decreto-Lei n~ 667 , de 02 de julho de 1969 e Lei n .0 

6270, de 26 de novembro de 19'75. 

RESOLVE: 

AI1t. 1.0 - Nolll€BT Jolio Estoesse Monteiro de Araújo, 
ao Posto de 2º Tenente Combatente da PQJlcia Militar ào 
Amapê., "os termos d'os artigos 10 e 15 , parágrafo único ela 
Lei n.0 6.023, de 03 de janeiro de 1-974, conforme as dispo
sições prE:vlstas no artigo 10, da Lei nl! 6270, de 26 de no
vembro de 1975. 

Art. 22 - E9te Decreto entrará em vigor, a partir 
d.o dia 26 de novembro de 1977 , revogadas as disposições 
em contrário. 

Paléclo do SetentriAo, em Macapá, 16 de novembro 
de 1977, 88!' da República e 35.0 da Crla~ão do Território 
Federal do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(P) N.0 066'9 de 16 de novembro de 1977 

O GovE!Iroador do Território Federal do Arnapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo ar~o 18, item 
VIII, do Decreto-Lei n~ 411, de 08 de janeil!'o doe 1969, e 
em conf~ldAde com o artigo 92 e seu parágrafo I .0 , do 
Decl"e~-Lef n.0 66'1', de 02 de julho de 196!1 e Let nº 6270, 
de 26 de novembro de 19T5. 

RESOLVE: 

Art. 1.0 -Nomear Tomé Ant<Jnlo da Silva, a>O Posto 
de 2' Ten-ente Co'mbatente da Policia MlUtar do Amapá, 
nos termos dos artigo 10 e 15, parágrafo único da Lei n.0 

6.023, de 03 d e janeiro de 1974, conforme as d.lwposL<;ões 
previstas no ar~igo 10, da Lei n2 6270, de 26 de novembro 
cte 1975. 

Art. 2.o - Este Decreto entraTá em vigor, a partir 
tio dia 26 de novembro de •977. revogadas &s d~sposlções 
em contráflo. 

Palácio do Set~ntrllio, em MacaJ,'á, 16 de mvembro 
d e 1n":f. 8Bt da "República e 35.0 da Criação do Território 
tf'ederâl do Amapfl . 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 
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As Repartições Públicas 
Territoriais dcvcrií.o remeter o 
expediente destinado à publi
cação neste DIÁIUO Ot.CIAL 
diariamentr a lf- as lk:OU :wrad. 

EX PE D>IENTE As Repartiçõrs Públicat 
cingir-se-âo às assinaturas 
anuais renl)vadao até 23 de 
~evereiro de cad<J ano c às 
Iniciadas, em qualquer rpora 

IMPRENSA OFJCIAL 
~~ 

DIRE' "OR . 

I 
pelos órgãos competentes 

As reclunat,:ões pl•rtinen
tes à ma teria rPtribuicla no., 
casos de l·rros ou omü;sões. 
deverão sPr formuladas por 
escrita. a St·\·ão de Redação, 
das 9 àH J2:Ull horas, e da s 
15:00 às 17:00 húraR, oo máxi
mo até 72 boras apfos a sa ida 
dos órgãos oficiais 

Irnnil do '11·indade Pontes 
~~ 

A fim dP possibilitar " 
remessa de \atores acompa
nhados de esclarecimentos 
quanto a 6Ua aplicação, soli-

OIAl .10 OFICIAL 
lrnr• re~~o :as Oficinas da Imprensa OfiC'ia l 

MACAPA - T. F. AMAPÁ 
..Q'-~ 

ASSINATURAS 

citamos usem os interessados 
preferencia.1men tf' eheque ou 
vale postal. 

Anual 
Semestral. . 
Trimestral . 
Número avulso 

Cr$ 50,00 
« 25,00 
« 12,50 

1,00 

Os suplementos às erli
çõ~::s dos órgãos oficiais HÓ 
se lornecerão aos assina n tt• t~ 
que as solicit. rrn no ato rla 
assinatura. 

