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Deeretos 

{E) n 2 003 de 24 de teve relro de 1978 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atr l bulções que ~h e são conferidas pelo artigo 18, 
Item li, ::lo Decreto-Lei n.0 411, de 08 de janeiro de 1969. 

Consldemndo qúe a dMamlzação do d~envol\JI~mento 
urbano do Mtmicípio de Ma'capá, acha-se tolhida tmr falta 
de definição quanto a Dl'iorldade do solo; 

Considerando que o titulo det.lniilvo de propdedede 
de lote urbano propiciará ao ocupant~ coodlçnes de onerá
lo jooto aos sistemas de Unanciamebto~ nacfanels; 

Considt!rando que titulação dos terreno• utba11os 
além de sen eminen~me,nte social, conforme dlre\rl7.eti do 
Gov-erno Brasileiro, é também fator de Qf!senvolvlmento 
econôm ico tento par tliculaP ce1mo do próprio Munlcfplo; 

Considell8odo que, aproxfmadames\te, 75% doa lotea 
urbanos do Munlclplo se encontram ocupados a ttbulo 
precário; 

Consid erando que a~vés do processQ ng 2.996/76 e 
anexo, os per·imetros de Macapé e Santana, f.oram demar
cados pelo INCRA, com base na Lei nº 22/74-PMM, de 03 
~ outubro de I 974, e reeonhecidr ·s com a desUhaçlo u~
bana pelo Serviço de Patrimônio da União; 

Conslde!'ando que o 'artigo 76 do Decreto-Lei n.0 

411 /69, autoriza aos Governadores dos Terrltór!os anenal' 
qs bens Imóveis sob sua admlnlstraçAo, Inclusive os de 
l*'eas urbanas; 

Cunside'I'a ndo que o Exmo. Sr. M~nlstro do Inter-ior, 
d epois de ouvido o Cons~llt'b Thrl'ftorlal , aprovou a allene
çãc. dos Imóveis sob admtpistraç"Ao deste Govemo, atravéll 
do processo n. 0 11 .651/76, de' 20 d-e eb,.ll de 1976; 

Consldlerando que referida Prefelttll'a astá dotada de 
estlrulu-ra adquada para as at.rlbttlçõcs lnér•ntes a altlenllçlo 
de tler'ras urt>ana.s de acordo com a Lei Munfcfpal nl! 66/77, 
de 05 d"e maio de 1977, que criou a Caordeoadorfa Imobldlê
ih de Macapâ - CLMA; 

ConsMetando que os Planos de DeS>envolvlmenw 
Urbano, Zoneamento, Ocupação do Solo e EdltiC'Sçlio do 
Mun\octplo serão cumprlld'OII em estt'lta con sonâncta com as 
dh-etrolzes •manadas pelo Goverbo do Te~tórl~r:>; 

Consl.:i~rahdo que os ~cursos provenientes de pro· 
duto das alienações do5 ter-renos Ul'banos de Macapá e 
Sénbana Sf! rão apU.cados em seheam.ento básl"co e us-bant
zação, de acordo co:m Ta-cetro Termo AdiUvo ao Convênio 
celebrado entre os Ministérios do ~nber!or & Agrlcultu·~ & 

suas a,uta~ufas vinculadas INCRA e GTFA, cuja execuçtio 
desses encargos ficará afeta à Prefeitura Mnmlclipal de 
Macapá , 

DECRE'l'A: 

Aort. 1 a - Delegar c:ompetêflcifl à Pretelture Muooicl 
pal de Macapé para praticar atos pel'tfnentes a allella~Ao 
e cessão de terras, comPt"eeÔdldaa nos perlrnetros urbanoa 
e di! eocpamsAo urbana, de Macapá e Santana , bem como 
de receber o pooduto da alfenaçAo dos Joa.s vendidos, e 
de~ls atribuições Inerentes ao assunto. 
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EXPEDIENTE 
IMPRENE'A OFICIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
* Adlllinistração 
• Redação 
• Parque Gráfico 

Rua Cândido Mendes s/n2 Macapá - T. F. A. 

TELEFONES: 
Gabinete do Dir etor 
Chefe das Oficinas . 

