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Decretos 

( E) oQ 006 de 10 de março de 1978 

- Insbltulf Coml5são para re ceber os ~móveis resi. 
denclais do Mlni~té11io Públioo. construídos neeta oapital. 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
de das atribuições que lhe são conferidas pelo art~o 1_8, 
Item II, rio Decreto-Lei oQ 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - De6 ignar o Eo~o. Rodolfo dos Santos 
Juarez, Dr. João Tell&s e O.r, José Freire Pereira, o pri
meiro co.mo Represeotan~e do Governo deste Território e 
os dota últimos, como Representantes do Ministério da 
Jus'tlça, pe·ra constitulrem a Comiss ão encscreg&da de re
Cieber EJm eará~er deHnttivo, os imóvets resldencdafs do 
Mlnlstfério Públtco, constTu!dos nesta Capital, à Rua J ovino 
Dinoá, conforme estabelece o Convênio firmado entre 'O 
GTFA/ MPDF'T. 

Art. 20 - Revogam-se as dlaposlçõea em contrário. 

Palácio do Seteptrlão, em MaeBJ:á. 1 O de ma,rço 
de 1978, 890 da 'Rept1bllea e 35.0 da Cria'ção do Território 
Federal do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

' (N> no 006 de 28 de fevereiro de 1978 

O Governador do Território Federal do Amapé, usan
do das atribuições que l)le são conferidas pelo artigo 18, 
Item II, do Decreto-Lei n.0 411, de 08 de janeiro de 10~9. 

RIISOLVE : 

Art. JO -- Criar em cada SecrEtaria de Govel'no da 
Administração amepaense, no Gablnebe do Gove.rnadbr, na 
Auoosorta diE! Planejamentt> e Coorde'hação Get:al , na Au· 
dltor.ia , na Consultoria Jun!dica e nas Coordenadol'ias de 
Administração Gel'BI. Inàústrl,a e Comécclo e Trabalho e 
Serviço Socfal , um Núcleo de Apolo Administrativo que 
assegure o suporte neeea sérto à exeouçft.o das atividades 
mefoe do Governo_ 

Parágrefo Prlm.eiro - Os Núcleos de Apolo Admi
nistrativo das diferentes unidades rto Governo, terllo sua~ 
esti'\Aur.as como abaixo dtsorlmioad!l: 

I - Núcleo de Alpolo Administrativo com seis (6) 
lllfÔtn : 

- Seção de Pessoal 
- S eção de Materl&l 
- Seç3o de Administração de Docume-ntos 
- Seção de Patrimônio 
- S'eção de Finanç-as 
- SeçA·o de Atividades Ger&ls e Transpor~& . 

II - Núcleo de Apok> Adminlstrati'IO c:om 4 (quatro) 
seçõe&: 

- SecAo de Pessoal e FlDanqas 
- Seçã.o de Material e Patnlmônio 
- Secão de Atividades Gerais e Tremportes 
- Seçi!'O de Adm .. nlstraç!ío de Documentoli. 
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EXPEDIENTE 
IMPRENSA OFICIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 
* Diretoria 
* Administração 
• Redação 
• Parque Grâfico 

Rua Cândido Mendes sfnº Macapá - T. F. A. 

TELEFONES: 
Gabinete do Diretor 
Chefe das Oficinas . 

DIRETOR 
IRANILDO TRINDADE PONTES 

5463 
5307 

TABELA DE ASSINATURAS E P UBLICAÇ0ES 

NA CAPITAL 
Anu~ . . . . . . . . . . . . 
Semestral . . . . . . . . . . 

OUTROS ESTADOS E MUNICIPIOS 
Anual . . . . . . . . . . . . . 
Semestral . . . .. . . . . . . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrazado: aumenta cinco cruzeiros 

III - Núcleo de Apoio Adminfs~ativo sem nenhu ma 
seção. 

Art. ~º - As atri buições, rP.sponsabilidade s, d eve<res 
e demais elliOO'rgos inerentes aos ocupa-ntes cita s Chefias 
dos NA As, se rão definidas nos r egimentos próprios de 
cada Secreta ria de Governo e órgãbs equivalen'tes; 

Art. 32 - l!"ixar o valor conrespo:1d ente aos Sí mbo
los 5-C e 8-C respectivamente, aos cargos de chefe do 
Núcleo de Apóio Administrativo e chefe de seção do res
pectfvo núcleo; 

Art . 4.0 - Os Núcleos d.e Apolo Adminlst~atlvo des 
Secret~fri'Bs de Governo e dos órgãos de que .tl'ata o artlíJb 
12 de.s te Decreto, terão suas e'!itruturas coof<l»me quadro 
demonstrativo abaixo•, com as r es peottvas n.at.urezas dos 
cargos e lotações própriav: 

Nº de i 
Natureza do Cargo ..... 

