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TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

DIÁRIO OFICIAL 
·(SUPLEMENTO) 

Decreto nll 1, de 24 de julho de 1964 

.. 
• 

ATOS DO 

Macapá, 3• feira, 29 de novembro de 1977 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MACAPÁ 

DECRETO N9 139177-PMM 

O Prefeito Municipal de Macapá usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e, 
Considerando os termos do Oficio n• 232fl7 ·C I C, de 28 de setembro de 1977, contido no processo n• 4606, datado de 29 do referido 

mês do ano em curso. 
DECRETA: 
Art. 1• ·CANCELAR o Termo de Cessão n• 32Bn7, de 19 de agosto de 1977, expedido em favor da JUNTA COMERCIAL 00 IWAPA-

JUCAP., para ocupação do lote de terra n• 02, da quadra 50, bairro Central. 
Art. 2• - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário 
CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
PALACIO 31 DE MARÇO, 24 de outubro de 1977 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAPÁ 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO, aos 24 dias do mês de outubro de 1977. 

JACY JANSEN COSTA 
DIRETOR DO DEP'f9 DE ADMINISTRAÇÃO 
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As Repartições Publicas Terntoriais deverão remeter o expediente des·· 
t\nado a publicação neste DI.\RIO OFICIAL dianamente ate as 18 00 horas. 
"' As reclamações pertinente~ à matá1a retnbUJda no« casos de erros ou 
Omissões. d~vcrúo ser fonnulddas por escnto. a Seção de Redação das 9 as 
12 00 horas. e das 15 00 as li 00 horas. no max1mo ate 72 horas apus a sa1da 
dos orgàos ofiCiais 

Os ongmais deverão ser datilografado" • autenticados. re;;salvadas. nor 
quem ele d1re1to rasuras e emendas 

Excetuadas as para o extenor. que serão semnrr anua1,; as assmatur. 
poder-se-ão tomar. em qualquer epoca por seis rnese> ou um ano 
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devem os assinantes providenciar a r~specttva renova,·ào com antecede 
mínima de trinta 1301 dias. 

As Repartições Publicas cJngir-se-ão ás assmaturas anuats renm·ada 
23 de feveretro de cada dllll. e às imcwdas em qualquer epoca pelos o· 
competentes 

A fim de possibilitar a remessa de valore' acompanhados de esr'ia 
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Os suplementos as edtções dos órgãos oftctats so se fornecerão aos: 
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O custo dr cada rxemplar atrasado dos orgàos ofwiats sera na n• 
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DECRETO N' 140177-PMM 

Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar e anulações de lten• da Tabela Explicativa da despesa por órgãos da Admi· 
nistração Municipal. 

O Prefeito Municipal de Macapá no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 

DECRETA: 

Art. 1' - Fica anulada a importância de Crs 235.000,00 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL CRUZEIROS), no Orçamento Analltico do 
corrente exerclcio. dos órgãos que compõem a Administração do Municfpio, pelos Itens das dotações, conforme discriminação abaixo: 

4.0 O O- Despesas de Capital 
4 1 O O- Investimento 
4 1 3 O - Equipamentos e Instalações 

D. E . C. 

4.0.0.0- Despesas de Capital 
4.1.0.0 - Investimentos 
4.1.3 O- Equipamentos e Instalações 

D.M.E.R. 

4 .0.0.0- Despesas de Cap1tal 
4.1.0 O- Investimentos 
4.1 .4.0- Material Permanente 

TOTAL .. . .... .. ................ ........... ........ . 

G.A.B. 

160.000,00 

60.000,00 

15.000,00 

160.000,00 

60.000.00 

15 000.00 
Crs 235.000,00 

Art. 2• - Com os recursos provententes das anulações feitas pelo Artigo anterior, f1cam suplementadas na importância de Crs 
235.000.00 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL CRUZEIROS), os Itens das dotações do Orçamento Analltico do corrente exerclcio. dos ór 
gãos da Administração Municipal conforme discnmmação abaixo: 

4.0.0 O- Despesas de Capttal 
4.1 0.0- Investimentos 
4 1 1.0- Obras Públicas . 

- Construção. Restauração. 
Reforma, Ampliação e Con· 
servação dos Próprios Pú· 

D. O. 

blicos Municipais .. ................. ........ ... .. ........... .. 220.000,00 
D.M.E.R. 

4.0.0.0- Despesas de Capital 
4.1.0.0 - Investimentos 
4.1.3.0- Equipamentos e Instalações 15.000,00 

TOTAL .... .... .............. .......... ........................ .. .. 
Art. 3• - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
PALACIO 31 DE MARÇO, 2_4 de outubro de 1977. 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAPÁ 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, aos 24 dias do mês de outubro de 1977. 

JACY JANSEN COSTA 
DIRETOR DO DEP'f9 DE ADMINISTRAÇÁO 

220.000,00 

15.000,00 
Crs 235.000,00 
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DECRETO N9 141/77-PMM 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Item VIII do art. 65, do Decreto-Lei n• 411 de 08 de 
janeiro de 1969 

DECRETA: 
ART. 1•- EXONERAR ADOLFO FERNANDES DE LIMA. do Cargo de DIRETOR DO SERVIÇO DE GARAGEM MECANICA E OFICINA. Corres-

pondente ao Código - DAS. 1 01.3. 
ART. 2• - Este Decreto entrará em vigor a partir de 1• de novembro de 1977, revogadas as disposições em contrário. 
CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
PALACIO 31 DE MARÇO, 1• de novembro de 1977. • 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAPÁ 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO, ao 1• dia do mês de novembro de 1977. 

JACY JANSEN COSTA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO N9 142/77-PMM 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Item VIII do art. 66. do Decreto-Lei n• 411 de 08 de 
janeiro de 1969, e tendo em vista do que consta do Processo n• 5201n7. datado de 27 de outubro de 1977, 

DECRETA: • 
ART. 1• - EXONERAR a pedido MARIA TEREZINHA DE JESUS PICANÇO SOUTO, do Cargo de Diretora do Serviço de Comunicações 

correspondente ao Código PMM-DAS. 1 01.2. 
ART. 2• .- Este Decreto entrará em vigor .p partir de 1• de novembro de 1977, revogadas as disposições em contrário. 
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
PALACIO 31 DE MARÇO, 1• de novembro de 1977. 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAPÁ 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO, ao 1• dia do mês de novembro de 1977. 

JACY JANSEN COSTA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO N9 143/ 77-PMM 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Item VIII do art. 66, do Decreto-Lei"' 411 de 08 de 
janeiro de 1969. , 

DECRETA: 
ART. 1•- EXONERAR. JOSE FRANCISCO CAVALCANTE, ocupante da Categoria Funcional de Artlfice- 022.3, pertencente ae .-rode 

Pessoal Variável da Prefeitura Municipal de Macapá, do Cargo de CHEFE DO MATADOURO, Inerente ao Código CAI-201.5. 
Art. 2• - Este Decreto entrará em vigor a partir de 31 de outubro de 1977, revogadas as disposições em contrario. 
CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
PALACIO 31 DE MARÇO. 31 de outubro de 1977 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAP Á 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO, aos 31 dias do mês de outubro de 1977 

JACY JANSEN COSTA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO N9 144/ 77-PMM 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII do art. 66, do Decreto-Lei "'411 de 08 
de janeiro de 1969 e. 

Com fulcro no que dispõe o Decreto n• 52fi7-PMM. de 18 de maio de 1977, 
DECRETA: 
Art. 1•- NOMEAR JOSE FRANCISCO CAVALCANTE, para exercer o cargo de Diretor do Serviços Industriais. correspondente ao Código 

DAS-101.3 . 
Art. 2t - Este Decreto entrará em vigor a partir de 1• de novembro de 1977, revogadas as disposições em contrário. 
CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. . 
PALACIO 31 DE MARÇO, 1• de novembro de 1977 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAPÁ 

'1'UBLICADO NESTE DEPARTAMENTO Df: ADMINISTRAÇAO, ao 1• dia do mês de novembro de 1977. 

JACY JANSEN COSTA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 



3t feira, %9 de novembro de 1977 DIÁRIO OFICIAL 

DECRETO N9 145/77-PMM 

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, uma área de terra, situada no perímetro urbano (je Mae<~pá. 
com benfeitorias, destinada a\ execução de planos de loteamento e de urbanização. 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atrlbulçOes que lhe são conferidas pelo inciso XIV, do art. 66, do Decreto-Lei 11' 411 de 08 
de janeiro de 1969, e tendo em vista o que dispO& o art. 5•, alfnea "I", combinado com o art. 6•, do Decreto-Lei n• 3.365. de 21 ~te junho de 
1941balterado pela lei 11' 2.786, de 21 de maio de 1956, 

ECRETA: 
Art. 1•- E declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra constante do Memorial Descritivo n• 15n7-STU. 

de 31 de outubro de 19n. 
Art. 2t- Trata-se de uma área de terra com topografia Irregular, localizada nas Quadras 24 e 24-A, Setor 03, situada na zona residencial 

de média densidade, na forma do que prevA o Plano de Desenvolvimento Urbano do Municfpio de Macapá, com benfeitorias pertencentes ao 
unhor ANTONIO FERREIRA COUTINHO, conforme Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório Jucá, livro 91 , ffs. 88, em 22 de 
dezembro de 1975. A área em referAncla limita-se ao Nor1e com a Av. Antonio Coelho de Carvalho, por onde mede 210~m ; ao Sul com a Av. 
Atafde Telve, por onde mede 210,00m; a Leste com a Rua Hlidemar Mala, por onde mede 140,00m; e a Oeste com a Rua Santos Durllont. por 
onde mede 140,00m. 

Art. 3• - A Prefeitura Municipal de Macapá, através do Departamento de Desenvolvimento Urbano. promoverá a desapropriação da área 
mencionada no artigo precedente de que trata este Decreto na forma da legislação em vigor. 

Art. 4• - Nos termos do art. 15 do Decreto-lei ll' 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n• 2.786. de 21 de maio de 1956. a 
desaproprlaçao é declarada de caráter urgente para efeito de Imediata Imissão na posse. · 

Art. 5t - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário 
CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
PALACIO 31 DE MARÇO, 4 de ·novembro de 1977. 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAP Á 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO, aos 04 dias do mês de novembro de 1977. 

JACY JANSEN COSTA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO N9 146/77-PMM 

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, uma ár!a ~e terra, altuada no perimetro urbano de Macapá, 
com benfeltoriaa, destinada a\ execução de planos de loteamento e de urbanização. 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XIV, do art. 66, do Decreto-lei n• 411, de 08 
de janeiro de 1969, e tendo em vista o que dispõe o art. 5•, alfnea "1", combinado com o art. 6•, do Decreto-lei n• 3.365, de 21 de junho de 
1941 , alterado pela Lei n• 2.786, de 21 de maio de 1956, 

DECRETA: 
Art. 1•- E declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra constante do Memorial Descritivo n•16n7-STU, 

de 31 de outubro de 1977. 
Art. 2• - Trata-se de uma área de terra com topografia regular, localizada na Quadra 40, Setor 03 e Quadras 63, 64 e 65, Setor 07, 

situada na zona de expansão urbana, primeira etapa, conforme orevê o Plano de Desenvolvimento Urbano do Municfpio de Macapá, com 
benfeitorias pertencentes a EUNICE SOUZA FONTES DE SALES, de acordo com o Termo de Cessão n• 503, de dezembro de 1970, e MARTI
NIANO DA SILVEIRA, conforme Termo de Cessão n• 002, de abril de 1970. A área em referência limita-se ao Norte com a Av. Antonio Coêlho 
de Carvalho, por onde mede 210,00m; ao Sul com a Av. Acetino de Leão, por onde mede 210,00m; a Leste com a Rua Paraná, por onde mede 
600,00m; e a Oeste cxrn a REssa::a .00 Chico Dias, por onde mede 600,00m. 

Art. 3• - A Prefeitura Municipal de Macapá, através do Departamento de Desenvolvimento Urbano, promoverá a desapropriação da 
área mencionada no artigo precedente de que trata este Decreto na forma da legislação em vigor. 

Art. 4• - Nos termos do art. 15 do Decreto-lei n• 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n• 2.786, de 21 de maio de 1956, a 
desapropriação é declarada de caráter urgente para efeito de imediata imissão na posse. 

Art. 5• - Este Decreto entrará em v18or na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE E PUBLIQ E-SE. 
PALACIO 31 DE MARÇO, 04 de novembro de 1977. ' 

· CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAPÁ 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO, aos 04 dias do mês de novemoro de 1977. 
JACY JANSEN""COSTA 

DIRETOR DO DEP'J'9 DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO N9 147/77-PMM 

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, uma 'rea de terra, situada no perimetro urbano de Santana, 
com benfeitorias, destinada a\ execução de planos de loteamento e de urbanização. 

O Prefeito Municipal de Maca pá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XIV, do art. 66, do Decreto-lei n• 411 , de 08 
de janeiro de 1969, e tendo em vista o que dispõe o art. 5•, alfnea "i", combinado com o art. 6•, do Decreto-lei n• 3.365, de 21 de junho de 
1941, alterado pela Lei n• 2.786, de 21 de maio de 1956, 

DECRETA: 

Art. 1•-E declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra constante do Memorial Descritivo n• 20m -STU, 
de 1• de novembro de 1977. 