DIRETOR 
IRANILDO TRINDADE PONTES 

5463 
5307 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLICAÇOES 

NA CAPITAL 
Anual . . . . . . . .. .. . 
Semestral . . . . . . . . . . 

OUTRO~ ESTADOS E MUNICfPIOS 
Anual . . , .. . . . ... . . 
Semestral . . . . . . . . . . . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrazado: aumenta cinco cr uzeiros 

Art. 22 - Ser!! de exclu siva competência do Gover 
nador do Território Federal do Amapá a tltul aç~ do do
minto pleno do &olo, bem otm o a ce lebração de contratos 
com clausulas resolut ivae, e d~mais atos consistentes em 
aquislçã'O, adm~nlstoação, disposíção, fn cfl!llOração e onera· 
ção de Imóveis. 

Parágrafo Único - A alienação de terras não se 
aplicA, especificam~ nte, às pessoss jurfdicas de direito p6-
bllic'> Interno, Integrantes da Admlnlsll reção Dlret'!l , à 11 qual~ 
serão doados te~enos, para implanta r suas atividades ne~te 
Terrltót'lo, ouvidos os órgãos tll mpetente~ . 

ATt. s.o - Os altos delegadO'S à Prefeitura Municipal 
de MaC'8pá, referido no 'artigo 12 deste Decreto, serã'o su
parv·lslo·nados, con' r Jlad'Os e asses sora dos por um Conselho 
Imobiliário , criado por Decreto , composto c*' membros In
dicados pelo Govemador do Ten"1:tJr•fo Federal do Amapá 
e pé'l~:~ Prefeitura Municipal de Macapé . 

Pa~grafo Únioo - Ao Conselhb co mpete es•abele.cer 
diretrizes e normaa pata os ftna es peelHcados n&ste 
Decreto. 

Art. 4.0 - A al~naçllo ou ce'ssllo de terrenos de que 
trata eele Decreto deverá guarda r estriota consonância com 
o Plano de DesenvoliMmento Ul'boano, Leis de Edlttcaçi:: P.s, 
Urbanismo e de Zoneam ento, aplicáveis ao Munic,plo de 
Ma~pá, como também com as demais norma~ que lhe 
forem pc·rtlnentes, 

Art. 59 - Revugam-se aa disposições em cont'l'árlo. 

Palácio do Setentrlão, em Macará, 24 de fevereiro 
de 1978, 89g da 'R.eplThllca e 35.0 da Criação dg Terrltó'rio 
Federal do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennfng 
Governador 

Poder Judiciário 
Justiça :ios Territórios 

Território Federal do Amapá 

Juizo de Direito da Comarca de Macapá 

Edital de Citação de !Smpr~S'a de Con struções 
Ltda., na fovme abaixo 

O Dolltor Benjamim Lisboa Ra yoJ, MM. Juiz 
de Direi~ em exer-cício da Comarca da 
Macapá, capital do Território FedHal do 
A'ma(lÍ, ne forma da Lei etc ... 

Faz sebe·~ "os que o presente edital vii1em ou 
dele conhecimento tivwrem que, pelo presente cita 
Empresa de ConstruQ()u Gerais L~da, loca!izadà 
em lugar inçerto e. não sab~ <1, com o prazq ge 
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PUBLICAÇOES 

Página comum, cada centlmetro pur coluna Cr$ 20,00 
Preço deste Exemplar Cr$ 2,00 

Matéria. para publicação das 07:30 às 12:00 e da s 
14:30 às 17:30, excetuando os sábados. 

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulação do 
Dlt. r io, capital, e 8 dias nos municipios e outros estados 

OFICIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publicação. 

ASSINATURAS - Capital, Municípios e outros 
estados em qualquer época. 

FORMA DE P AGAMENTO 

Avulso: Em moeda correntP 

Assinaturas e P ublicações: Em cheque nominal para 
«Serviço de Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA » 

Assina turtos vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este Diário Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amapà em Brasília-DF 

e Belém, Es tado do P ará. 