O RGÃOS 
Hº de <Xl 

Chefe do\Chefe de 
~ 

Sessões o ordem! Núcleo Seção E-< 

01 S. A. F . 05 01 06 07 
02 S. E . C. 06 0 1 06 07 
0 3 S. EJ. S . A. S . 0 6 01 06 07 
04 S. E. G. U. P . 06 0 1 06 07 
05 S. O . P, 06 01 06 07 
06 C. O. A. G . 06 01 06 07 
'07 S. E. A. C. 04 D1 04 05 
08 A . S . P . L . A. N. 04 01 04 ()5 

09 c. I. c. 04 01 04 05 
10 G. A~ B. 04 01 04 05 
n G . T. S . S . 04 01 04 05 
1,2 Auditoria - 0 1 - 01 
1.3 Procurado ria Geral - 01 - \01 

- I TOTAL GERAL 1 56 1 13 56 169 

Art. 52 - Elitabelecer par.a c.s efeitos deste Decr~to, 
o quant itat ivo de 13 (treze) chefl.as d e N AA e 56 (clri'quenta 
e seis) ch~ftas de Seç5e ~ totallzando (69) seuenta e nove 
cargos exclu dvarnente; 

Art. 62 - Atribuir Aos ocupantes das refer idas fun
ções, uma gratificação equivaloote aCJ valor máximo esta
belecido no arllgo :f2, do Docreto-Lel n º 411, de M de ja
neiro de 1969; 

A\'t. 72 - · Não serão aoresoldus às cit"das funçfies , 
quaisquer outras gratltJ.cações ou van~agens a qualquer ti.
tulo ou natoUI'eza, em decornêncla dos efeitos do pre
swnie Dec,r eio, a titulo de' CO(!Iplementaç'ti'Q salarial; 
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PUBLICAÇOES 

Página comum, cada cen tímetro pvr coluna Cr$ 20,00 
Preço deste Exempla r Cr$ 2,00 

Matéria para publicação das 07:30 às 12:00 e das 
14:30 às 17:30. excetuando os sá bados. 

RECLAMA ÇOES - 24 horas após a circulação do 
Diár io, capital, e 8 dias nos municípios e outros estados 

OFICIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publicação. 

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

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moeda co rrente 

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

SIRDA» 

Assinaturos vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este Diário Oficial é encontrado para leitura nas 
r epresentações do Governo do Amapá em Brasília-DF 

e Belém, Estado do Par á. 

Art. 8º - Es te Decreto ent r ará em v jgor a part ir de 
12 1 e març-o do aJrr,!:! nte ano. 

Ar t . 90 - Em decorrência. fica r evrgedo o Deoreto 
(N) n.0 012 , de 13 de agosto de 197 6 e demais dispos1 çõE's 
em controrlo. 

Pa lácio do Setentrião, em Macapá, 28 de fever eiro de 
1978, 89.0 da Rerública e 359 da Criaçã o do Territ ório Fe
deral do Amapá. 

Prof. Paulo Fernando Bat ista Guerra 
Governádor Substlituto 

( P ) n.0 0062 de 28 de fever eiro de 1978 

O Governador rt <> Território Federal do Amapá, usao· 
do das atribuições Q.ue lhe são confe ridas p~lo a rti~o 18, 
Item II, do Dec-reto-Lei n° 41l , d e 08 de jan-eiro d e 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Determinar, ~ contar de 1.0 de mar ço do 
corrente ano, as transfe rênwas de funções dos ser.vidores 
aba~o r elacionados, todos pe'rteo ce nt es à 'I'abela de P es
soal Tempctr~ri o do Governo deste Tell'ltório. 

Pa ra a Fuoção de Escntu rárlo: 

Sebasttão Bali el ro Ferreira I AuxH1a r de Escritório} 
Dllma Rola Benjami<m (A uxlliar de EscTitórJo) 
Antonla Alice Góes da Costa (Auxiliar de Escrit~r!o ) 
E\lnlce Furtado Batista · (Auxilia r de Esarit órlo) 
Dinair :.Srneir o de Oli veira (AuxHia r de JDscritório) 
José F~itas dE' Souza (T.raba lh a<Jor Braçal) 
!vete Nunes Gu.tdão (,1\ uxilisr de Se~,i~r s Médicos) 
José Conceição Matos Ma id e (Pedrefrot 
Jorge Luiz Passos de M~lo (A uxil iar d e Escritórlol 
Fortunato Rafael Ra]l1os (Aux iliar de Escritórlo) 

Art. :J!1 - Revogadas as dl!lposições em contrário. 