Art. 2• - Trata-se de uma área de terra plana com topografia r~gular, pedologia normal, localizada na Quadra 66, Setor 11 e situada no 
perfmetro urbano de Vila Dr. Maia, em Santana, com benfeitorias pertencentes ao Senhor JOSE DE SOUZA PALMERIM. A área em referência 
limita-se ao Norte com a Rua Gen. Ubaldo Figueira, por onde mede 180,00m; ao Sul com área ocupada pelo Ginásio Municipal Augusto Antu
nes, por onde mede 180,00m; a Leste com a 17• Avenida, por onde mede 80,00m; e a Oeste com a 15• Avenida, por onde mede 80,00m. 

Art. 3• - A Prefeitura Municipal de Macapá, através do Departamento de Desenvolvimento Urbano, promoverá a desapropriação da 
área mencionada no artigo precedente de que trata este Decreto na forma da legislação em vigor. 

Art. 4•- Nos termos do art. 15 do Decreto-lei n• 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n• 2.786, de 21 de maio de 1956, a 
desapropriação é declarada de caráter urgente para efeito de imediata imissão na posse. 

Art. 5• - Este Decreto entrará em v1gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
PALACID 31 DE MARÇO, 04 de novembro de 1977. 

CLEITON FIGUEIREOO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAP A 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAo, aos 04 dias do mês de novembro de 1977. 
JACY JANSEN COSTA 

DIRETOR DO DEP'J't DE ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO N9 148/77- PMM 

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, uma érea de terra, tl&uada no perime&ro urbano de Macapá, 
com benfeitorias, destinada à execuçilo de plano• de loteamento e de urbanlzaçilo. 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XIV, do art. 66, do Decreto-lei n• 411 , de 08 
deJ·aneiro de 1969, e tendo em vista o que dispõe o art ~· . alfnea "i", combinado com o art. 6•, do Decreto-lei n• 3.365, de 21 de junho de 
19 1, alterado pela Lei n• 2.786, de 21 de maio de 195_6, -

DECRETA: 

Art. 1•-E declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra constante do Memorial Descritivo n• 21n7 -STU, 
de 1 • de novembro de 1977. 

Art. 2• - Trata-se de uma área de terra ol<m. can1qxxJafia e-n docliw e ~ia wmlável localizada na Quadra 54, Setor 04, situada no 
perlmetro urbano de Macapá, conforme estabe(ece o Plano de Desenvolvimento Urbano do Municlpio de Macapá, com benfeitorias pertecen
tes ao Senhor VALDERI ALENCAR LIMA, conforme Termo de Cessão n• 32, de março de 1971. A área em referência limita-se ao Norte com a 
Av. Presidente Vargas, por onde mede 260,00m: ao Sul com a Av. Almirante Barroso, por onde mede 210,00m; a Leste com a Rua Santa 
Catarina, por onde mede 142,00rn; e a Oeste com a Rua Rio Grande do Sul, por onde mede 142,00m. 

Art. 3• - A Prefeitura Municipal de Macapá, através do Departamento de Desenvolvimento Urbano, promoverá a desapropriação da 
área mencionada no artigo precedente de que trata este Decreto na forma da legislação em vigor. 

Art. 4•- Nos termos do art. 15 do Decreto-lei n• 3.365, de 21 de JUnho de 1941 , modificado pela Lei n• 2.786, de 21 de maio de 1956, a 
desapropriação é declarada de caráter urgente para efeito de imediata imissão na posse. 

Art. 5• - Este Decreto entrará em vtgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
PALACIO 31 DE MARÇO. 04 de novembro de 1977. • _ 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAPÁ 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. aos 04 dias do mês de novembro de 1977. 
JACY JANSEN COSTA \ , 

DIRETOR DO DEPAR'I" DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO N9 149/77-PMM 
Declara de utilidade pública, para fins de desapro;~rlação, uma érea de terra, tltuada no oerimetro urbano de MacaP' , 

com benfeitorias, destinada à execuçilo de planos de loteamento e de urbanização. 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso XIV, do art. 66, do Decreto-lei n• 411 , de 08 
deJ·aneiro de 1969, e tendo em vista o que dispõe o art. 5•. alfnea "i", combinado com o art. 6•, do Decreto-lei n• 3.365, de 21 de junho de 
19 1, alterado pela Lei n• 2.786, de 21 de maio de 1956, 

DECRETA: 

Art. 1•-E declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra constante do Memorial Descritivo n• 18n7-STU, 
de 1• de novembro de 1977. 
· Art. 2•- Trata-se de uma área de terra com topografia regular e pedolog'a inundável, localizada na Quadra 55, Setor 04, situada 
no perlmetro urbano de Macapá, conforme estabelece o Plano de Desenvolvimento Urbano do Municlpio de Macapá, com benfeitorias perten
centes a PEDRO BRENO TRASEL. A área em referência limita-se ao Norte com a Av. Euclides da Cunha, por onde mede 210,00m; ao Sul com 
a Av. Presidente V~rgas . por onde mede 210,00m; a Leste com a Rua Santa Catarina. por onde mede 169,00m; e a Oeste com a Rua Rio 
Grande do Sul, por onde mede 169,00m. 

Art. 3• - A Prefeitura Municipal de Macapá, através do Departamento de Desenvolvimento Urbano, promoverá a desapropriação da 
área mencionada no artigo precedente de que trata este Decreto na forma da legislação em vigor. 

Art. 4•- Nos termos do art. 15 do Decreto-lei n• 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n• 2.786, de 21 de maiO' de 1956, a 
desapropriação é declarada de caráter urgente para efeito de imediata imissão na posse. 

Art. 5• - Este Decreto entrará em vtgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
PALACIO 31 DE MARÇO. 04 de novembro de 1977. 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAPÁ 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, aos 04 dias do mês de novembro de 1977. 
JACY JANSEN COSTA 

DIRETOR DO DEP'r' DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO N9 150/77-PMM 

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, uma érea de terra tltuada no perimetro urbano de Macapá 
com benfeitorias, destinada à execução de planos de loteamento e de urbanlzaçÍo. ' 

O Prefeito Munictpal de Macapá. usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XIV, do art. 66, do Decreto-lei n• 411 de 08 
deJanetrc de 1969. e tendo em vista o que dispõe o art. 5•, al!nea ''i". combinado com o art. 6•, do Decreto-lei n• 3.365, de 21 de junho de 
19 1. alterado pela Let n• 2 786. de 21 de mato de 1956, 

DECRETA 

Art 1• -- E declarada de uttlidade pública. para ltns de desaproprtação, a área de terra constante do Memorial Descritivo n• 17 n7 -STU. 
de 1' de novembro de 1977. 

Art. 2• - Ttata-se de uma área de terra com topografia irregular. localizada no Setor 09 situada no perlmetro urbano de Macapá con
lorme prevê c Plane de Desenvolvimento Urbano do Municfpio de Macapá, com benfeitorias pertencentes ao Senhor MANOEL FRANCISCO DO 
NASCIMENTO A área em referência limita-se ao Norte. com área ocupada pela EMBRATEL e Senhor ANTONIO BARBOSA. por onde mede 
700.00m. ao Sul cem área de terra desabttada. denomtnada ARAXA. por onde mede 587,00m; a Leste com a prata do Rio Amazonas. por 
onde mede 430.00m. e a Oeste com a Rua Jovtno Oinoá, por onde mêde 298,00m. 

Art . 3• - A Prefettura Muntctpal de Macapá, através do Departamento de Desenvolvimento Urbano, promoverá a desapropriação da 
area menciOnada no art1go precedente de que trata este Decreto na for'Tla da legislação em vtgor. 

Art. ~· --:: Nos termos do art. 15: do Decreto-let n• 3.365. de ?1 de JUnho de 194 f , modificado pela Let n• 2. 786, de 21 de mato de 1956. a 
desaprcpnaçac é declarada de carater urgente para efetto de tmedtata tmtssão na posse. 

Art. 5• - Este Decreto entrará em vtgor na data de sua publtçação. revogadas as dispostções em contrário. 
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
PALACIO 31 DE MARÇO. 04 de novembro de 1977 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAPÁ 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE AOMINISTRAÇAO, aos 04 dias do mês de novembro de 1977. 
JACY JANSEN COSTA 

-DIRETOR DO DEP'f' DE ADMINISTRAÇÃO-

, 
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DECRETO N9 151/77-PMM 

Declara de utilidade pública, para fios de desapropriação, uma área de terra, situada no pertmetro urbano de Macapá, 
com benfeitorias. destinada à execução de planos de loteamento e de urbul&açio. 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XIV, do art. 66, do Decreto-lei n• 411 , de 06 
de janeiro de 1969. e tendo em vista o que dispõe o art. 5•, alfnea "i", combinado com o art. 6•, do Decreto-lei n• 3.365, de 21 de junho de 
1941. alterado pela Lei n• 2.786, de 21 de maio de 1956, 

DECRETA: 

Art 1•-E declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação. a área de terra constante do Memorial Descritivo n•14/77-STU. 
de 31 de outubro de 1977. 

Art 2• - Trata-se de uma área de terra com topografia irregular, localizada na Quadra 39, Setor 04. do zoneamento da cidade de Maca
pá. Situada na área residencial de média densidade demográfica, na forma do que prevê o Plano de Desenvolvimento Urbano do Municlpio de 
Macapá. com benfeitorias pertecentes ao Senhor JOSE TRAJANO NETO, conforme escritura pública de cessão e transferência de direitos, 
lavrada no Cartório Jucá, livro 82, fls. 1, em 1969. A área em referência limita-se ao Norte com a zona de proteção do aeroporto de Macapá 
(GOMARA}. per onoe mede 793.00m; ao Sul com a Av. Procópio Rola, por onde mede 793,00m; a Leste com a Rua Hildemar Maia por onde 
mede 225.00m; e a Oeste com terrenos ocupados com casas residenciais, por onde mede 215,00m. 

Art. 3~ - A Prefeitura Municipal de Macapá, através do Departamento de Desenvolvimento Urbano, promoverá a desapropriação da 
area menciOnada no artigo precedente de que trata este Decreto na forma da legislação em vigor. 

Art 4• - Nos termos do art 15 do Decreto-lei n• 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n• 2.786, de 21 de maio de 1956, a 
desapropriação é declarada de caráter urgente para efeito de imediata imissão na posse. 

Art. 5• - Este Decreto entrará em v1gor na data de sua publicação, revogadas as dispostções em contrário. 
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
PALACIO 31 DE MARÇO, 04 de novembro de 1977. 

CLEITON FIGUEIREDO DE A.ZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAPÁ 

PUBLICADO ~ESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO, aos 04 dias do mês de novembro de 1977. 
JACY JANSEN COSTA 

-DIRETOR DO DEPT' DE ADMINISTRAÇÃO-

DECRETO N9 152/77-PMM 

Declara de utilidade pública, para flos de desapropriação, uma área de terra, altuada no pertmetro urbano de Santana, 
com benfeitorias, destinada à execução de planos de loteamento e de urbanização. 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XIV, do art. 66. do Decreto-lei n• 411, de 08 
de janeiro de 1969. e tendo em vista o que dispõe o art. 5•, alfnea "i", combinado com o art. 6•. do Decreto-lei n• 3.365, de 21 de junho de 
1941, alterado pela Lei n• 2.766, de 21 de maio de 1956, 

DECRETA: 
Art. 1•- E declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra constante do Memorial Descritivo n• 19177-STU, 

de 1 • de novembro de 1977. 
Art. 2•- Trata-se de uma área de terra plana, com topografia regular e pedologia normal, localizada nas Quadras 64 e 71, Setor 11 , 

situada na área urbana de Santana, em Vila Maia, com benfeitorias pertencentes aos Senhores HONORIO FURTADO e SERGIO ANGELO POS
SER A área em referência limita-se ao Norte com a Rua Cap. Euclides Rodrigues, por onde mede 180,00m; ao Sul com a Rua Cel. Adálvaro 
Alve.s Cavalcanti, por onde mede 180,00m; a Leste com a 18• Avenida, por onde mede 240,00m; e a Oeste com a 16• Avenida, por onde mede 
240.00m. 

Art. 3• - A Prefeitura Municipal de Macapá, através do Departamento de Desenvolvimento Urbano. promoverá a desapropriação da 
área mencionada no artigo precedente de que trata este Decreto na forma da legislação em vigor. 

Art. 4• - Nos termos do art. 15 do Decreto-lei n• 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n• 2.786. de 21 de maio de 1956, a 
desapropriação é declarada de caráter urgente para efeito de imediata imissão na posse. 

Art. 5• - Este Decreto entrará em v1gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
PALACIO 31 DE MARÇO, 04 de novembro de 1977. . 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAPÁ 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. aos 04 dias do mês de novembro de 1977. 
JACY JANSEN COSTA 

DIRETOR DO DEPT' DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO N9 153/77-PMM 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII do art. 66, do Decreto-Lei n• 411 de 08 de 
janeiro de 1969 e, 

com fulcro no que dispõe o Decreto n• 52/77-PMM, de 18 de maio de 1977, 
DECRETA: 
Art. 1•- NOMEAR MARIA AMELIA SANTOS DA SILVA, para exercer o Cargo de Diretora do Serviço de Parques e Jardins, Correspon-

dente ao Código - DAS. 101.4. 
Art. 2• - Este Decreto entrará em vigor a partir de 03 de novembro de 1977, revogadas as disposições em contrário. 
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE E . PUBLIQUE-SE. 
PALACIO 31 DE MARÇO, 04 de novembro de 1977. 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAP Á 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO, aos 04 dias do mês de novembro de 1977. 