30 (11'inta ) d ias, para rPs pond er os t e rm o6 do pro
cesso n .0 8573 , ~om os autos de a çã o de E> xecu(llo 
axt.ra judicial, que s e proce~'6e neste Juizo, movido 
por Gl;\len,o & !Pmãos , podet1do conte star sob pena 
de revelia , no prazo de trinta (30) dias, que ocor 
rerá fl!m Cantório, após a tenmioaçã o do prezo do 
edital, oos te r- mos e de aoc rdo Cf' m a P "' ti-ção in1da l 
e despa~o n ela transcrito, bem como a p t>trlçíio 
de fls. 53 e de!>pscho nela transcrito, p~ tição 
inicial: E~mo. Senihor Dou.tor Juiz de Di.re.ito da 
Comarca d E> Macs pá. Galena & Ic.mãos, fi rma esta-
11-~ l ecida nesta cidad~, à rua EliPZer Levy n.O 2450, 
p or seu procura dUr ju dici? l infra Urm•edo (doc. 
nº 1/), vem, mui respeitosamente, perante V. Exa . 
com base n o a r t. 566, I , do Código de fYo ce-sso 
Civi.J, propor- a c.x~c ução de Titulo ex tra j'uriiciaJ, 
C'ontra Empresao de Constr~çõ~s Gerais Ltda., loca
lizada nà Av. Duque de Oexias, 761, n ... sta cidad e , 
gews fundsmt:ntos a segrnr: l - A exequent.~ á 
c r.et:i O:r.a da executada na qua nbia de Cr$ 18.02U,OO 
{dezoito mil e vinta cruzeiros), nef e rente à dupli
cat'a n .0 2278-B, vencida e m GB-05-77 e até a pre
sente dM;a nãlo resgat.adê:: . (d oc. n º 2) . 2 - A 
~xequeote recorreu a todos os meios suasóritl s no 
sentido de que a inadim plente solvesse o seu débito , 
sem contudo alcançar d1to objetivo. qonifprme o 
art. 585, I da Lei processual vigedte, a duplicata 
é um ~tulo extra j1.1Picial, ensejendo a sua execu
ção forçada. F ace ao exposto, requer a exequente a 
eitação da de\l'edora, para no pra,zo de 24 horas, 
pagar o seu débito, acr~oido das despesas; judiciais, 
protesto, jures e· honorhios advogatícios , que se 
pe·de sejam arbihedos à base d e Ql.J% ou 
no'mear bem à pe11hora que bastem para garan .. 
tir a exe6ução, tu.do nos termos do r:wrt. 652 
e seguintes do Código de P roeessb Civil. ?ara 
os ef-=,tos legais , dff..se à gresentc o valor de~ 
Cr$ 1·8.020,00 (dezoito mil e vinte cruz· iros) . protes
ta-se pol' todo gênero de provas em direito admtti
do, Macapá, 28 de agost<O de 1.917.a.)p.p. Francisco 
Souz& de Oliveir a-advogado. Pet'içãlo de fis, 53. 
Exma. Senh~r Doutor Juiz de Direito da Comanca 
de Mac'apá, Galena & Irmãos, nos au tos de execu 
ção extra judicial, n .0 s 8586 e 85?3, em q'ue é 
parte execut11da Empr.esa de Consbruções ~erai~ 
Ltda. tll\l como a exequan'te tambétn individuada 
nos mell(Jionados processoe, comparec~r à pres~~tl 
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d~ Vossa Elxcelêncla por seu procurndor subsc~ti
tante, a fim de, oa forma do art. 654, do Código 
de P.0rocesso Civil. r equerer a citação por edital 
de de'vedbra, pelo fatQ de Ofucial, de Jtu sti,ça con
soante Cer-.ttidão de fls. ter cumprido o pre qeitu~
d o no parágr.afo único, do art. 653, da lei adj etiva 
civíl. Requerer, outrossim, q ue t'indo b prazo consig· 
nado no edital, bem como tt\anscorrido o prazo a 
que;m se refere o a r t . 6:)2, 652, do r etro-cit ado 
D'iploire Leg~al, 'leja convertido o a'rr.esto em pen.hf'· 
ra, tudo no!l t ermos do art-. 654, do aludido Esta
tu·to Processual CivH. São os t ermos em que , P. 
D~erimento. Mactapá, 24 de feve reiro de 1978. pp. 
ll.) Francisco Souza de Oliveir1- advogado. D~spa
cho: «J. Cite se a devedora do Edite~ c-om o prazo 
de 30 (tninta) dJa'S. Em 217.02.78.a.) Benjamim' Lis
boa Rayol - Juiz rJo 1~irei"o em Ex"rC'ÍrJ "». E perr! 
que ch,egu~ ao cv;ihecimento de todcs , pa.;..,uu-.,e 
pa-ssou o presente que, seré aixa do no atrto do 
edifí cio do Fol"um '' desta Comarca e publica d·o, 
um (0 1) v-ez no Diário OficÍit:l l. Dado e pt~s::aao 
nesta CJidade de Macapá, aos três dias do mP.s de 
março do a.no de hum mil novecentos e s~ten11à e 
r ito. Eu. Leandr o Merquos Albet'to, Escre vente ju
ramentado no impedim ento do tit·ular, subscrevi. 