Palácio do Setentrlão, em Macap(l, 28 de feverei ro 
de 1978, 89P da República e 35 .0 da CrlaÇêo do Território 
Federal do Amapá. 

Prof. Paulo Fernando Batista GueiTa 
Governado• Substituto 

SAF - Serviço de Pessoal 
ERRATA 

O Edita} que publicou os r e sultados do can
qunso Público referente a vagas existentes na Ta 
bela de P essoal T etl)porârio do Governo db Amapá , 
n a R epresentação d e Brasília - DF, realizado no 
dia 28 de jan eiro de 197-8: onde se lê: Edital 
0 2/78 - SP, de 27 de, !evereâl:'fo c)e 1978, leib-se: 
Ed~tal 03178-SP, d t! 27 de fe1,1e r t> iro de 19178. 
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TERMO ADITVO 

Termo Aditivo ao Convê.nio nº tH4/ 77-
CJ, celebra.'élo entre o Governo do Ter
ritório Federal do Amapá e a Companhia 
de Água e Esgoto do AmaJ:'á - CASSA. 

Aos vinte e três (23) dias do mês de fever.eiro 
do ano de hum mil novecentos e seten'ta e o•tc, 
(1.978), nesta cidade d€ M.1cap&, CapHa l do Terri
tório Federal do Amapá, no Pa.lácio do Setentnião, 
localizado ,na Av. FAB, d e um lado o G.:>venno do 
Território Federal do Amapá, I'epceserW8do neste 
ato pelo s~u Govunador Arthur Azevedo Henning. 
daqui em diante denominado simplesmente Gov~r·
no e a Com panhia de Agua e Esgoto du Território 
F ederal do Amapá - CAElSA, repreos.entada neste 
11 to pelo seu Direto·r -Presidente J osé Maria Papa
léo Paes, daqui em d'iante denominado simples
mente OAESA, rewlvem de comum acoirdo firmar 
n presente Termo Aditivo, con~oante C~' n"lições 

abaixe : 

Item I -A Cláusu~a Nona- Vigê.ncta - Pas
saoá a vigorar. com a seguintt- redação: 

"O presente Convê-nio Etltrsrâ em vigor a 
padir da data de sua publicação no Diário Oficial 
do TeNi~ório e v~girá até 30 de maio det 19'78, 
sendo admissível I'Ua prorcoga.ção através de soli
citação da ~AESA e devidamf!nt e aprovado paio 
11.':xcelentíssimo Senhor GovHnador". 

Item li - Permanecem ilealtefladas as demais 
clá u sula s do Convênio. 

E, para Lirmeza e validade do que ficou esti
pulado, lavrClU· se 'o presente Termo Aditivo que, 
rle·pois de lido e achado conlorme, vai as sinado 
pe las partag convenenies, em dez (10) vias de 
igual teor e A>rma, para os m esmos fim, na pre 
..; ença das tP.stemunh&s abaixo assinadas. 

Matapá, 23 de fevereiro d~ 1978. 

ArthUtr Azevedo Henning 
Governador 

José Maria Papalép Pa€s 
Diretor-President€ da CAESA 

Testemunhas: 

Ed.inete Nunes de Morais 
Zilme Rebelo ~e G. Moreira _________ _, __________ _ 
Prefeitura Municipal de Macapá 

Decreto N2 66/lf-8 . PMM. 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das 
att.~buiçõ,E!s que lhe sãô conferidas pelo a~. 154, da 
Lei n º 42/75-PMM, de 30 de de~mbro d,e 1975, 
albeta~ pela Lei n. 0 83/7~RMM, d e 23 de d·ezem'
bro de 1977 e, 

Cdnsid eràndo o parecer da Comi&s~o designa
da pela Portaria n.0 43/7& PMM, de '13 de fevereiro 
de 1978, que aprovou e Planta ~ Valores, com 
a finalidade cie determina r o v alor \ enal de imó
veis, para efeito d~ bast> d~ aélculo do Impc;>sto 
P ·nedial e 'Derritorial Urbano - IPTU, 