JACY JANSEN COSTA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO N9 154/77-PMM 
Declara de utllldade pública, para . 1DI de deuproprtaçio, uma irea de terra, 1lhlada DO pertmetro arbaDo de Macapi, 

com benfeitorias, destinada a ..xecuçio de planos de loteamento e de arbulu~o. 
O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso XIV, do art. 66, do Decreto-Lei n• 411 de 08 

deJ·aneiro de 1969, e tendo em vista o que dispõe o art. 5•, alfnea "i", combinado com o art. 6•, do Decreto-Lei n• 3.365, de 21 de junho de 
19 1, alterado pela Lei n• 2.786, de 21 de maio de 1956, 

DECRETA: 
Art. 1•- E declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra constante do Memorial Descritivo 11" 22177-STU, 

de 04 de novembro de 1977. 
Art. 2•- Trata-se de uma área de terra plana, com topografia regula,r e normal, localizada na Quadra 21, Setor 06, situada na 

zona residencial de média densidade, com benfeitorias pertencentes ao senhor ANTONIO FRANCISCO COSTA. A área em referência limita-se 
ao Norte com a Av. Felioe Camarão, por onde mede 50,00m; .~> &i con a Av. 13 de Selmtro, lU mie rre:le ~.ron: a I..!Se con trea de 1ma 
devoluta, p o r o n d e m e d e 6 O . O O m ; e a Oeste com área de terra devoluta por onde mede 6U,UOm. 

Art. 3• - A Prefeílüra Municipal de Macapá, através do Departamento de Desenvolvimento Urbano, promoverá a desapropriação da 
área mencionada no artigo precedente de que trata este Decreto na forma da legislação em vigor. 

Art. 4• - Nos termos do art. 15, do Decreto-Lei n• 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n• 2. 786, de 21 de maio de 1956, a 
desapropriação é declarada de caráter urgente para efeito de imediata imissão na posse. 

Art 5• - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
PALACIO 31 DE MARÇO, 09 de novembro de 1977. 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAPÁ 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO, aos 09 dias do mês de novembro de 1977. 

JACY JANSEN COSTA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO Nq 155/77-PMM 

Declara de utilidade pública, para fins de desaproprlaçio, uma bea de terra, alhJada DO pertmetro urbano de Macapi, 
com benfeitorias, destinada à execuçio de p!anos de loteamento e de urbuluçlo. 

O Prefeito Municipal de Macapá. usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso XIV, do art. 66, do Decreto-Lei n• 411 de 08 
deJaneiro de 1969. e tendo em v1sta o que dispõe o art. 5•, alfnea "i", combinado com o art. &, do Decreto-Lei n• 3.365, de 21 de junho de 
19 1, alterado pela Lei n• 2.786, de 21 de maio de 1956. 

DECRETA 
Art. 1•- E declarada de utilidade Pública, para fins de desapropriação, a área de terra constante do Memorial Descritivo n• 23/77-STU, 

de 04 de novembro de 1977. 
Art. 2•- Trata-se de uma área de 1ma plana, cem ~ re;JUI<r e ~ia rmml, localizada na Quadra 46, Setor 03, situada na zona de 

segunda etapa de expansão urbana da cidade de Macapa, com benfei\onas-pertencentes ao senhor ANTONIO PINHEIRO LAVOURA. A área 
em referência limita-se ao Norte com área de ter cedida à Empresa EST ACON e cerca de arame farpado delimitando a zona de proteção ao 
aeroporto de Macapá (GOMARA). dando forma de um polfgono Irregular, medindo aproximadamente 580,00m; ao Sul com a Rodovia Duque 
de Caxias e Praça Duque de Caxias. por onde mede 563,00m; a Leste com a 10• Rua, por onde mede 172,00m; e a Oeste com cerca de arame 
farpado delimitando a zona de proteção do aeroporto de ~ (GOMARA}, formando um ângulo de 36•. 

Art. 3• - A Prefeitura Municipal de Macapá, através do Departamento de Desenvolvimento Urbano, promoverá a desapropriação da área 
mencionada no artigo precedente de que trata este Decreto na forma da legislação em vigor. 

Art. 4• - Nos termos do art. 15, do Decreto-Lei n• 3.365, de 21 de junho de 1941 , modificado pela Lei n• 2.786, de 21 de maio de 1956, a 
desapropriação será declarada de caráter urgente para efeito de imediata imissão na posse. 

Art 5• - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-St 
PALACIO 31 DE MARÇO. 09 de novembro de 1977. 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAPÁ 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO, aos 09 dias do mês de novembro de 1977. 

JACY JANSEN COSTA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO Nq 156/77-PMM 

Declara de utilidade pública, para fios de desapropriação , uma área de terra, situada no pertmetro urbano de Macapá, 
com benfeitorias, destinada à execução de planos de loteamento e de u.rbanlzaçio. 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso XIV, do art. 66, do Decreto-Lei "'411 de 08 
de ianeiro de 1969, e tendo em vista o que dispOe o art. 5•, allnea "1", combinado com o art. 6•, do Decreto-Lel ll' 3.365, de 21 de jMnho de 
1941, alterado pela Lei n• 2.786, de 21 de maio de 1956 

DECRETA: ' 
Art. 1•- E declarada de utilidade Pública, para IIns de desapropriação, a área de terra constante do Memorial Descritivo nt 24177-STU, 

de 04 de novembro de 1977. 
Art. 2• - Trata-se de uma área de terra com topografia em declive, pedologia normal, localizada na Quadra 10, Setor 06, situada na zona 

residencial de média densidade demográfica, com benfeitorias pertencentes ao senhor ALDO LIMA DA FONSECA. A ãrea em referência 
limita-se ao Norte com a Av. Clodovlo Coelho, por onde mede 90,00m; ao Sul com a Av. Felipe Camarão, por onde mede 75.00m; a Leste com 
os lotes de terra n•s 2 e 18, por onde mede 60,00m; e a Oeste com a Rua Hamilton Silva, por onde mede 60,00m. 

Art. 3• - A Prefeitura Municipal de Macapá, através do Departamento de Desenvolvimento Urbano, promoverá a desaproprlaçlo da área 
mencionada no artigo precedente de que trata este Decreto na forma da legislaçao em vigor. 

Art . 4•- Nos termos do art. 15, do Decreto-Lei n• 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n• 2.786, de 21 de maio de 1956, a 
desapropriação será declarada de caráter uraente para efeito de imediata imissao na posse. 

Art. 5• - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçOes em contrário. 
CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-S~. 
PALACIO 31 DE MARÇO, 09 de novembro de 1977 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAPÁ 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, aos 09 dias do mês de novembro de 1977 

JACY JANSEN COSTA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

• 
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DECRETO N9 157/77-PMM 

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriaçalo, uma área de terra, altuada no perimetro urbano de Macapâ, 
com benfeitorias, destinada i execuçalo de planos de loteamento de urbul&açjo. 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XIV, do art. 66, do Decreto-lei n• 411 de 08 
de janeiro de 1969, e tendo em vista o que dispõe o art. 5•, alfnea "i", combinado com o art 6•, do Decreto-lei n• 3.365, de 21 de junho de 
1941 , altera1o pela Lei n• 2.786 de 21 de ma1o de 1956, 

DECRETA: 
Art. 1•- E declarada de utilidade Pública, para fins de desapropriação, a área de terra co;< ~nte do Memorial Descritivo n• 25f77 -STU, 

de 04 de novembro de 1977. 
Art. 2• - Trata-se de uma área de terra com topografia irregular e pedologia com parte normal e parte alagada, localizada no PEJ{metro 

urbano da cidade de Macapá, com benfeitorias PErtencentes aos senhores ANTONIO GOMES SOBRINHO e LUZI MAR BARROS. A área em refe
rência limita-se ao Norte com área de terra devoluta, por onde mede 250,00m; ao Sul com área de terras devolutas. por onde mede aproxima
damente 270,00m; a Leste com cerca de arame farpado pertencente ao Exército Brasileiro. por onde mede aproximadamente 600,00m; e a 
Oeste com a Ressaca do Chico Dias, por onde mede aproximadamente 600,00m. 

Art. 3• - A Prefeitura Municipal de Macapá,através o Departamento de Desenvolvimento Urbano, promoverá a desapropriação da área 
mencionada no artigo precedente de que trata este Decreto na forma da legislação vigente. 

Art. 4•- Nos termos do art. 15, do Decreto-lei n• 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n• 2.786, de 21 de maio de 1956, a 
desapropriação será declarada de caráter urgente para efeito de imediata imissão na posse. 

Art. 5• - Este Decreto .entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE. 
PALACIO 31 DE MARÇO, 09 de novembro de 1977. 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAP Á 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO, aos 09 dias do mês de novembro de 1977. 

JACY JANSEN COSTA 
DIRETOR DO OEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO N9 158/77-PMM 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e, 
Considerando que um número expressivo de veiculas tipo Kombi vinham funcionando em exploração de serviços de transportes coleti

vos antes do advento do Regulamento que disciplinou esses serviços; 
Considerando gue a maioria dos autos acima referidos. licenciados pela Divisão de Trânsito do Governo do Território Fe<J:ral do Ama

pá, são de fabricaçao anterior a 1972, sem condiçà), portanto, de cumprir o preceituado no art. 26, do Regulamento pré-falado, queres
tringe a obtenção de licenciamento para o mister retro-aludido de vefculos com até cinco (5) anos de uso, contados de sua fabricação, além 
dos requisitos estalufdos pelo Regulamento do Código Nacional de Trânsito, 

DECRETA: 
Art. 1•- Incorporar ao Capitulo 111 - Das disposições transitórias do Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo em Kombi, no Muni-

cfpio de Macapá, o seguinte dispositivo: · 
"Art. 37 - Os velculos Kombi. licenciados durante o corrente ano pela Divisão de Trânsito do Governo do Território Federal do Amapá, e 

mscritos para o transporte de passageiros. que contam com mais de cinco (5) anos de uso, contados de sua fabricação, permanecerão 
explorando os serviços de transportes coletivos, desde que obtenham junto à Prefeitura Municipal de Macapá a necessária permissão, até o 
vencimento de suas respectivas placas". 

Art. 2• - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
PALACIO 31 DE MARÇO. 10 de novembro de 1977. 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAPÁ 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO, aos 10 dias do mês de novembro de 1977. 

JACY JANSEN COSTA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO N9 159/77-PMM 

O Prefeito Municipal de Macapá usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e, 
Com base no que disoõem os arts. 14 e 16, do Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo Kombi, aprovado pelo Decreto n•115f77-

PMM, de 26 de julho de 1977, 
DECRETA: · . 
Art. 1• - Estabelecer as seguintes linhas e itinerários para exploração do serviço de que trata o Regulamento pré-Citado: 
I - Linba 1 - Ponto de Partida: Praça Veiga Cabral. 

Itinerário: . · · hal S t t · 1 Do Km o (zero) da Rodovia Macapá /Fazendinha até o balneário de Fazendmha e Rodovia Fazendm antana, com pon o ermma na 
área portuária de Santana. 

li - Llnba 2 - Ponto de Partida: Praça Veiga Cabral. 
Itinerário: 

Da Rodovia Duque de Caxias até a área portuária de Santana. 
Art. 2• - O retorno obedecerá os mesmos itinerários das linhas n•s 1 e 2. . . 
Art. 3• - Fixar o preço, por passagem. do transporte coletivo em_ Kombi , em Crs 5.~0 (cmco cruze1ros) .. 
Art. 4• - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as disposições em contráno. 
CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
PALACIO 31 DE MARÇO, 10 de novembro de 1977. 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAPÁ 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO, aos 10 dias do mês de novembro de 1977. 
JACY JANSEN COSTA 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO N~' 160/77-PMM 

o Prefeito Munrcipal de Macapá usando das atriburções que lhe são contendas pelo Item VIII do Art 66. do Oecreto·Ler N• 411. de 08 
de 1anerro de 1969 

DECRETA. 

ART. 1•- EXONERAR EXPEDITO LEMOS VIANA de Cargo d~ Orretor do Servrço de Limpeza e Apreensão de Ammars merente ao Co·. 
drgo PMM. DAS.101 .1. 

ART. 2•- Este Decreto entará ern vrgor a partrr de 30 de outubro de 1 977. revegadas as drsposrções em contrano 
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE E PlJBLIOUE-SE 
PALACIO 31 DE MARÇO. 10 de r1ovembro de I 977. b 

CLEITO:'II FIGUEIREDO DE AZE\'E O 
PREFEITO ~l'NICIPAL 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO. aos 10 dras do mês de novembro do ano de 1 977 
JACY JANSEN COSTA _ 

DIRETOR DO DEPARTI ADMINISTRAÇAO 

DECRETO N~' 161/77-PMM 

O Preferto Municrpal de Macapá. usando das atr rburções que lhe são conferidas pelo Item VIII do Art. 66. do Decreto-Ler N• d 11 de 08 de 
janeiro de 1969. 