Os origmnis deverão s<>r 
datUognJfados e autentiead<'s, 
ressa lYar.la~. por quem de di
reito numras e emí'nclas. ~ O funcionáno ptíl>l.ro !<>· 

dera!. terá um desconto d<' 
10~/0 . Para fazer jus a estt' 
desconto, deverá provar esta 
condição no ato da as11inatura. 

Excetuada!' as pua o PX
terior, que serão s e m p r e 
enuaíR as assinaturaa poder-
8e-ão tomar, Pm qualquer 
época. por Rl'i~ meses on um 
ano. 

• BH ASlLIA - Este '1iário O ' icial é encontr ado para lei tu· 
r;; no Salão Nacional e In1 : rnacional da Imprensa dl! 

COOPER PRESS, no •l·rasília Imper ial Hotel•. 

Para faeilitar aos assinan- 1 A ~im de evitar solução 
tes a YNilicação d.., prazo de de continuidade no receb1 
vahr!adL de suas assinaturas, j ment.o dos jornais. devem 
na parte superior do endere- os assinantes providenciar e. 
ço vão impressos os nümPros respectiva renovação com 
du taliio dP registro o mês e antecedência mfnima de trinta 

O custo de cada exemplar 
atrasado dos órgãos o[iciaiR 

As assinaturas vendda~ 
poderão ser suspPn;.:as ~em 
a viso prévio. o ano < m que findará. (30~ dias. 

erá, na \endn avulso acrcs
L a de Cr$ 1,00 se do nwsmo 
ano, e de Cr$ 2.no por aro 
decorrido. 

- - --- -------------~-----------
MI - Governo do Território Federal Jo Amar.á 

Comissão Permanente de Licitação de Obras 
e Serviços 

EDIT~L 

Tomada de Preços Nºs 29 f 30!77-CPLOS 

Avi.;oo de Anu iacão 

A Comis9ão Perm~nente de Liciltação de Ob ra s 
e s~ rvioços - OPLOS, desi1gnada pdo Decreto nº 
0243. d o Excelentís simo Senhor Governa dor do 
Terribório Federal do Amapá, torna público pnra 
oonh ~cimento do~ inter e'ssados que, por d~oisãiQ do 
E xcel·entíssimo Senhor Governador do Te'r:Pitório, 
com fundamento no i.tem X[ - 2 (Prescf'lições 
G era is), os Editt:~is referen te à<; Tomadas de Pn~ços 
nrs. 29 e 30/77-CPLOS, pera execu ção dos servi 
ços d·e construção e fornecimento de detis (02) 
empur rado res de aço e exeo,ução dos 9erviços de 
construção e fornecimE-nto de (03) ch atas .etm aço 
para es'te T errYtórin, resopect.ivamE>Iite, foram anu
lados. 

Maca pá, 11 d~e novembro de H177 . 

Engº José Airton d e A lm t-ida 
PrE:siden1le 

EDJTAL 

Tomada de P r eços n° 32/77-CPLOS 

AVISO 

A Comissão Permanente de Licitação de Obras e 
Se.~vit>os -C PLOS. desl!lnaja pel'l ~cre-tó n.0 0243/77 , do Ex
t:el enti~slmo Senhor Governador do Território FedeNI I d'Q 
A_mapá, torna público, par a conhecimento de quantos pos
sam ~e interPSS!lr, que farà realizar Tomadt~ de Preços para 
execução dos serviços de construção e fomecimento de dois 
~ 02) empuJT>r:tldores de aço, 'para este Território. 

A Licitação real!zar-se-á às 09 00 horas do dia 29 de 
novembro de 1977 , na SJ!la de Reuniões lia Secretaria de 
Obra•s Públicas. à Av. FAB. n º 1276, nesta capital, local , 
dia 11 hora ande serão recebidos a documento e proposta. 

O Edttal e os esclarecim entos rompt'l!men tares sel!'ãe 
forn ecidos peln Com-issâo Pe rm<lnente de Licitação de 
Obras e Serviç>OI!S-CPL0S, nas ·horas nomais de expedien· 
te, no e ndereço acima menCiion!ldo. 