Decreta: 

Art. 1º - Instituir a Plan\a d e Valores, apno
vada pela Comifsão desigt1ada pela P.ortarta nº 
43/78-~MM, de 13 de fevereico de 1978, para de-
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terminação do valor ve nal que servirá de base de 
cálculo de Impb'&'to Pr!!dial e Ter'ritorial Urbano -
IPTU, no Mun'icipio de MacapiL 

Pará.grafo Únit:o - O valor básico de cons
truçã'o e o fator de v alorização referido a um lote 
padrão (10m x 30m') , constantes da planta mencilo
oada neste artigo, são os indicados a seguiu, cujo 
va] Clr venal será apull!ldo epl,)c;anoo os flxadc.s nas 
tabelas 1 e 5 em critéFios e fólltlilules deiin idos no 
regulamf'nto es,p.ecífico do Imposto Predial Terr ito
rial Urbano - IPTU. 

Ta bE-la I - Valor B'á~ico d e Con~t-rução 

I 

NO ~ I 

O re:! em 

1 
2 
3 
4 
5 

CATEGOR l A 

Precário 
Popula r 
Médio 
Fino 
Luxo 

Valor Básico 
(Cr$ I m2) 

782,00 
1.320,00 
2.200,00 
3.080,00 
4.000,()0 

Tabela 5 - Fator de valorização rE-ferido 
a um lote padrão (I Om x ~m) 

Zo na 

4 

3 

2 

1 

Q (0,60 + M) q 

Grupo 

r 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

t 
2 
3 
4 
5 

Fator de valorização tributável 
«Q,. em Cr$ ,' rn2 

325,40 
:l27,78 
170,96 
146,46 
11 3,88 

15:7,47 
110,%3 
86,~0 
70,86 
5r., 1 o 

74,02 
51,80 
40;70 
313,30 
25,9 1 

e:l ,43 

Art. 2.0 - Este Decreto entrará e m vigor na 
data de SlKI publicação, r E:vogadas as dispo sições 
e m conbráorio. 

Cumpra-se, Rl!jgistre-s'e e Publique-se. 

Palácio 31 de Março, 14 de março de 1978. 

Cleiton Fligueiredo de Azevedo 
Prefeito Municipal de Macapá 

Jacy Jansen Costa 
Diretor do Dept.0 de Finanças 

Joaquim Fé lix da Silva 
Diret or da Coordenadoria {mobiliária 
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Secretaria de Obras Públicas 

Extrato de Instrumento Contratual 

(Artigo 54 do Decreto nº 73. 140/73) 

Instrumento< - Contrato de Empreita::la n .0 

07; 78-s"'op. (Processo n.0 1•.3.5'3/ 77-SOP) . 

Parte r:. : - Gove rno do T erritório Fedenal do 
Amapá e ~ firma Couceiro, B jbas & R ubim Ar
quitetos Associa dos Ltda. 

Objeto: - Ex ecução dos S qrvi ços de Elabors 
ção de Ãnteprojetos das Secretaria ~ d.e Saúde !:! 
Agricultura do Centjl"o Admini strati vo do Terni'tório 
F&deral do A ma pá, n esta ci cfn de. 

Prazo:- O pra.zo concedid o p ara a entrega dos 
Estu dos Preliminares é de (cem) l 00 d ias corridos, 
contados a par tir do .bnício dos ser viços. O p ra zo 
concedi,do para a entrega dos Antep rojet os é d e 25 
~vJnte e oinc0) dias co rridos, contados a pa rtir da 
aprovação e aceitação d.os Estudos Preliminares 
pela S ecretaria de Obvas Públi cas. 

Valor:- É rie Cr$ 244.750,00 (duzento~ e quaren
ta e quatro mil, s2tec~:ntos e cinqu enta cruzeiros), 
os pagamentos se.rão efetuados 4'0% do tútal do.s 
serviço$ contra a apresentação e aceitaçã o d o es
tudo preliminar e 6f'JP/0 quando da e nt rega e acei
tação dos Anteprojetos. 

Votação: - Aos despesas decor r entes deste 
Oontrtl.to, correrão à conta oos rec'ursos oriundos 
do F-undo de Participação dos Estados, Distrito 
Fed~Fal e Territórios, Progr.ama 0707{)QJ 2.499, Ele
mento de Despesa 3.1.3.2., Con·forme Nota :!e Em
penho inicial nº 1181, emitida em 14.12.77, no va
lor de C:r;$ 124.'750,00 (cento e vinte e qua
tro mil, setecE-ntos e cinquemta cntzeiros). 