CONSIDERANDO os termos do Oficro n• 44f77 de 08 de novemtro de 1977, da Diretora do Departamento de Educação e Cultura. 

DECRETA· 

ART. 1•- EXONERAR ELEONORA DA CONCEIÇAO RABELO JACARANDA. ocupante da Categona FunciOnal - AECP 041 .3, do cargo de 
Drretora da Escola Munrcrpal de 1' Grau Rondõma, correspordente 20 Código CAI.3. 

ART. 2• - Este Decreto entrará em vigor a parir r de 08 de novembro de 1977. revogadas as drsposrções em contrário 
CUMPRA-SE. RGEISTRE-SE E PUBLIQUE SE. 
PALACIO 31 DE MARÇO, 10 de novembro de 1977 

Cl.I::JTO:'i FIGL'F:IREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO 1\ll':'\ICIP.-\l. DE :\IACAP.4 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE AOMINISTRACAO. aos 10 dras do rnês de novembro do ano de 1977 
.JACY .JA:'\SF:N COST.\ 

DIRETOH DO DEPART• DE .\D:\11:'\ISTIÜÇÁO 

DECRETO N9 162/ 77-PMM 

O Preferto Munrcrpal de Macapa usando das atnbUiçoes que lhe são conferrdas pelo mcrso VIII , do art 66. do Decreto-Ler 411 de 08 de 
Janerro de 1969 e. 

Com fulcro nc que drspõe o Decreto n• 51 177-PMM de 18 de m;uo de 1977 
DECRETA 
ART 1• ·DESIGNAR ELEONORA DA CONCEICAO RABELO JACARANDA ocu;;ante da Categorra Func1onal· AECP 041.3, pertencente ao 

Quadro de Pessoal Vanável da Prefertura Mun1cipal de Macapa para exerce' o Cargo de Orretora da Escola Munrcroal de 1• Grau Aracy Nas
crmento. rnerente ac Codrgo CAl 201.3 

ART. 2• · Este decreto entrará em vrgor a partrr de 08 de novembro da 1977. revogadas as drsposrcões em ccntrarrc 
DE-SE CIENCIA. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-S~ 
PALACIO 31 DE MARÇO. 10 de novemhrr de 19/1 

CLEITON FIGLIEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO ML'NICIPAL 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE AOMINISfRAÇAO. aos 10 dras do mês de novembro de 1977 

JACY JANSE:'I/ COSTA 
DIRETOR DO DEPART' ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO N9 163/ 77-PMM 

O Preferto Munrcrpal de Macapá. usando das atr1burções que lhe são conferrdas pelo Item VIII. do art 66. do Decreto-Ler 411. de 08 da 
Janerro de 1969. 

CONSIDERANDO os termos do Oflcro n• 44n7 de 08 de novembro de 1977. da Drretora do Departamento de Educação e Cultura 
DECRETA ' 
ART. 1• - EXONERAR NEL Y RIBEIRO DE OLIVEIRA, ocupante da Categona Funcronal- AECP 041 5. do Cargo de Duelara da Escola 

Municipal de 1• Grau Aracy Nascrmento, correspondente ao t:0<1rgo CAI-3. 
ART. 2• - Este Oro'eto entrará em vrgor a partrr de 08 de novembro de 1977, revogadas as drsposrções em contrarro 
CUMPRA-SE REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
PALACIO 31 DE MARÇO. 10 de novembro de 1977 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO !\tl'NICIPAL DE :'tlACAPA 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO, aos 10 d1as do mês de rl{'Vembro do ano de 19i7 

JACY JANSEN COSTA 
DIRETOR DO DEPARTt ADMINISTRAÇÃO 
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DECRETO N9 164!77-PMM 

O Prefeito Municipal de Macap~. usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII, do art 66, do Decreto-Lei 411, de 08 de 
janeiro de 1969 e. 

Com fulcro no que dispõe o Decreto n• 51177-PMM, de 18 de maio de 1977, 
DECRETA: 
ART. 1•- DESIGNAR NELY RIBEIRO DE OLIVEIRA, ocupante da CateQoria Funcional- AECP. 041.5, pertencente ao Quadro de Pessoa: 

Vari~vel da Pre1eitura Municipal de Macap~. para exercer o CéJW de Di"et!ra da Broa M.ricipal de 1• !laJ Rondônia, i~erente ao Cód1go 
CAI.201.3. 

ART. 2•- Este Decreto entr~~ • em vigor a partir de 08 de novembro de 1977, revogadas as disposições em contr~rio . 
DE-SE CIENCIA, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
PALACIO 31 DE MARÇO, 10 de novembro de 1977. 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAQ, aos 10 dias do mês d& novembro de t977 

JACY JANSEN COSTA 
DIRETOR DO DEPAR'f' DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO N9 165/77-PMM 

. . O Prefeito Municipal de Macap~. usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII, do art. 66, do Decreto-Lei 411 de 08 de 
1ane1ro de 1969 e, ' 

Com fulcro no que dispõe o Decreto n• 52177-PMM, de 18 de maio de 1977 
DECRETA: ' 
ART. 1•- NOMEAR CRISTOVAM SOARES DO NASCIMENTO, Bacharel em Direito, para exercer o Cargo de Diretor da Inspetoria de Tribu-

tos e Outras Rendas, Correspondente ao Código DAS-101.4. 
ART. 2• - Este Oe:reto _ entrará em vigor a partir de 09 de novembro de 1977 revogadas as disposições em contr~rio 
CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. ' . 
PALACIO 31 DE MARÇO, 10 de novembro de 1977. 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAPÁ 

PUBLICADO ~ESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO. aos 10 dias do mês de novembro de 1977. 

JACY JANSEN COSTA 
DIRETOR DO DEP'f' DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO N9 166/77-PMM 

O Prefeito Municipal de Macap~. usando das atribuições que lhe são con1eridas pelo Item VIII, do art. 66, do Decreto-Lei n• 411 , de 08 
de janeiro de 1969 e, 

CONSIDERANDO os termos do Offcio n• 45rt7 datado de 9 de novembro do ano em curso, da Diretora do Departamento de Educação e 
Cultura, 

DECRETA: 
ART. 1• - EXONERAR NILDA LOURENÇO FONSECA, ocupante da Cate9oria Funcional - AECP. 041 .4, pertencente ao Quadro de Pessoal 

Vari~vel da Pre1eitura Municipal de Macap~. do Cargo de Chefe da Seçao de Supervisão e Orientação, inerente ao Código CAI.201 .4. 
ART. 2• - Este Oe:reto entrará em vigor a partir de 09 de novembro de 1977, revogadas as disposições em contrário. 
CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
PALACIO 31 DE MARÇO, 14 de novembro de 1977~ 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO, .aos 14 dias do mês de novembro de 1977. 

JACY JANSEN COSTA 
DIRETOR DO DEP AR TI ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO N9 167 !77-PMM 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pe(o inciso VIII. do art. 66, do Decreto-Lei 411, de 08 de 
janeiro de 1977 e. · 

Com fulcro no que dispõe o Decreto n• 51rt7-PMM, de 18 de maio de 1977, 
DECRETA: 
ART 1•- DESIGNAR JUREMA MORAIS DOS SANTOS, ocupante da Categoria Funcional- AECP 041 .4, para exercer o Cargo de Che1e da 

Seção de Supervisão e Orientação. correspondente ao Código CAI.201 .4. 
ART 2• - Este decreto entrará em vigor a part1r de 09 de novembro de 1977. revogadas as disposições em ccntrário. 
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
PALACIO 31 DE MARÇO, 14 de novembro de 1977. 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE DEMINISTRAÇAO, aos 14 dias do mês de novembro de 1977. 

JACY JANSEN COSTA 
DIRETOR DO DEPARTt ADMINISTRAÇÃO 

1~ r ' 
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DECRETO N9 168/77-PMM 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o que consta no Processo n• 
4864177 da Chefe da Seção de Acompanhante Funcional, datado de 14 de outubro de 1977, 

DECRETA: 
ART. 1•- APOSENTAR na forma do inciso 11, do art. 101 da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com o artigo 

176, inciso I, da Lei n• 1.711. de 28 de outubro de 1952, ROLDAO CARDOSO DE LIMA. ocupante do Cargo de Agente de Portaria-TP. 012.3, 
lotado no Departamento de Administração do Quadro de Euncionários da Prefeitura Municipal de ~ a contar de 01 de novembro do 
corrente ano. . 

ART. 2• - Este Doo'eiD entrará em vigor a partir de 1• de novembro de 1977, revogadas as disposições em contrário. 
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
PALACIO 31 DE MARÇO, 18 de novembro de 1977. 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAPÁ 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO, aos 18 dias do mês de novembro de 1977. 

JACY JANSEN COSTA 
DIRETOR DO DEPT' DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO N9 169/77-PMM 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e. 
Com base no art. 7•, do Decreto-Lei n• 271 . de 28 de fevereiro de 1967. 

DECRETA: 

ART. 1• - CANCELAR. parcialmente. o Termo de Cessão n• 332177, de 23 de agosto de 1977. 
ART. 2•- E o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC., autorizado a ocupar o lo~e de terra n• 01 , da Quadra 13, 

Setor 07, Bairro Central. compreendido no perfmetr~ urbano de ~acapá, a trtulo de conc.essão deU?? do !'lenc10nado !erren~. em caráter Qra
tuito e pelo prazo de 30 (trinta) anos. como dtretto real. resoluvel, para ftns especfflc~s de_ edt!tcaçao e uttltzaçao. de mteresse soc1al. 

Parágrafo Unico - A concessão de uso será resolvida se f~r dado. ao Imóvel destmaçao d1versa da_ estabe!ectda neste ~ecreto . 
ART. 3•- Continuam em vigor as cláusulas do Termo de Cessao retendo no art. 1•. deste Decreto, que nao cont11tem com as disposições 

acima especificadas. . _ . . _ . 
ART. 4• - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicaçao. revogadas as dtspostçoes em contráno. 
CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
PALACIO 31 DE MARÇO, 22 de novembro de 1977. 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAPÁ 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO, aos 22 dias do mês de novembro de 1977 
JACY JANSEN COSTA 

DIRETOR DO DEPT' DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO N9 170/77-PMM 
Dispõe sobre a abertura de Crédito Suplementar e Anulaç6ea doa lteaa da Tabela ExpUcattva daa Deapeua por 6r&lo da 

Admlalstraçio Municipal. 

O Prefeito Municipal de Macapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 

DECRETA: 

Art. 1 • - Fica anulada a importância de Crs 2.950.266,19 (DOIS MILHOES, NOVECENTOS E CINQÜENTA MIL, DUZENTOS E SESSENTA 
E SEIS CRUZEIROS E DEZENOVE CENTAVOS), do Orçamento Analftico do corrente exercfclo, dos órgãos que compõem a Administração do 
Municfpio, pelos Itens das dotações, conforme discriminação abaixo: 

C.P. C. 

3.0.0.0- Despesas Correntes 
3.1.0.0 - Despesas de Custeio 
3.1.1.0 - Pessoal 

01 .00 - Despesas Fixas e/Pessoal 
02.00- Despesas Variáveis e/Pessoal 

3.2.0.0- Diversas Transf. Correntes 
3.2.3.3 - Salário-famflia 
3.2.5.0- Contribuição p/Prevld. Social 

TRANSPORTA ..................... ............ ......... .......... . 

A.T. 

3.0.0.0- Despesas Correntes 
3.1.0.0- Despesas de Custeio 
3.1.1.0- Pessoal 

02.00- Despesas Variáveis e/Pessoal 
3.2.0.0- Transf. Correntes 
3.2.5.0- Contrib. p/Previd. Social 

D.A. 

3.0.0.0- Despesas Corrent~s 
3.1.0.0- Despesas de Custeio 
3.1.1 O- Pessoal 

12.320,00 
11 .000,00 

1.816,00 
8.000,00 

32.649,00 

5.645,00 

33.136,00 
33.136,00 

38.294,00 
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CÁMARA: 

3.0.0.0- Despesas Correntes 
3.1.0.0- Despesas de Custeio 
3.1. 1.0 - Pessoal 
02.00- Desp. Variável e/Pessoal 

DIÁRIO OFICIAL 

21 .840,00 
TRANSPORTA.. . ........................... .... ..... ... .. ........... . 

G.A.B. 

3.0.0.0 - Despesas Correntes 
3.1.0.0- Despesas de Custeio 
3 1.1.0 - Pessoal 
01.00 - Desp. Fixas e/Pessoal 
02.00 - Desp. Variável e/Pessoal 

3.2.0.0 - Transf. Correntes 
3.2.3.3 - Salário-Famflia 

D.A. 

3.0.0.0- Despesas Correntes 
3.1.0.0- Despesas de Custeio 
3.1.1.0 - Pessoal 

02.00 - Desp. Variável e/Pessoal 
D.F. 

3.0.0.0 - Despesas Correntes 
3 1.0.0- Despesas de Custeio 
3 1. 1.0 - Pessoal 

01.00 - Desp. Fixa:; e/Pessoal 
02.00 - Desp. Variável e/Pessoal 

3. 1.4.0- Encargos 01versos 
- Manutenção dos Enc. Financeiros 

c/ a taxa de desconto p/ 
o Tesouro Nacional. 