Ben jamim Lisboa Rayol 
Juiz de Direito em Exe11cido 

Telecomunicações do Amapá S/ A 
TELEAMAPA 

Empresd do Sistema TEL~BRAS 

A Diré.toril& dia Telecomunicações do Amapá 
S/ A - TELEAMAPA, na fo rma previ'sta no 
\rt. 133 da. L'ei nº 6.404 de 15/12/7 6, comunica 

'l_Ue se acham ~ disposiQão dos senhores acionistas 
" S c1oc .llil ent os a se guir: 

- Relatório da Diretori-a sobre ds n'egócios 
sociais r: principai.:! fatos adm ín4strati vos do exer
eí,cio findo; 

- Cópia das Demo.Mtrações Financeiras; 

- P~rec-er dos Au~tores Independentes e dos . 
Conselheiros Fiscais. 

Os acion)stas interessados god~E:m procurar a 
Diretoria d& Empresa na horA normal de expediente, 
à Av. Coaracy N\1ne,c; , 104, em Macapá-AP, para 
verificações, exarrie e iniormações que se tizerem 
necessárias. 

Macapá, e 8 de feverei ro de 1978 

U blr~;~c'i Martins AirE-s 
Presidemte 

Comissão Permanente de Licitação 

COMUNICAÇÃO 

O G,overno do TerrntJórib Federal do Amapá, 
por intermédljo era Comissão Perman~nte de 
Licitação, comuni'Ce as firmas interessades que 
a nulou a Licit&Qão de Tomada de Preços nº 
OOL/78 .CPL. r ealizada n o dia 03.01. 78, refer ente a 
Diário de Cla9se. 

Macapá~ Ol de marCo de 1978 

Luil OQnzaga Pereí~ d e S.ouza 
Presidente CQmissão 

Chamada de Empregados 

9iloca Bacelar da Rocha, Firma est&beleci r:l a 
em Rio Matapi sfn~ convida os Srs. Wilson Santos 
da Conceição e F11ancisco Barbosa Furtado, a 
comparecerem no prazo méximo de três (8) di~ s. 
sob pena de serem e'l'lquad r a dos ao Art. 482, 
Alínea i, da C.L.T. 

"Mscapá-AP, 06 de Março de 1978 

Siloca Bacelar da Rocha 

Secretaria de Obras Públicas 

Extrato de Instrumento Contratual 

(Artigo 54 do Decreto nº 73.140/ 73) 

Insjl\lment ot - Contrato de Empreita ja n.0 

04i78-SOP (Processo n.0 lt.3.5'3/77-SOP). 

Parte~: - Governo do Território Fedenal do 
Amapá e ~ firma Couceiro, Bibas & Rublm Ar
quitetos Associa dos Ltda. 

Objeto: - IDxecução dos SePviços de Elobors
ção de Antep'l'ojetos das Secretarias de Planejamen
to e Coordenação Geral, Segurança Pública e Ad
mi'l1iâtraç9o do Centro /Vdministrativo do Terilltório 
FPderal do Amapá, nesta cidinde. 