Maca pá, 11 de novembro de 1917. 

Eng.0 Jó~é Airton de Alm·elda 
P residente Q.a CP'LOS em Exerck:Jo 

Ministério doa Agricultura 

Dir.etoria Estadual n o Amapá 

Comissão de Avaliação e AlienJ.ção 

EDIT AL 

A Comissão d'i! Avaliação, e Alienação, de. aigr:1da 
p eJa PJr ta ria n. 0 OU, de 05 de agost o de 1.917, do 
senhor Dinte r E~tadual do M,A. no Amapá, f all. 
saber a todos quanto p ofsam interessar, que às 
9:00 horas do dia 29 de nove m b ro de 1977, no 
p-rédio situad o a rua São Jo~é n .0 203', fm Maca
pá, Ter. Fed. do Amapá, levará a efeito o I eilão 
Público de Bens inservíveis pert ~> ncentes a tosta 
Diretoria, confo r.m e discriminação r b&i:xc, no ts
tado em que se encontram, a qu ~ m o maior lan
ço der ou voenha oferecer acima da avaliação. 

Fica na obrigatoriedade d o arrematante pagar 
no ato a importância C'orresponden.te a 20% do 
preço da arremataçPo, como s i•nal de garantia, e 
quar~nta e oito (48) h c. r as para c0mplementac~o 
do pagam e nto. 

Não poderão participPr do leilão como com 
pra dores, fun c1onários do Ministé)io da A f ri( ult u · 
ra, seus conjuges, vscen d entes e desc.fndente:- E> m 
prime ilro gra u . 

Lote n.0 01 - Consta ndo dE>: Con
junto est ofada; Cadeiras estofa às s; E~
tantes de matdeira; Cad eiras de madeiras ; 
Mesas de madeirai Arquivo de aço; Mesa 
de oenbro, df1 madeira; Máquina de escre-
v e'r manual e Filbro de barro, va liado em Or$-865,00 

Lote n.0 02 - Con.sband o doe: Má 
quinas d e escr ever manu al; máquina ~ t..e 
calcular' : Fichário de aço; Cadeiras de 
madeira; Est ante de madeira e Mesas ( e 
madeira, avaUado em Cr$- 1.180,00 

Lote n. 0 03 - Consta ndo de: Ar
mário de ferr o; Ba rco e m dural umínio 
Refnigerador elé trico; Ventilador de pé; 
Vulcanizador elétrico; Rel ógio de paredE>: 
Ventitla dor de cereais; J:&ulv ertza d o rPs 
cosU!l , manual; Filtno <i~> b &rro; Mesa de 
madeira; Sâca p olia e Alicates; avaliado 
em, C r$-l. 30S,OO 
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Loia n.(J 04 - Constando de: Mil
quinas d~ e-screver manúe·l; Máquina de 
caicular elét·rica; Máquina copiadora; Atr
quivo d-e aço; Mesa de Madeira; Anmários 
~ madeira; Oomp•ressor de ar; Paquimen
tro; Tunga pfc&~regac b~ t~ria.s; Estante 
de, made-ira; Elimi01ador de bateria; Liqui
difwac:\Jr; Fogão a gás; Balde esmaltado; 
Serrote portugues; Oaixa de metal bran
Ga; Martelos; APco de serra; Filtro de aço; 
Ohave de fenda; Vazador (jogo); ChaiVeS 
p hillips; Chave Qe boca; Chav·e p/bujões; 
compasso e/chave e muaco; avaliado 
em Cr$-1.669,00 

Lote nº 05 - Constando de: Mesas 
~e madeira, a ço e ferro; Pjantad~il"as; Ma
po~~ca de a ço; Prancheta p / desenho; Ca
d :!i r'> de f erro; Régua «T»;Forno de feT
ro p/farinha; Carrinhos d e ft::rro; Apare
lho de ar condidonado; Torno de banca-
d'a e Quebra luz; avaliadp em Cr$- 2.145,00 