3.2.0.0- Desp. de Exerclcios Anteriores 

60.000,00 
22.000,00 

2.000,00 

25.000,00 

250.000,00 
140.000,00 

22.000,00 
31.000,00 

TRANSPORTA ..................... ............. .. ............... . 
D.E.C. 

3 2.0.0- Transf. Correntes 
3 2.3.3 - Salário-Famllia 
4.0.0.0- Despesas de Capital 
4 1 O O- Investimentos 
4 1 2 O - Serv1ço em Reg1me de Prog. Esp. 

-Manutenção do Enstno de 1• 
Grau 

- Desenv. do Ensino de 1• Grau 
D.O. 

4 O O o - Despesas do Capital 
4 1 O O - Investimentos 
4 1 1 O - Obras Públicas 

- Const Rei Rest. Recup 
Ampliação e Conserv dos 
Própnos Públicos Mun1c1pais 

A.J. 

3.0.0.0- Despesas Correntes 
3.1 .0.0- Despesas de Custeio 
3.1.1 O- Pessoal 
02.00- Desp. Variável e/Pessoal 

D. S. P. 

3.0 0.0- Despesas Correntes 
3.1 0.0- Despesas de CusteiO 
3 1 3 O - Serv1ços de Terceiros 

TOTAL 

3.000,00 

190.000,00 
900.000,00 

900.000,00 

500,00 

382.926,19 
Crs 

Art 3• - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dic')osições em contrário. 
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
PALACIO 31 DE MARÇO, em 25 de novembro de 1977. 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAPÁ 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO, aos 25 dias do mês de novembro de 1977. 

JACY JANSEN COSTA 
- DIRETOR DO DEPTI DE ADMINISTRAÇÃO -

DECRETO N9 171/77-PMM 

, 

21.840,00 
21.840,00 

84.000,00 

25.000,00 

443.000,00 
573.840,00 

1.093.000,00 

900.000,00 

500,00 

382.926,19 
2.950.266,19 

Dispõe sobre a ab ertura de Crédito Suplementar dos Itens da Tabela Explicativa da Despesa , por Órgãos da Administra
ção Municipal. 

O Prete1to Mumc1pal de Macapá, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
DECRETA: 

Art 1' - F1cam Suplementadas na 1mportãnc1a de Crs 827.382,00 (OITOCENTOS E VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS 
CRUZEIROS). os 1tens das dotações do Orçamento AnalítiCO do corrente exercfcio, dos Orgãos da Administração do Muntcfp1o, conforr. P dis-
cnmtnação aba1xo 

12' pég. 
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01 .00 - Despesas Fixas e/Pessoal 
13.1.2.0 - Material de Consumo 
· 3.2.0.0- Transf. Correntes 
3.2.3.3 - Salário-Famflia 
3.2.5.0- Contrib. p/ Previd. Social 
3.2.7.0- Diversas Transf. Correntes 

D. F. 
3.2.0.0 - Transferências Correntes 
3.2.3.1 - Inativos e Aposentados 
3.2.3.2 - Pensionistas 
3.2.3.3 - Salário-Famllia 
3.2.4.0- Juros 
3.2.5.0- Contrib. p/ Previd. Social 
3.2.7.0- Diversas Transf. Correntes 

UlA.tUU U.l<'IUAL 

TRANSPORTA ............................................. ....... . 

D.D.U. 

3.0.0.0 - Despesas Correntes 
3.1 .0.0- Despesas de Custeio 
3.1 .1.0 - Pessoal 
01.00- Desp. Fixas e/Pessoal 
02.00- Desp. Variável e/Pessoal 

3.2.0.0- Transf. Correntes 
3.2.3.3- Salário-Famllia 
3.2.5.0-Contrib. p/Previd. Social 
4.0.0.0 - Despesas de Capital 
4.1.0.0-lnvestimentos 
4.1.2.0- Serviço em Regime de Prog. Especial 

- Desapropriação de Terras Urbanas 

D. E. C. 
3.0.0.0 - Despesas Correntes 
3.1.0.0 - Despesas de Custeio 
3.1.1.0 - Pessoal 
01.00 - Desp. Fixa e/Pessoal 
02.00 - Desp. Variável e/Pessoal 

3.1.2.0- Material de Consumo 
3.1 .3.0- Serviços de Terceiros 
3.1.4.0- Encaroos Diversos 
3.2.0.0 - Transf. Correntes .. 
3.2.5.0 - Contrib. p/Previd. Social 

TRANSPORTA ................. , ....................... .... ....... . 

0 .0 . 

3.0.0.0- Despesas Correntes 
3.1.0.0 - Despesas de Custeio 
3.1.1.0- Pessoal 

01 .00- Desp. Fixas e/Pessoal 
02.00- Desp. Variável e/Pessoal 

3.1.2.0 - Material de Consumo 
3.1.4.0- Encargos Diversos 
3.2.0.0 - Diversas Transf. Correntes 
3.2.3.3 - Salário-Famflia 
3.2.5.0- Contrib. p/Previd. Social 
4.0.0.0- Despesas de Capital 
4.1.0.0 -Investimentos 
4.1.1.0-Obras Públicas 

- Construção de duas (2) Praças 
de Esporte em Macapá 

-Sinalização, Drenagem, Preparo 
de Base e Pavimentação das 
Ruas e Avenidas de Macapá. 

D.S.P. 

3.0.0.0- Despesas Correntes 
3.1 .0.0- Despesas de Custeio 
3.1.1.0 - Pessoal 
02.00 - Desp. Variável e/Pessoal 

3.1.2.0- Material de Consumo 
3.2.0.0- Transf. Correntes 
3.2.3.3- Salário-Famllia 
3.2.5.0- Contrib. p/Previ. Social 

TRANSPORTA .. ................... ...... .. ..... ~- ................ . 

D.S.A.S. 

3.0.0.0 - Despesas Correntes 
3.1.0.0 - Despesas de Custeio 
3.1.1.0 - Pessoal 
02.00 - Desp. Variável e/Pessoal 

3.2.0.0 - Transf. Correntes 
3.2.5.0 - Contrib. p/Previd. Social 
4.0.0.0 - Despesas de Capital 
4.1.0.0 - Investimentos 
4.1.3.0 - Equip. e Instalações 

14.1.4.0 - Material Permanente 
TOTAL ....... ....................................................... . 

200.000,00 
170.000,00 

2.000,00 
28.000,00 
5.000,00 

16.925,00 
3.646,00 

13.389,00 
237.651,96 
69.000,00 
38.000,00 

38.830,00 
7.567,00 

5.550,00 
2.390,00 

50.000,00 

190.000,00 
522.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
40.000,00 

305.000,00 

35.000,00 
84.000,00 
50.000,00 
4.517,51 

9.000,00 
15.000,00 

47.369,72 

175.000,00 

65.000,00 
182.000,00 

5.000,00 
70.000,00 

60.000,00 

12.000,00 

10.000,00 
10.000,00 
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405.000,00 

378.611,96 
855.041,96 

104.337,00 

1.157.000,00 
2.116.378,96 

419.887,23 

322.000,00 
2.858.266,19 

92.000,00 
2.950.266,19 

Art. 2• - Com os recursos provenientes das anulações feitas pelo artigo anterior, ficam Suplementadas na importância de Crs 
2.950.266,19 (DOIS MILHOES, NOVECENTOS E CINOUENTA MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E DEZENOVE CENTAVOS), os 
itens das dotações do Orçamento Analltico do corrente exercfcio, dos órgãos da Administração Municipal, conforme discriminação abaixo: 
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3.0.0.0- Despesas Correntes 
3.1.0.0 - Despesas de Custeio 
3.1.3.0- Serviços de Terceiros 
4.0.0.0- Despesas de Capital 
4.1.0.0-lnvestimentos 
4.1.3.0- Equip. e Instalação 
4.1.4.0- Material Permanente 

DIÁRIO OFICIAL 

G. A. B. 

TRANSPORTA .................................................... . 

D.O. 

4.0.0.0- Despesas de Capital 
4.1.0.0 -Investimento 
4.1.1.0- Obras Públicas 

- Const. Rei. Recup. Ampliação 
e Conserv. dos Próprios Pú
blicos Municipais 

- Const. de 6 (Seis) salas de 
aulas Grupo Escolar Hildemar Maia 

3.0.0.0 - Despesas Correntes 
3.1.0.0- Despesas de Custeio 
3.1.3.0- Serviço de Terceiros 

TOTAL ............................................................ . 

30.000,00 

40.000,00 
80.000,00 

300.000,00 

224.308,00 

153.074.00 

150.000,00 
Crs 150.000,00 

524.308,00 

153.074,00 
Crs 827.382.00 

Art. 2• - As despesas decorrentes do Artigo anterior correrão por conta do Artigo 43, Item 11, § 3• da lei n• 4.320, de 17 de março de 
1964. 

Art. 3• - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
PALACIO 31 DE MARÇO, 25 de novembro de 1977. 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAP Á 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO, aos 25 dias do mês de novembro de 1977. 

JACY JANSEN COSTA 
- DIRETOR DO DEP'I" ADMINISTRAÇÃO -

DECRETO N9 172!77-PMM 

Fixa os valores de Indenização das despesas com alimentação e pousada, de que trata o Decreto n• Z8/76-PMM, de 14 de 
junho de 1976. 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso 11, do art. 15, da lei n• 6.448, de 11 de 
outubro de 1977 e tendo em vista o Decreto n• 80.563, de 17 de outubro de 1977, 

DECRETA: 

Art. 1• - Os valores de indenização das despesas com alimentação e pousada, passam a ser os constantes do quadro abaixo. de 
acordo com o que dispõe o Decreto n• 80.563, de 17 de outubro de 1977: 

CLASSIFICAÇÃO 

a) Prefeito 
b) Cargo ou função de confiança de Direção e Assessoramento (DAS) 

c) Cargo ou função de confiança de Direção e 
Assessoramento (DAS), e de Chefia e 
Assistência Intermediária (CAl) 

d) Funções de Assistência Intermediária 
(CAl ) e demais cargos ou empregos 

NlVEL OU SlMBOLO ALIMENTAÇÃO 

2-C Crs 280.00 
DAS-6 
DAS-5 Crs 240,00 
DAS-4 
OAS-3 
DAS-2 

, DAS-1 Crs220,00 
CAI-5 
CAI-4 
CAI-3 
CAI-2 
CAI-1 

N. 1 a 6 Crs 200,00 

POUSADA 

Crs 450,00 

Crs 390,00 

Crs 350,00 

Crs 300,00 

Parágrafo Unico - O valor da pousada será acrescido de 50% (cincoenta por cento) nas cidades de Manaus, Rio Branco, São Paulo, 
Salvador, Rio de Janeiro, Brasflia e Foz de Iguaçu. 

Art. 2• - Este Decreto entrará em vigor a partir de 1• de dezembro de 1977, revogadas as disposições em contrário. 
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. . 
PALACIO 31 DE MARÇO, 02 de dezembro de 1977. 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAPÁ 

PUBLICADO NESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO, aos 02 dias do mês de dezembro de 1977. 

JACY JANSEN COSTA 
DIRETOR DO DEP'I" DE ADMINISTRAÇÃO 

14' pág. 
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TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 
(Artigo 54 do Decreto n' 73.140/73) 

INSTRUMENTO: - Termo de Contrato de Empreitada n• 32/77-PMM (Processo n• 5487/77). ... 
PARTES: - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA e a firma BENEDITO DE OLIVEIRA MAiOS. 

3• feira, 29 de novembro de 1977 

PRAZO: - O prazo para conclusão total dos serviços será de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data da assinatura do presente 
Contrato e da Primeira Ordem de Serviço. 

OBJETO: -O objeto do presente Contrato consiste na execução dos serviços de construção de uma (1) Ponte em madeira de lei, sobre 
o Rio Areia Preta Rodovia MCP-10. 

VALOR: - E de Crs 42.000,00 (Quarenta e Dois Mil Cruzeiros), o valor do presente Contrato, fixo e irreajustável. 
DOTAÇAO: -O pagamento dos serviços decorrentes deste Contrato, correrá à conta dos recursos: Construção de Obras de Artes Espe

ciais e Pavimentagão de Rodovias- 4.1.1.0- Empenho n• 1353177. 
FUNDAMENT DO INSTRUMENTO:- Este Contrato decorre da Carta-Convite n• 07177-CPLO, de 25 de outubro de 1977, fundamentada 

no que preceitua o parágrafo 6•, In fine, do art. 127, do Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967. 
Macapá, 16 de novembro de 1977. 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAPÁ 

BENEDITO DE OLIVEIRA MATOS 
EMPREITEIRA 

TESTEMliNHAS: ilegível 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

TERMO DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL 

TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO de projetos de engenharia para sistemas urbanos celebrado entre a PREFEITURA MUNICI
PAL DE MACAPA e a Firma ETEL - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ESTRADAS S/A. para execução de proJetos de engenharia. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES:- PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. entidade de Direito Público rnterno, neste ato 
representada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municrpal, CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO, doravante denominada P.M.M., e a Firma ETEL -
EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ESTRADAS S/A, representada neste ato pelo sr. EDMUNDO CARVALHO DE SOUZA. doravante denomi
nada EMPRESA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: - O objeto do presente Termo é o encerramento do Contrato de projetos de engenharia 
para sistemas urbanos. celebrado entre a P.M.M., e a EMPRESA em 12 de janeiro de 1976, tendo por objeto a execuçao de pro1etos de enge
nharia. 