Pr-azo: - O prazo concedido para a entreg.n 
dos Estudoa Preliminares é de 50 (cinqueAta) dias 
corridos, conba-dos a partir do início dos serviços. 
O prazo concedido PfBTa a entrega dos Anteproje
tos é d~ 25 ~v.inte e cinco) dias corridos, a partir 
da aceitação e aprovaoão dos Estud•os Pre1iminares 
pela Secretaria de Obras Públicas. 

Valor: - É de Cr$ 355.294,80 (ttrezento's e 
~nquenta· e cinco mH, du~ntos e novehta e qua
tro cruzeiros e oitehta centavos). Os pagan:'entos 
ser'ão efetuados 4'0% do t{)tal dos serviço.ls oontra 
a apresenta&ão e aceitação do estudo preliminer e 
6{).% quando da entrega e aceitação dos Antepl'o
jetos. 

Dotação: - M desp~sas decorrentes deste 
Gontrt:tto, ocorrerão à conta eLos redursos oriundos 
do F'undo de Pctrticipação dos Estados, Distrito 
Fed~11al e 1'erHt6rios, 'Prognama tl7,07()Q12.499, Ele
mento de Despesa 3.1.9.2., Conforme Nota de Em .. 
penho dnio.'i'al nl2 1179, emitida em 14.12.77, no va
lor de Cv$ 177.294,80 (cento e setenta e se~ mil, 
.dlt'ze'ritos e noventa e quatnc cr"t~elro) e oiten
ta ~tsvos). 

Fundamento do Instrumento: - A pre!iente 
adjudicaçãt> decort'e da autorização do Excelentis
simo Senhor Governe.oo·r exaraà\ às fls. 43 do PY.o
cesso n.0 1.353/ 77-SOP, combinado com o artigo 
18 item XVII do Decl'eto-Lei 411 de 08.01.69 e Otenda 
em vtsta o que coosta do Decreto (N) n.O 34 de 
3'0.10.75. 

Macapá, de de l!r78 

Eng.0 Manoel Aqtorrlo Dias 
~ecretário de Ol1ras POblicas 

Artº Jatme de Oliveira Bibes 
Pela Gontratada 
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Prefeitura Municipal de Macapá 
Plano de .Aplicação d-a 'l'axa Rodoviária Única 

?la'no de Aplicação da Taxa Rodcvi&ria Única, 
co rrespondente a cota do segundQ semestre de 
1977' 

;! DISCRIMftNACAO I Sub-Total %1 TOTAL 

01 3000.00 · Despe~es Coor-
ren:tu 

3100.00- Despesas de 
Custeio 

3120.00- Material de 
Consumo 76.404,48 1() 

02 4000.00- Despesas de 
C~itai 

4100.00- Investimentos 

4110.00- Obras Públicas 
- Construção de 
um ac~sso no 
c11uzamento da 
Rua S~o José 
e/o O<J'llal da 
A v. M-endonça 
Junior. 178.277.12 70 

TOTAL I 254.68 I ,60 I 100 l 254.68 I ,60 

Importa o presente Plano de Aplicação na 
quantia de Cr$ 254.681,60 (tdu~ent os e cinooenta e 
quatro mil, seiscentos e oitenta e um cruzekos e 
sesse-nta ceritavos). 

Macapá, 1.0 de março de 1978. 

Maria Garcia Neta 
Economista - ANSE - 3 

Prefeitura Municipal de .M.acapá 
DIDC'R'F.TO Nº 42'/78-I1MM 

Declara de utilidade públic·a, psra fins 
de desapropriação, uml:ll área de terr..a, 
situada no perímetro urbano de Macapá, 
com benfeitodas, destdnada à execução 
de planos de urbanizaoão. 

O Prefeito MuniciPfd de Macapá., usando das 
atitibuições que lhe são conferidas pelo in<Jso XIV, 
do art. 34 da Lei n.0 6.448, de 11 de. outooro de 
1977, e tendo em viosta o que dispõe o aTt. 5.0

, 

alínea «~, co'm&nado com o art. 6.0 , do D~cr.eto-ler 
n.0 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei 
n. 0 2.786, óe 21 de mato de 1956, 

DECRETA : 

Art. 1.0 - ~ declarada de utilida<l•e pública, 
per-a mns dE\ d,esaprppriação, 8 área de t erra cons
tante do Memorial Descritivo n.0 05/78 .. STU, de 24 
de janeiro de 1978. 