Lote n.0 (}6 - Comtando de: Apare
lho telefônico; :\ráquina de escrever: má
quina de calcular: Encurad~Jra; P l&ina de 
ferro ; 1\rquivo de aço; Mt>l-las de madei-
ra, a\ .. lliado em Cr$-1.125,00 

:...:>te n.0 07 - Constant~ de: Má
qu ina de escre ver man ual. M'áqu}na de 
som 1r manual; Enceradei fla; Garlopa . Ma
O:j CO p/12 t1n; Cade iras e-stofodr:.; Mesas 
de madeira e Estante de madeira, avelig-
do em Cr$-1· 115,00 

L'Jte noº 08 - Const ando de : Má
quina d ~ Escrever manual; Mt> sas de m a
dei-ra; P ol trona de M.adeiras, Poltronas 
estofada g~rat6ri·a; Ca'ieira estofad~; Buti
jão p/ degósito de gás; Armário de ferro 
e Oadeiras de madei ra,avaliado em Cr$ 835,0'0 

Lote n.0 09 - Constando de Uma 
(1) Oamion~ta maraa «Rural », de 6 cilin
dros. ano 1972, cpm 9'0 HP, séde n. 0 

LC2AME nQ 80454, motor n. 0 416.363, 
avaliado em Cr$ i.2oo,oo 

Lúte n. 0 10 - Constando d e: Uma 
(1) Camionete marca (< Rural Willys,>, de 
6 Clilindros, ano de 1•973, com 90H P, séPie 
n. 0 LA2.ANM n .0 tr8.777, motor n.o 
445.548, avalisdo em Cr$ 6.oeo,oo 

Lote nº 11 - Const8nd,.J de: Um 
(1) Ford Jeep Universal, tipo CJ-S a-no 
1972. tcAção na6 4 roda~. :le 6 cilindros, 
90 HP série LAIBME nº Q3.877', motor 
nº 418.381, avaliado em c ·r$ 3.500,00 

Lote nº 12 - Constendo de: Uma 
0) Pick-Up marca "CH'EVROLET", mo
delo C-140'4, s f>ri~ n.° C-144kBR0-669·3·P, 
motor. OJ0127H n.0 2321015·, ~hassis 

0-14, 149 HP, 6 cillir.dros. ano de 1970, 
avaliado em Cr$-ti.OOO,OO 

Lote nº 13 - Constando de: Um 
(1) veículo marca "CHEVROLET", tipo 
Veraneio, ano 1969, 6 cilindros, motor 
n. 0 9J092'6 H, chassis n.o C-146 
JBR21l893-P, de 149 HP, avelia-
do em Cr$ 8.000,00 

Os refHirlos materiais poderão se{' examina
dos no local acima mencionado, nos l'l!oráriols de 

. 
7:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas de 2ªs 
as 6!!s feiras. Para maiores esclarecimentos os 
interes. a dos deverão se ·dirigir a sede d_a DEMA-l\p., 
si·ttt à ruá Tiradentes nQ 469 ou av. Pcesidente 
Vargas n. 0 456, nes'ta ci'dade, no horário normal 
de expediente. 

Macapá, 14 de uovembro dt: 1977 

A .. •. ·'· . . igues da Costa Junior 
Presidente 

Pedro · Corde~1ro Barbosa Filho 
Membro 

José> de Souza Ramos 
MP.mbfno 

Ml - GO'Verno do Territórl10 Feder al do Amapá 

Secretaria de Obras Públicas 

Tarmo Aciitiv o ao Cc>ntlrato n.0 050/77-
SOP que entre si ct>lebra m o GovPr'no 
do Território Federa l ~o Amapá e a 
Firma Con~trutorf Miranda Ltda. con~ 
soa1nte cláusulas e condições abaixo. 