CLÁUSULA TERCEIRA - FUNDAMENTO LEGAL:- Este Termo está fundamentado no que dispõe o ítem I da Cláusula VIII, do 
Contrato supra mencionado. 

CLÁUSULA QUARTA- DISPOSIÇÕES GERAIS: -

I - A EMPRESA declara por este instrumento que recebeu todas as parcelas pela execução dos serviços realizados para a P.M.M., 
desobrigando esta de qualquer pagamento ou Indenização, fundada no referido Contrato. 

li -A Prefeitura Municipal de Macapá declara que a Empresa executou todos os serviços contratados. tendo sido referidos serviços 
aprovados por seus órgãos técnicos. 

111 - Ao firmarem este Termo as partes nada mais têm a reclamar sobre quaisquer das cláusulas existentes no Instrumento contratual 
objeto do presente encerramento. 

E por se acharem de acordo, assinam o presente Termo em cinco (5) vias de igual teor. na presença das testemunhas infra assinadas, 
para que produza seus efeitos leQais. 

Macapa-AP. em 29 de 11 de 1977. 

CLEITON FIGUEIREDO DE AZEVEDO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MACAPÁ 

EDMUNDO CARVALHO DE SOUZA 
ETEL-EMPREENDIMENTOS T~CNICOS DE ESTRADAS S/ A. 

TESTEMUNHAS: ilegivel 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

- Serviço de Terraa Urbanas -

EDITAL 
(30 DIAS) 

O Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de Macapá, através do Serviço de Terras Urbanas, conforme Decreto (E) n• 033, de 
17.12.74, do Governo do Território Federal do Amapá, faz público que estão sendo requeridos por Termo de Cessão, terrenos edificados nos 
endereços abaixo. pelas pessoas que JUlgam proprretárias das benfeitorias existentes sobre os Imóveis a seguir rei acionais na forma do art. 
61 , do Decreto-Lei n• 9.760, de 05.09.1946. 

ITEM 

01 
02 
03 
04 
05 

NOME DO REQUERENTE 

Alcides Oliveira Bezerra 
Alcides Oliveira Bezerra 
Benedito Viegas Gomes 
Benedito Alves de Souza 
Benedito Barroso Dias 

ENDEREÇO 

Av. Mendonça Júnior, 1483 
Av. F.A.B., 1430 
Av. Coêlho Neto 
Av. Pe. Júlio M. Lombaerd, 2729 
Rua Hildemar Maia 
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06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Cláudio Jesus Loureiro Av. Duque de Caxias, 1849 
Diógenes dos Santos Pastana Av. Cear i , 897 
Eriete Guilherme Mira Rua Hlldemar Mala 
Elza Esplndola Correa Av. Mateua de A. Coutinho, 394 
Firma Irmãos Carvalho Rua Adalvaro Cavalcante 
Francisco Martins de Lima Av. Maranhlo, 642 
Gonçalo Vilhena Guedes Av. Cora de Carvalho, 2118 
José Maria Batista dos Santos Av. NaçOa Unidas 
Januário da Silva Lopes Rua Com. Salvador Dlnlz 
Joaquim Corrêa Machado Av. Plaul 
Maria do Esplrito Santo Ferreira de Melo Av. Pedro Bailo 
Maria José Gomes Rua Hlldemar Mala, 1134 
Manoel Augusto Palheta Av. Ana Nery 
Maria Oneha Vilhena da Costa Rua Paraná, 682 
Manoel Correa Rua Goiás 
Marilú Mira Galvão Av. Atalde Telve 
Nilson Cortes Sanches Av. Acellno de Leão, 1185 
Paulo Pereira de Carvalho Av. Fellclano Coêlho, 305 
Servando Selas L age Av. Duque de Caxias, 573 
Verlssimo Rodrigues Santos Av. Dos Tupiniquins, 38 

Convida assim as pessoas que se julgarem com dir~ito sobre os referidos ImóveiS, a apresentarem suas reclamações por escrito, dentro 
do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação ao presente Edital. 

Macapá. 01 de dezembro de 1977 

Eng' JOÁO TEIXEIRA LIMA 
- Diretor do D.O. -

RAIMUNDO DE SOUZA MARTINS 
- Diretor do S.T.U. -

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 
Fundada em 12 de outubro de 1977 

CAPÍTULO I 
DA ASSOCIAÇÃO E SEUS FINS 

Art. 1• - A Associação dos Servidores Municipais é uma entidade civil de caráter social desportiva destinada a estreitar os laços de 
união e solidariedade entre os seus associados, fundada em 12 de outubro de 1977, de duração ilimitada, tendo sua sede na capital do Terri
tório Federal do Amapá, Forum Jurldico na Comarca de Macapá, com personalidade jurldica distinta de seus associados, organizada de 
acordo com as Leis do Pais, tem número ilimitado de sócios, sem distinção de sexo, creoo polftico partidário ou religioso. 

Art. 2• - A Associação dos Servidores Municipais, tem por finalidade a promoção de atividades :.OCials, desportivas. recreativas e cultu
rais. 

Art. 3•- A Associação dos Servidores Municipais, como pessoa jurldica e de direito privado, tem personalidade e patrimônio distinto de 
seus associados, sendo a diretoria responsável perante estes por seu ativo e passivo, dentro das atribuições que lhe são conferidas pelo pre
sente estatuto ficando os diretores passlveis de penalidade pelas faltas em que incorrerem. 

CAPÍTULO li 
DA PRAÇA DE DESPORTOS E DA SEDE SOCIAL 

Art. 4• - A Associação dos Servidores Municipais deverá construir uma Praça Desportiva composta de: 
1l campo de futebol 
2 quadras para basquetebol, volibol 
3) play-ground 
4) sede social 
5) ginásio de esportes. 

CAPITULO DI 
DOS PODERES 

Art. 5• - São poderes da Assoc1ação dos Servidores Municipais. 
1 Assembléia Geral 
2 Conselho Deliberativo 
3 Diretoria 
4 Conselho Fiscal. 

CAPITULO IV 
DO QUADRO SOCIAL 

Art. 6• - Distribuem-se os sócios da Associação dos Servidores Municipais, nas seguintes categorias: 
1 Fundadores 
2 Beneméritos 
3 Honorários 
4 Contribuintes 
5 Dependentes 
6 Atletas 
§ 1• - São sócios Fundadores os que se associaram e tomaram parte da reunião de fundação realizada em 12 de outubro de 1977. 
§ 2• - São Sócios Beneméritos, os que fazendo ou não parte do quadro social, tenham contribUI do pecuniariamente, com somas conside-

ráveis, nos projetos de Construção da Sede da Associação dos Servidores Municipais. 
§ 3• - Os tftulos de Benemerência serão indicados pela Diretoria, homologados pela Assembléia Geral. 
§ 4• - São Honorários, aqueles que, associados ou não tenham prestado beneficios ou feito donativos à Associação, reconhecidos e 

aprovados pela Diretoria e Assembléia Geral. 
§ 5•- Os títulos de Sócios Honorários serão conferidos pelo Presidente e atestado mediante a entrega de Diplomas Especiais em soleni

dade programada pela Diretoria. 
§ 6• - São contribuintes todos aqueles que aceitos pela Diretoria contribui rem com as mensalidades e taxas em vigor. 
§ 7• - São dependentes, a esposa. ascendentes e descendentes. enteados, irmãos, cunhados, sobrinhos que vivam sob sua dependência 

moral e econômica. 
§ 8• - Cada dependente da família do sócio, para gozo de freqüência na Associação, deverá preencher e manter as mesmas obrigações 

necessárias a condição de soéio. 
§ 9• - São atletas. os que representarem a Associação em competições oficiais. 
Art. 7• - São condições para admissão no Quadro Social o candidato a sócio que satisfazer os seguintes requisitos: 
1J O que estabelece o Art. 6• deste Estatuto; 
2 Ser proposto por sócio em pleno gozo de seus direitos; 
3 Fazer declaração de seus dependentes, comprovando o grau de parentesco e juntando duas fotografias 3x4, de cada dependente, 

inclus1ve a sua; 

16• pág. 
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5 Ter sua proposta aprovada pela Diretoria da Associação; , 
41 Não tenha concorrido por qualquer meio para desprestigiar a Associação; 

6 Com exceção do sócio referido no art. 6•, § 2• e 4• do presente Estatuto, que lhe é facultado o pagamento da mensalidade, os demais 
só serao considerados como tal, após saldarem a primeira mensalidade, o que deverá ser cumprido dentro de 30 (trinta) dias após a comuni-
cação ao sócio admitido. · 

Art. 8t- Subordinar-se-á a admissão dos sócios à apresentação da proposta devidamente preenchida e endossada por um associado e 
com a devida aprovação da Diretoria. 

Art. 9t - Deixarão de pertencer ao Quadro Social da Associação dos Servidores Municipais os sócios que: 
1~ Voluntariamente pedirem sua exclusão por escrito: 
2 Estiverem com as mensalidades em atraso por mais de três meses; 
3 Pela conduta, dentro ou fora da Associação, infringirem os requisitos morais indispensáveis para nele permanecerem: 
4) Não acatarem as normas estatutárias: 
5) Quando atletas, não cumprirem com suas obrigações desportivas: 
6) Forem demitidos ou dispensados por justa causa dos Quadros de Servidores da P.M.M. 
Art. 10 · Poderão ser readmitidos, por novas propostas, obedecendo o art. 8•, os ex-sócios que: 
1) Voluntariamente solicitarem sua exclusão; 
2) Pagarem as mensalidades atrasadas, que motivaram a sua eliminação. 
§ Unico • Não poderão ser readmitidos os sócios que tiverem sido punidos com expulsão. 

CAPITULO V 
DOS DEVERES DOS SÓCIOS 

Art. 11 · São deveres dos associados: • 
1l Conhecer perfeitamente o Estatuto Social, procurando Inteirar-se das resoluções e decisões administrativas; 
2 Pagar as contribuições devidas: 
3 Satisfazer integralmente todos os compromissos que assumir com a Associação: 
4 Aceitar e observar as disposições previstas neste Estatuto; 
5 Respeitar as determinações da Assembléia Geral e da Diretoria; 
6 Interessar-se pelo desenvolvimento esportivo e pelo prestigio da Associação; 
7 Exercer com zelo e probidade os encargos ou comissões que aceitar para os quais for eleito; 
8 Preservar pelo patrimônio da Associação; 
9 Representar junto ao poder ou poderes competentes da Associação contra fatos Irregulares; 

10) Acatar e respeitar osdemais sócios, especialmente os que estiveram no exercfclo de cargo ou desempenho de qualquer missão; 
.11 \ .Aoresentac~o da prova de quitação, quando para isso for solicitado, sempre que tiver de exercer seus direitos sociais; 
12) Aceitar Q julgamento e as penalidades conseqUentes que lhes forem Impostas, em virtude de prejulzos materiais e morais causados 

à Associação por si ou pessoas de sua responsabilidade, ou seus convidados; 
13) Não tom<l1" deliberações que não sejam de interesse da Associação. 

CAPITULO VI 
DOS DIREITOS DOS SÓCIOS 

Art. 12 - São direitos dos Sócios fundadores e contribuintes, quando quites com a Associação e em pleno gozo de seus direitos sociais, 
culturais, recreativos e desportivos: 

1l Freqüentar as dependências sociais e esportivas da Associação; 
2 Prat1car os exerclcios ou de preparação atlética nas dependências da Associação; 
3 Reclamar perante os dirigentes ou órgãos competentes, a fiel execução do estatuto e disposições complementares, ainda que o 

objeto da reclamação não o atinJa diretamente, mas à Associação em geral; 
4) Pedir reconsideração e. quando desatendido, recorrer aos órgãos superiores; 
5) Obter informações sobre a vida associativa. exceto quando pela Diretoria ou Conselho Fiscal, nas matérias das respectivas atribui

ções, for deliberado prévia e expressamente que o assunto permaneça sigiloso. 
6) Requerer. com o mfnimo de 1/3 de seus sócios, em pleno gozo de seus direitos, convocação do eoder ou poderes da Associação; 
7) Requerer seu desligamento do quadro social, desde que não se encontre em débito com a Associaçao e nem mcurso em qualquer das 

penalidades previstas neste Estatuto: 
8) Comparecer à Assembléia Geral com direito à palavra. votar e ser votado para qualquer cargo eletivo, respeitadas as restrições conti-

das neste Estatuto; 
9) Ser cientificado por oficio, quando eleito ou indicado para qualquer cargo ou comissão; 

1 O Usufruir dos direitos estatuídos e regulamentos; 11 Receber título de Sócio Honorifico. sem perda dos seus direitos: 
12 Obter carteira social, individual e para seus dependentes. na forma estabelecida neste Estatuto ou qegulamento Interno: 
13 Propor adm!ssão ou readmissão de sócios de acordo com as normas estatufdas: 
14 Participar de todas as atividades sociais, culturais e esportivas, promovidas pela Associação acompanhado de seus dependentes; 
15 Usar flâmulas e distintivos da Associação. 