Art. 2.0 - Trata-se de uma Lrea de ten& ur
b$la, situada na íl.Ona comercial de Macapá, com 
benfeitorias pertencem1;.4!s ao Sr. Se bastião Silva do 
Nascimenbo. A á~e-a em r.efe.rência limita-s~ ao 
Norte c·Çllm & Av. Cora de t;ar'.~Hho; ao Sul t~
bém. com a A v . Cora de Carvelho; ~ Lest1'! ainda 
com a Av .. Cora de Carv&lho; e a Oeste com s 
Rua G~meral Rondon. 

Art. 3.'0 - A Prefeitura Municipal de Mpcaps , 
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através do Depa•rtamento de Desenvolvimento Ur 
bano, promove:M a d~sap11opriação do. ávea m eJncio
nadli no artilgo precedente de que trata este De
c reto, na forma da leg,islaçãe em vigor. 

Art. 4>0 
- Nos t>ermos do art. 15 do Deoteto-

. lei n°. 3.3ti6, de 21 de junho de 1941 m odificado 
pela Lei n°. 2.786, de 21 de maic• de 'u-' .. 16, a de\sa 
propriação é ~clarada de caráter urgente para 
efeito de imediata imissão na posse. 

Art. 5.0 - Este Deetreto entrará am vigor na 
dat& de s~a publicação, revogada& as dispoEições 
em contrário. 

Dê;-se Oiência, Regrs tre-se e Publique-se . 

Palácio 31 de manço, 17 de feve>n iro de 1978. 

Cleiton Figueire0.o de Azevedo 
Prefeito Municipal de Macapá 

Joaquim FélSx: da Silva 
Diretor da Coord€nadoria Imobili ária 

Prefeitura Municipal de Oiapoque 

Pl,f.l'hQ de Aplicação da Taxa Rodoviária Única 
per~encen1te a P11ef. itura Municipal de OiapoQue, 
referente a previsão para o e:xerdeio de .1,97P. no 
valon de Cr$ llf~ Ó05,6tl (certo e quinrze mil, c loco 
druze iros e sesstn ta centavosv, elaborr•do de ac-ocdo 
com o Dec.reto n.0 999/ 69. 

!000.00 - Despesa de Oe,pitBil 
411 00.00 - Investimentos 
4110.00 - Obras Públicas 

I - Melhoria de vias urbanas com 
constr~ão de m~C'-fio e empiçar
ramento, nas seguintes ar té rjas: 

1. Av. Coaracy Nunes 
- Empiçarrl:fnento de 300m 40.000,00 

2. Rua Sanros Dumont 
- Empiçarrame~to d~ 150 m 
- Const. de meio-ih; 200m 

TOTAL 

21.25'0,00 
53.75!1,60 
115.005~60 

Impor.ta o presente p.-ese,nte Plano de Aplica
ção, na quaooia de Cr$ 115.(}05,60 (cento e quinze 
mil, cin<!o cru.zeiros e sesse~a centavos). 

Oiapoque, 14 de feve\t'.eiro de 1978 

José Onotonio de Almeid'a 
P~feito Mun'c·ipal de Oiapoque 

Estatuto do Círculo Militar de Macapá 

(Continuação do número anterior) 

o) Propoll' ao Con-selho Consultivo a fixaçoo ou 
alt•eração do número de sócios, bem como dos va
aores e fctrmas de pagamelllto do «Título Scrcial>•, 
jóias e mensalidades ; 

p} Soncitar ao C.onselht> Consultivo 81Utori'zsç'éo 
para clontl'lair empréstimos ou financiamentos; 

q) Exerder o seu mandato até o dia da pos~ 
dia nova Diretoria. 

Capí'\lulo VI 
Das Atribuições dos MemQ,ros da Diretoria 
Axrt. 42 - Compete ao Presidente>: 
a) Fazer cumprir este Estatuto, o Re.gimento 

lnt.erno, os Regulam~·ntos e as dec,isõa11 da Assem
bléia, dos Conselhos e óa Dir~toria, 

Continua no próximo número 


	