A r1t1, oito dàas do mês de novembro d,e 1.9'77 , 
nesta cidade de Macr.p&, capital do Territór~o fe
deral do Amapá. o Governo do Território FedEral 
do Ama pá rt>presentado pelo Exm.O Sr. Se c r eHh 10 

de Obras ?ú51icas, Engenhe~ro Manoel Antônio 
Dias, por força do dispost o no Decreto (N) nº 034, 
de 30.10 n e a Urma Construtor a Miranda Ltda, 
re prest>ntGda pelo Senhov José Policarpo Mi..rànda 
por terem como bom e valioso assinam o presEnte 
T t-r mo AdW}ivo ao Contrato supraci~do , à sua 
Clámula V (pra•os). nos termos abai~: 

r: táusula Primeira 

Passará o faz er parte integrante e insepará vel 
d•o item I da Cláus·ula V do instr;umento pri•n cipal 
o se~in te dispositivo: 

Fica prorrogado o prazo para a fXec ução dos 
serviços técnicos de Engenharia Naval em 60 
(ses~~nta~ dias, contados da data de expira ç~o c·o 
eoncedido no instrumemento principal. 

CláuE>ula Segunda 

Permanecerão inalteradas es demais Cláusulas 
do Oontrato. 

E assim, por estarem jus~s e acordl3dés, as 
partes assim m o ~resente Termo Aditivo e·m lO 
(d•ez) vias. de igual teor e fotma, ne pr'esença das 
testemunhas abaixo asl>inadf:lS. 

Macapá , 08 de novembro de 197'7 

Enªº Manoel Antônio Dias 
Divigente da Contll"atante 

José Policar.po Miranda 
DiPigentte da Contratada 

Tf-stemunhas: - Ilegíveis 

Motorista: 

Dirija com cuidado e ajude a salvar vid as 
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Prefeitura Municipal de Macapá 
DPcreio N<l 132/77- PMM 

Dispõe sobre abert·ura de Crédito Suplementar e 
anulações de itens na Tabela Explicàtiva da Despesa por 
Orgão da Administração Muniolpal. 

O Prefel'to Munlçlpal de Macapá, no uao d EiS &tribui
çõel que lhe são conferldlls por lei. 

DECRi:TA: 

Art. 12 - Fica anulada a importância de ~r$ ..... 
760.000,00 (setecentos e sessenta mil cruzeiros), no Orça
mento Analítico d o corrente exercício, dos órgãos que 
oompõem a Administração do Município, pelos Itens das 
dotações, conforme discriminação ablllxo; 

D. F. 

3.0.0.0 -Despesas Correntes 
3.1.0.0-Despesas de Custeio 
3.1.5.0 -Des pesas de EJrerc. Anteriores 28o.ooo,oo 28o.ooo,oo 

D. S. P. 

3.0.11.0- De.spesas Cornsntes 
3.1.0.0-Despesas de Custeio 
3.1.1 .0 - Pessoal 

02.00-Despesas Variáveis e/Pessoal 48o.ooo,oo 48o.ooo,oo 

TOTAL 76o.ooo,oo 

Art. 2° - Com os recursos provenientes das aniMa
ções feitas p e lo a.rtigo anterlior , i icam suplementll das na 1 

lmpoatâncla de Cr$ 76o.ooo,oo (setecento~ e ses&enta mH 
c.ruzeiro s), os itens rias dotações do Orçllme nto Analítico 
do Correl'lte eÀ-erc!cio, dos Orgãos dll Adminl11tração do Mu
nic ípio, . conforme di~crimina ção abaixo: 

G.A.B. 

3.0.0.0 - Deepesas Correntes 
3.1.0.0 - DespeS'8s de Custeio 
3.!. !.O-Pessoal 
01.00-Despesas F ixas e/Pessoa l 95.ooo,oo 
02.110-Despesas Variáveis e/ Pessoal 25.ooo,oo 12o-.ooo,oo 

D.E.C. 