CAPITULO VII 
DAS PENALIDADES 

Art. 13 . Os associados que infringirem, quaisquer das disposições previstas por este estatuto. serão passlveis das penas seguintes. 
1 Advertência verbal ou escrita 
2 Suspensão de 1 a 12 meses 
3 Eliminação 
4 Expulsão 

• _§ 1' · E passfvel de advertência escrita o sócio que por cada ação ou omissão se portar inconvenientemente nas dependências da Asso-
C laçao. 

§ 2• · Está sujeito a pena de suspensão o associado que: 
1 Promover discórdia entre os sócios; 
2 Atentar contra a disciplina social; 
3 Se fizer acompanhar, nas dependências da Associação, por pessoas de má reputação, apurado o fato pela Diretona: 
4 Incidir em infração já punida com advertência verbal ou escrita; 
5 Desrespeitar qualquer representante dos poderes da Associação ou Sócios Investidos nessas atribuições, e demais funcionários no 

exerclcio de seus deveres: 
6) O sócio suspenso não fica Isento dos deveres previstos no art. 11 , Item 2. deste Estatuto. 
§ 3• • E passlvel de pena de eliminação o assoc1ado que: . 1l Praticar atos que a Diretoria julgue incompatlve·,s com o decoro públ1co: 
2 Não pagar, durante 3 (três) meses consecutivos, as contribuições; 
3 Reincidir em Infração já punida em suspensão. 
§ 4• • Estará sujeito a pena de expulsão o sócio que: 
1) A!lleaçar ou tentar agredir fisicamente, por quaisquer meios os sócios ou membros da administração, em qualquer dependência da 

Assoc1açao; 
2) No exerci cio do mandato ou como membro de qualquer órgão administrativo praticar Irregularidades de natureza grave. em qualquer 

época que tal fato seja verificado e plenamente comprovado. 
§ 5• · Aos atletas prevalecerão as penalidades, porventura recebidas de entidades superiores, além de ficarem sujeitos a qualquer das 

penalidades previstas neste artigo. 
Art. 14 · As deliberações e o grau das penalidades serão julgados pela Diretoria; 
Art. 15 ·As _penas previstas no art. 13, § 1• deste Estatuto, serão aplicadas pelo Presidente da Associação, ad-referendum da Diretoria, 

em sua 1• reuniao ordinária, com direito de recurso à mesma Diretoria, no prazo de 10 (dez) dias. 
Art. 16 · As penas previstas no art. 13, § 2•, serão aplicadas por decisão da Diretoria, sujeito a homologação pelo Conselho Delibera

tivo, ~m SUél 1 • reunião ordinária com direito de recurso ao Conselho no prazo de 20 dias. 
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Art. 17- As penas previstas no art. 13,§ 3• e 4•, serão aplicadas pelo Conselho Deliberativo, por recomendação da Diretoria, podendo o 
punido recorrer à primeira Assembléia Geral Ordinária. 

Art. 18 - Somente a Assembléia Geral tem competência para julgar os casos de expulsão. 
Art. 19 - As decisões sobre punições constarão obrigatoriamente das atas de reuniões dos poderes competentes. 

CAPITULO VIII 
DO PATRIMÓNIO SOCIAL 

Art. 20 - O Patrimônio Social da Associação dos Servidores Municipais se constitu irá: 
1 Das contribuições pagas pelos associados; 
2 Das doações e legados: 
3 Dos produtos de organizações desportivas ou recreativas promovidas pela Associação; 
4 Dos rmóveis e móveis e rendimentos que produzirem. 
Parágrafo Unico · O patrimônio da Associação dos Servidores Municipais, ficará sob a guarda e adminrstração da Drretoria que apre

sentará. trimestralmente. contas à Assembléia Geral, que as aprovarão ou não, depois de ouvido o parecer do Conselho Fiscal. 

CAPITULO IX 
DO MOVIMENTO FINANCEIRO 

Art. 21 - Constituem recerta quarsquer quantias recebidas pela Diretoria ou quem suas vezes fizer. que seJam mensalidades, donativos 
ou venda de quaisquer produtos; 

Art. 22 - Constrtuem despesas quaisquer quantias dispendidas por autorização da Diretoria, como sejam, compras de material, obriga
ções, festejos e. de um modo geral, todo qualquer material necessário para o desenvolvimento e promoção da Associação. 

Art. 23 - O ano financeiro da Associação dos Servidores Municipais começa e termina com o mandato de cada Diretoria. 

CAPITULO X 
DA ASSEMBLll:IA GERAL E ELEIÇÕES 

Art. 24 - A Assembléia Geral, órgão soberano da Associação, é composta de sócios fundadores e contribuintes em pleno gozo de seus 
direitos sociais. 

§ 1• - As Assembléias serão ordmárias ou extraordinárias. 
§ 2• - As sessões ordinánas são convocadas para os fins exclusivos de: 
1 Autorizar o orçamento programa, aprovado pelo Conselho Deliberativo para o novo exerclcio; 
2 Eleger o Presidente e Vice-Presrdente da Diretoria e o Conselho Fiscal, de 2 (dois) em 2 (dois) anos; 
3 Eles.er 1/3 dos membros contribuintes e suplentes do Conselho Deliberativo 
4 Deliberar sobre os Relatórios Trimestrais da Diretoria; 
5 Del iberar sobre o Relatório Anual da Diretoria e o Parecer do Conselho Fiscal sobre a tomada de contas do exerc!cio financeiro. 
§ 3• - As sessões extraordinárias são convocadas para qualquer outro fim e reallzar-se-ão em quaquer época. _ 
Art. 25 - A Assembléia Geral Ordinária será convocada pelo Presidente da Associação ou em 2• instâncra, pelo Presidente do Conselho 

Deliberativo, dentro do prazo previsto de 15 dias, publicada no Diário Oficial do T.F. do Amapá. 
Art. 26 - As sessões extraordinárias da Assembléia Geral são convocadas: 
1 Pelo Presidente da Associação: 
2 Pelo seu próprio presidente; 
3 Pelo Conselho Fiscal; 

. 4 Por solicitação escrita de pelo menos 50% dos sócios contribuintes e fundadores em pleno gozo de seus direitos estatutários, diri
grda ao Presidente da Associação. 

Parágrafo Unrco- Na Assembléia Geral Extraordlnaria, só poderão ser tratados os assuntos que constarem no Edital de Convocação e 
pautados na Ordem do Dia. 

Art. 27 - A Assembléia Geral será convocada, com antecedência m!nima de 5 dias, com edital publicado nos quadros de avisos e, se 
possível, divulgação na imprensa falada e e~crita . 

§ 1•- A Assembléia Geral será realizada em primerra instância com a prsença de 50% de seus associados contribuintes e fundadores e 
em segunda. meia hora após, com qualquer número de sócios. 

§ 2• - Não será permitido voto por procuração. 
Art. 28 - Se ocorrer empate em qualquer votação. considerar-se-á eleito o sócio mais antigo. 
Art. 29- Tendo sido um assocrado elerto para cargos diversos. será empossado no que obtiver maior número de votos. Em caso de 

empate, ser-lhe-á facultado o drrerto de escolha, sendo posteriormente realizada nova eleição para preenchimento do cargo ou cargos prete
ndas. 

Art. 30 - As reu~iões da Assembléia Geral serão presididas pelo Presidente da Associação dos Servidores Municipais. exceto aquelas 
em que se julgar impedido. 

§ 1• - Na hrpótese do presidente estar rmpedrdo. a Assembléia será dirigida pelo seu substituto legal. 
Art. 31 - Toda e qualquer votação de cargos eletivos será por escrutinaçào secreta, não se permitindo mais de uma chamada, nem a 

contagem de mais de um voto para cada sócro presente. 
Art. 32 - Ao Presidente da Assembléia Geral compete nomear dois escrutinadores dentre os sócios presentes, para auxiliar os trabalhos 

de votação. assim como manter a ordem na reunião e interrompê-la se necessário, para evitar perturbação iminente. 
Art. 33 - Encerrada a votação. a apuração será feita imediatamente, após o que o Presidente da Assembléia Geral proclamará os sócios 

elertos. que tomarão posse dentro de 20 (vinte) dras no máximo, em sessão comemorativa. 
Art. 34 ·As cédulas para votação se drvidirão em duas partes; a primeira com os nomes para Presidente e Vice-Presidente da Diretoria 

e a segunda. com os nomes dos três membros efetivos e três suplentes para o Conselho Fiscal. 
Art 35 - As chapas concorrentes à eleição serão recebidas pela Secretaria até 72 horas antes da convocação em primeira instância. 

freando a cargo da Diretoria a confecção das mesmas (padronização e duplicação). · 
Art 36 - A Diretoria apresentará as chapas devidamente impressas para serem escolhidas pelo associado eleitor. 
Parágrafo Unicc -A votação será feria por chapa, não podendo o associado eleitor votar em candrdatos pertencentes a chapas distintas. 
Art. 37 - Durante as reuniões de Assembléia Geral nenhum assunto fora de pauta será objeto de discussão ou votação. 
Art 38 - Nenhum sócio poderá falar por mais de duas vezes sobre o mesmo assunto e, em cada um deles. por tempo não superior a 

qurnze mrnutos. salvo autonzado pelo Presrdente 
Art. 39 - Em assunto considerado pela Assembléia Geral de suma importância, a votação será por escrutfnio secreto 
Art. 40 - Tem por fim a Assembléra Geral: 
1 Aprovar as prestações de contas da Diretona; 
2 Eleger de dors (2) em dois (2) anos a Presrdência e Vice-Presidência da Diretoria e membros dos Conselhos Fiscal e Deliberatrvo , 
3 Resolver asSumas de suma tmportãncia que ocorram por conta de extinção ou desaparecimento da Associação: 
4 Resolver casos de perda de mandato ou destituição de cargo, quando eletivo; 
5 Admrtir sócios benemérrtos e honorárros 

CAPITULO XI 
DO CONSELHO DELIBERATIVO 

Art . 41 - O Conselho Deliberativo é constituído por sócios fundadores e contribuintes, quites com a sociedade e em pleno 9ozo de seus 
dirertos sociais. culturais e recreativos em numero de 6 membros partrcipantes e 3 suplentes mais os ex-presrdentes da Assoctação. consi
derados como conselherros vrtallcios. 

§ 1• - O mandato dos membros particrpantes e suplentes é de 2 anos, sendo 1/3 dos mesmos renovado anualmente. 
§ 2• - Os membros do Conselho Deliberatrvo serão consrderados empossados após sua elerção pela Assembléia Geral. devendo reunir -se 

no prazo de 1 O dias. para eleger o Presidente e designar os secretários. 
Art. 42 - Os suplentes poderão ser convocados para substiturção eventual de conselherros que se encontrem enfermos ou ausentes e 

que comunicarem por escrrto. até o prazo de 5 dias antes de qualquer reunião do conselho. 

. 
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Ar! 43 Compete ao Conselho Deltbera.ttvo 
1) Aprectar e JUlgai os atos e recursos da Dtretona ou os que conha ela forem mtetpostos. 
2) Aprovar ou recusar as proposta~ para sóctos honoléinos 

_ 3) Aprectar as alterações estatutanas recomendadas pela Dtretorta e quando aprovadas. ~ubrneté-tas a Assembléia Geral para homolo-
gacao ' 

4) Apreciar c Orçamento programa i!prcsentado pela Drretona 
5) Ccns;1tuu ccmtssões ~empre que ~ecessa11as _ao estudo ou a txecuc.Jo oe as~u11tos espectats r.u e~pecíf 1 cos . 
6) Resc.ver todos cs assuntos que 11au estejam atnbUidos espectftcamente a outros poceres <la Assowçao 

CAPITULO XII 
DA IIIRETORIA 

Ar! 44 - São membros da Dtret'Jna órgão admmtstrattvn da Assoctação. os seguintes 
1) Prestdente 
2 Vrce-Presrdente 
3 1 • Secretário 
4 2• Secretário 
5 1 • Tesoureiro 
6 2• Tesoureiro 
7 Drretor Socral 
8 Diretor de Esportes 
Parágrafo Unrco- Apenas o Prestdente e o Vice-Presrdente serão elettos pela Assembléia Geral; Os demais membros serão nomeados de 

livre escolha do Presidente eleito 
Art 45 - Compete à Diretoria da Associação dos Servrdores Munictpats. administrar a sociedade, zelando pelo seu patnmônio e reputa

ção. esttmulando e desenvolvendo seu progresso. cumpnndo e fazendo cumprtr a Lei, o Estatuto, Regimento Interno e as deCISões dos ór
gãos dtrrgentes. espectalmente. 

1 i Admrtlr sócrcs salvo hunoranos e benemerrtos. 
2 Admitir . pun1r. elogtar e dtspensar o pessoal remunerado ou não. fixando-lhe salários e atributções. 
3 Pedtr convocação de Assembléia Geral e do Conselho Ftscal. quando desatendida. convocá-la diretamente. 
4l Movtmentar o patrunônro soCJal e contra1r obrigações respeitadas as atribUJçôes da Assembléia Geral e do Conselho Ftscal 
5 Reuntr-se otdinariamente mensalmente e. extraordmanamente. sempre que convocada pelo Prestdente ou maroria de seus membros 
6 Interpretar e resolver as omtssõcs deste Estatuto. nas materras de sua cc•npetêncta. 
7) Ba1xar InStruções ou regulamentos sobre qualquer setor ou atiVIdades da Associaçao. orientando seus componentes quanto a, 

manerra de desempenharem suas tarefas especiftcas. 
8) Propor a reforma deste Estatuto. após decomdos dots anos de sua aprovação. se assim achar conventente aos mteresses da Assocta· 

ção ou de seus associados. 
9) Aprese11tar ao Conselho Deliberaltvo c balançc trimestral. !Jem como as contas, balanças e o '1elatóno anual. acompanhado dos 

pareceres de Conselho Fiscal. 
1 O) lndtcar ao Conselho Deliberativo e Assembleta Geral os nomes das personalidades merecedo>as dos títulos de sóc1os honorárros e 

beneméritos 
Art 46 - A Diretoria da Associação dos Servtdores Mumctpars. será exefCida por sócios contnbuintes c fundadores em pleno gozo de 

seus diretlos. de capacidade compatível com o c~rgo 
Art 47 - O mandato de cada dtretona sera de dots {2) <mos. 'Jendo permittda a reeleição 
Art 48 . A renúncia do Presidente~ Vice-Prestdente. simultaneamente. somente será aceita em Assembléia Geral. convocada para esse 

frm. na qual deverá ser dtscuttda a prestação de contas a ser ap1 esentada na refenda Assembléta. elegendo-se nessa ocasstão os novos 
membros. para conclutr o mandato dos renunctantes 

Art. 49 - Compete amda a Drrctona orgaruzar seus departamentos e respectrvos regimentos internos. 
A1t. 50 - A Drreto11a da Assocração dos Servidores Muntctpats somente se reunirá com a presença de. no mtnrmo 50"1o de seus 

membros 
Art 51 - Cumpete ao Prestdente· 
t) Nomear c 1' Secretano. 2• Secretano. 1• Tesoureiro. 2• Tesoureuo. Dtretor de Esporte e Drretor Soctal. 
2) Presrdrr a Assembléra Geral e a Dtretona da Assoctação assrm como supenntender a admmtslraçâo oa mesma. 
3) Encam.tnhar à D1ret01 ia todos os recursos que forem dll lgldos a Assocraçào at•avés de sua pessoa. 
4) Convocar a Assembléia Geral. Dtretor~a. Conselho DeliberaTivo e Ftscal: 
5) Autentrcar documentos de responsabilidade soctal e ftrmar pa~é1s dependentes de sua assmatura. 
6) Vtsar contas de pagamento. 
71 Asstnat qualquer conta bancária. JUntamente com o tesoure11o. 
8) Credenciar representantes ou delegados e consttlutr mandatar~o ou procuradores para a Assoctação. de acordo com os dema1s dire

tores. 
9) Dtvulqar anualmente sumário do Relatorro Soctal e Ftnancerro da Assoctação 

1 0) hequentar assiduamente a sede 
11) Frrmar tcr1a e qualquer correspondência da Assocracao . 
1?\ Adotar qualquer provtdêncra de urgêncra e comunrca la aos demars dtretores 
131 Representar a AssoctaQãO em JUizo ou fora dele 
Art 52 Em ~uas falt3s e imped;m~lllu~ u Prestaente se'a substltuiOO pelo Vtce-Presidente 
Ar\ 53 - Compete ao 1• Secretarro · 
11 Substrtu11 c Vrce-Prcsrdente em tudas as suas faltas c tm[led.mentos: 
11\ lncumorr-se da r.o11espondêncta e do expedrente rnterno e rxtPrno tnclustve puhltcrdade da Assoctacào 
3) Org~nrzar P manter o frcharro do qua01o social 
.\ ) r.unvr.r.~' rte OJOCI"' rfn Presrdente as reuntôes de Admmtstracaa e Assembléia Geral. com uma antecedência de 48[quarenta e orto) 

n~' "~ d vu1g.1r.r1r en, li! I convocação a data hora. local e ardem oo dra 
51 La v,~· .ts atas dos l'abalhos da Drretona Admtntstracao e Assemble1a Geral 
Ar! 54 tm suas faltas c tmpedtmentos o 1• SecretanC1 sera sutlstrttPdO pelo 2• Secretano ao qual compete 
11 Suhstltull o 1 • Secretano em todas ~s suas faltas e rm~1edrrnento~. 
2) ~avrar ata~ e rna1s atos determmados pela Dtretorta 
11 'lraanttar e ma~1ter organtzado o arqutvo da Assocração 
Art 5r: · Compete ac 1' Tesouretro· 
11 E'etu.rr receiJtmentos e pagamentos e movrmenta1 as contas bancar tas. JUntamente com o Presidente. 
2) Assrnar teCti.Jcs de rollna e proceder o balancete mensal 
31 Organtzar e manter o tnventáno patnmontal e a eswta da Associação. 
4) Guardar valores socrars · 
51 Ncltfrca' scctos em dtraso. promover cobrança ou punrções que correrem ae débrto para com a assoctaçao 
Art 56- Em suas faltas e rmredtmentos o t• Tesoureiro sera substttutdo pelo 2• Tesoure11o. ao qual compete trabalna: de comum 

,!CCrdc cem c 1' Tesowerro. em tudú ~ue se ftzer necessarro para o perferto andamento dos trabalhos da tesourana 
Art 57 - Compete 1c Duetnr Soctal 
1 l Drng11 c Departamento Soctal 
21 Plane!ar jltrtamente com o Departamento Soctal que luncrolld sob sua supervisão, a drreção e execução de todas as atividades oe 

car ater soc1a 
3) Receber e acomcd~r soc;os. autorrOades. convtdados. vtsrtantes e membros de órgãos de pullltctdade . 
.i) Promover concursos. sorte1os e 1ntc1atrvas semrlhantes cu oanrcrpação de clube quando o patroctnto for de outra entidade. serr.p;e 

ouvrndc prev1amente a D11 e torra. 
5) Supervrs10nar todos os acontwmentos socra1s promovroos pela Assoc;ação. e conduta oos asst'wdro; partiCipando à Dtretona 

qualquer trregulotrdade. 
6) Progtamar a ornJmentaçào de festas. organrzaçâo de ptquetiiQues e demars acontectmer10s socrars 
7\ Orgamzar reunrões artrst1cas lrteranas e socrats assm1 .come relacrcnar P COI'VJO,Jr assocrado~ 1 :u • ocdSrries o•ver sa; 
8) Drng1r e executar a programação dP todas as atrvrdar1r~ soctats da Associação 



Art. 58 • E de competência do Diretor de Esportes: • 
1 Dirigir e supervisionar o Departamento de Esportes; 
2 Zelar por todo o material e equipamento da Associação sob sua responsabilidade; 
3 Dirigir e executar todas atividades esportivas da Associação; 
4 Promover campeonato, torneios, maratonas e outros tipos de competição esportiva; 
5 Difundir e aperfeiçoar a prática de educação flsica e desportos em geral; 
6 Divulgar todas as atividades esportivas; 
7 Recortar a Diretoria todas as ocorrências em que a Assoc1ação tomar parte. . 
Art. 59· Tanto o D1retor Soc1al como o D1retor de Esportes, poderao escolher entre os associados e de acordo com os dema1s diretores 

os auxiliares que necessitarem, para melhor funcionamento de seus Departamentos. ' 

CAPITULO XIII 
CONSELHO FISCAL 

Art. 60 · E o órgão da Administração responsável pela fiscalização de todos os atos administrativos efetuados pela Diretoria. 
Art. 61 · Compõe-se o Conselho Fiscal da Associação dos Servidores Municipais, de 3 sócios contribuintes ou fundadores eleitos pela 

Assembléia Geral, com mandato de dois anos. e a ele compete: 
1 Apreciar, conferir e dar parecer às contas da Diretoria e encaminhá-las a aprovação da Assembléia Geral; 
2 Dar parecer, obrigatório, em todos os assuntos de caráter patrimonial que devem ser submetidos a Assembléia Geral; 
3 Solicitar a convocação da Diretona e Assembléia Geral e quando desatendido convocá-las diretamente; 
4 Assinar juntamente com o Presidente e o Tesoureiro, todos os documentos contábeis. 
Art. 62 • O Conselho Fiscal elegerá seu Presidente na sessão posterior de sua posse. 
Art. 63 • Compete ao Presidente do Conselho Fiscal organizar e dirigir os trabalhos desse órgão, distribu indo seus encargos entre os 

demais componentes. 
Art. 64 ·O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês para examinar o balancete da Diretoria, e, extraordinariamente, 

sempre que convocado pelo seu presidente, pela Diretoria ou Assembléia Geral. 
Art 65 · Terá o Conselho Fiscal três suplentes eleitos de conformidade com o artigo 34 deste Estatuto. 
Art 66 · Possuirá a Assoc1ação dos Servidores Mumcipais dois Departamentos a saber: 
1) Departamento Social 
2) Departamento de Esportes. 
Art. 67 · Integram os Departamentos: 
1 Social: 
a Seção de Divulgação 
b Seção de Patnmômo 
c Seção de Promoções. 
2 Esportes: • 
a Seção de Futebol 
b Seção de Esporte de quadra e salão. 
Art. 68 · Compete ao Departamento Soc1al. 
1) Funcionar nomeado e dirigido pelo Diretor Social sendo seus componentes 1ncluldos no mesmo, por ato ou portaria da Diretoria da 

Assoc1ação. em v1rtude da prévta indicação do Diretor Social. 
2) Compete ao Departamento Social fiscalizar. dirigir e orgamzar todas as atividades sociais da Associação, apresentando relatóno à 

Diretona. 
Parágrafo Umco • O Departamento Soctal é composto de tantos membros quantos forem necessários, indicados pelo Dtretor Social. 
Art. 69 · Compete ao Departamento de Esportes· 
1) Funcionar nomeado e dirigido pelo Diretor de Esportes. sendo seus componentes inclui dos no mesmo por ato ou portaria da Diretoria 

da Assoctação, conforme escolha e indtcação prévia do Dtretor de Esportes; 
2) A organtzação. fiscalização e dtreção de todas as atividades esportivas da Assoctação dos Servidores Muntctpats. 
Parágrafo Umco • O Departamento de Esportes é composto de tantos membros quantos forem necessários. tndtcados pelo Diretor de 

Esportes 

CAPITULO XIV 
DOS SIMBOLOS 

Ar1 70 · São slmbolo~ ~a Assoctação dos Servidores Muntctpats. uma flâmula e um pavtlhão 
Parágrafo Umco · O pavilhão será nas cores 

CAPITULO XV. 
DA PERDA DO MANDATO 

Art 71 Perderão o mandato, os que: 
1) Eleitos ou nomeados para qualquer cargo. não ttveram entrado no exercício de suas funções. dentro do prazo de 30 dias após a data 

ftxada para a posse, salvo mot1vo de alta relevância, comprovado; 
2l No exerc1c1o oe qualquer cargo ou função, faltarem consecutivamente a 3 reumões. sem causa JUStificada. 
3 Se descuidarem dos deveres de seu cargo, tmpostos por este Estatuto; 
4 Menosprezarem, por atos ou palavras a Associação. 
Art. 72. A Assembléia Geral é autônoma para resolver todos os casos de perda de mandato de qualquer diretor, deliberando sempre por 

escrutlnto secreto. 

CAPITULO XVI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 73 . Todos os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela Diretoria da Associação, quando de assunto de sua compe
têncta. os demais pela Assembléia Geral. 

Art. 7 4 • Somente a Diretoria poderá convtdar pessoas estranhas ao seu quadro social para freqüentar a sede e demais dependêocias da 
Assoctação. 

Art. 75. O presente Estatuto somente. poderá ser reformado por decisão de uma Assembléia Geral Extraor01nárta, espectficamente con-
vocada para tal . e quando não mais atenda aos interesses e necesstdades da Associação dos Servidores Muntctpats 

Art 76 - O Prefetto Munictpal de Macapá é o Presidente de Honra da Associação. 
Art 77 · Revogam-se as dtspos1ções em contrárto. 

Constituíram a Comissão de elaboração do presente Estatuto · os quais tomaram P.arte na 1• Reunião realtzada no dia 12 de outubro de 
1977 quando fot fundada a Assoctação DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MACAPA: 

01 · Prefetto Cletton Figueiredo de Azevedo 
02 · Munlo Agostinho Pinhetro 
03 • José Vitor dos Santos Banhos 
04 · Adauto Bastos de Oliveira 

r 05 • Jacy Jansen Costa 

I 06 Maltas lbtapina da Silva 
07 · Newton Douglas Barata dos Santos 

L
OS • Francisco Souza de Oliveira 
09 • João Tetxe1ra Ltm? 

1 O • Ra1mundo de Souza Martins 
11 · Ciro Damasceno Ptcanço 
12 · Antônio da Silveira Barbosa 
13 · Maria Augusta Ventura Costa 
14 · Adelatde Monteiro de Menezes 
15 · Lutz Augusto Gonçalves de Ass1s 
16 · Maria de Jesus Cardoso 
17 • João de Almetda Souza 
18 · Roberto Assunção Bata. 


	