3.0.0.0-Despesas Correntes 
3.1.0.0-Qespesas de Custeio 
3.1.1.0 - Pessoal 
O 1.00- Ois pesas Fixas e/Pessoal 27J.ooo,oo 27l.ooo,eo 

D. A. 

3.0.0.0-Despe-s'lls Correntes 
3.1.0.0-Despesas de Custe io 
3.1 .1.0 Pessoal 
02.00-Despuas Variáveis e/ Pessoal 6o.ooo,eo 

3.2.0.0 - TraniSferê nclas Correntes 
3.2.5.0 -Contribuição p / Previd. Soo'lal 29.ooo,oo 8-9.ooo,oo 

D. <À 

3.0.0.0-De.s pesas Correntes 
3.1.0.0 - Despesas eLe Custeio 
~.1.3.0 -S~vlços d€ Terceiros 

D. S. P . 

3.1J.O.O- Despesas Correntes 
3.1.0.0-Despesas de Custeio 
3.1.9 O-SErviços de TeDeeiros 

T O T A L 

2oo.ooo.oo 2oo.ooo,oo 

8o.ooo,oo 8o.oo~,oo 

Cr$ 76o .ooo.oo 

Art . 3.o - Es'e DecTeto entJrará em vigor n.a da ta 
de sua publicaqão, revogedas as disposições em'Contrárlo. 

Cumpr a-aP., fteglstre-se e Publique-se . 

Palácio 31 de Março, 21 de setembro de 11177. 

Clefton l!'iguefredo de Azevedo 
Prefeito Muntclpal de Macapá 

Publicado niste Departamento de Administração, aos 
21 dias do mês de aetembro de 1977. 

Jacy Jansen Costa 
Dlreklr "o Dept.0 de Admlals~ração 

Comissão de Inquérito Administrativo 

Decneto (P) 0648/ 77-GAB 

Portaria n .0 01 / 77-CIA 

O Senhor Presfdente da Comissão de Inqué
rito Administrati-vo, nomeado pelo Decreto (P) 
0648/77-GAB 

RESOLV E: 

Nom.ear, nos termos do Art. 219, § 2·º, da Lei 
J.71 1, de :à8.l0.l952, dos Estatutos dos Funcionários 
Públicos Oivis da União, José Maria de Alencar, 
Auxilia'I' de Eicritório regido pela CLT, lotado na 
Secretaria de &iucsção e Cultura , com exercício 
na Coordenação de Assuntos Cultu·rais, para se
cretariar os trabalhos da Comissão de Inquérito 
Admin!str&t,ivo, instaurada pelo DPcreto supra 
mencionado. 

De-se cit ncia, cumpra-se e publique-~ 

Macapá, 14 de novembro de 1977 

Aluizio Botelho da Cunha 
Pre-sidente da C.I.A. 

Gráfica Mensagem Ltda. 

Nota de Chamada 

Gráfica Mensagem Ltda , chama de açordo 
cem o artigo 4.82 da CLT o seu ~:>mpregado Már io 
Onaldo Bbrralho Santana, portador da Carteira de> 
Trabalho n.0 018250 , Série 432, chentro do prazo 
de. 3 (•treis) dias a eontar da presente date 

Macapá(AP), 18 de novembro de 19•77. 

N'\wton Cardoso 
Sócio Gerente 

Associação dos Contabilistas do Amapá-ACAP 

ESTATUTO 

Aprovado pela Assembléia Geral de 15 de maio 
de 1977. 

(Continuação do númPro anterior ) 

§ 1º - A convoeação da Assembléia Geral 
extraordinária obedecerá a um ou mais dos se
guintes objetivos: 

a - Autorizor a alteração dos Estatutos apro
vado p~lo OODEL; 

b - Dissolução da Associat;ão e destino de 
seus bens; 

c) - punição de infratores, quando membros 
dos pode-res da ACAP; 

d -- Homologar a eliminação de m\!mbros da 
DIREX CODEL e COFI, de acordo oom o artigo 
21.0 , letra •c»; 

e - Autoriza r a alie·nação ou 
ben,s imóv.eis dA ACAP; 

§ 2º -- Na Assembléia GePal 
só poderão seo tratados os assuntos 
no Edital de convocação e pautado 
dia. 

gravame doiS 

extraordioá ria 
que constar r,m 
na ordem do 

§ 3Q - A convocação será feita com a ante
r.edênda de 8 (oito) nias, por publicaç'ão em joc
nal , l'ádio ou te levisão. 

(Continua no próximo número) 


	