Fundamento do InstrumentQ: - A presente 
adjudicaçã-o decor!re da autor.)za ção do Excelentís
simo Senhor Governadn·r exaraà'& às fls . 43 do P.ro
cesso n.O 1.353/ 77-SOP, combinado com o artigo 
18, item XVII do Decreto-Lei 411 dE 08.01.69 e tendo 
em. vtsta o qu.e consta do Decreto (N) n.0 034 de 
30.10.75. 

Maca pá, de de 1978 

Eng .0 Manoel Antônio Dias 
Dirigente da Conltratante 

ArtQ Jalme de Oliveira Bibas 
Bela Contratad.a 

Sindicato dos Empregados no Comércio do 
T.F. do Amapá 

CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL 

A V ISO 

Nos termos dos ~r.tigos 580 e 582 da Con
solidação das Leis do Trabalho, ficam os senhores 
empregador.es da cate@Ollia do comércio, notificados 
a ~scontarem durant'e o mês de março e a re
colheF ao Bánco do Bl\'asil S. A e G~Sixa Eco'n;ômica 
Fed~ral, até o d:ia 30 de abril do ano em crurso, 
'em favor des~ Sir1dic81to o salário de um (l) di.a 
de trabalho de cada u:m de seus emp-reQados~ de 
um modo em geral e para facilitar, a efetivação 
dD recoJhimento, os senhores empregadbr\={s deVlerão 
procucar as respectiV'es Guia d~ Recoihimento na 
sede desta E:ntid;_a·~le, stta à A uenida Men~onqa 

J únior n º 268 , no Hor álfi.o das 8 às 12 e das 14 à 
18 horas nos dias úteis. 

Outrossim, ietmbramos que o recolhimento fora 
do prazú previsto em lei impor.tará no pagamento 
de! mu.l ta, juros m oratórios e juros adic4onais alÉm 
de cor.reçã<J mon~tt.ria. 

Maca pá, 10 de março de 1978 

M!l!noel Fe r .reli.ra dos Sa'Otos 
Presidente 

Poder J udiciá rio 

Justi~,:a do Tra balho da 8ª Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

EdHRl qe Notif icação 
(P razo de 48 h or as) 

P elo presen te Edital fica notifj cad·a Maria Ali
ce dos Sant os, at'Uilmente em lugar inc,erto e nã o 
sabtd o, r ecla m'a da rios &utos do procE-sso nº lj73/ 
7'/ em que Marieta Amor im de Oliveira é recla
mante, de que, t em o prazo de 48 ~qu&renta e 
oito) h or'as, para se m a.nifestar , qu er end o, sobre o 
p edido de desistêneia da autor a. 

Sec ret aria da Junta de Conc.iliação e Julga
ment-o de Macapá, 28.02 .78. 

Euton Ram os 
Di retor d e S ec r et aria 

Estatuto do Círculo Militar de Macapá 

(Continuação do número anterior) 

d) Depos ita r OI': saldes em dinheiro em conta 
corrente em nom~ do Ci'rculo , nos Bancos desi
g nados pela Diret oria , não podendo con se·rv&l' em 
seu poder quantia superior ao valor do salá rio 
mínimo regional; 

e) Assinar co m o P residente os cheques bm
oãrios; 

f) T er em dia e em p erfeita oTdem o ser.viço 
de escrituração da contabilidade; 

g) Orgamzar, mensalmente, os balanc.e tes de 
receita e despesa, com base nas prestações de con
ta dos iesponsáv~is e , trimestralmente a Demons
tração do ffis t ado Financeiro pa r~ s~ll subm• tida 
ao Cons elho Fiscal , de aoordo cotn os modelos e 
regulamentatã o do Regimento Interno; 

h) Prestar, \lerbalmente ou por escrito, todas 
as inrormações que lhes sejam soH_cita d~B petla Di
tretoria ou pelo Conselho Fiscal, sobre o m0v·imento 
financeiro do Címu1o, franq!Jeando-lhe'S os livros de 
escrituração e o m1ovimento de Caixa; 

i) Aprese,ntar anuarlmeote eo Pre'sidente, pera 
os fins do Art. 41~ letra «i» , o ·relatório e o orça
ment.o dos serviços a seu cargo; 

j~ IDxpedir mEJmorandos aos associados em 
atrazo; 

I) Propor a elimina~o do associedo que esti
ver em atrazo por tempo ~uperior ao permiti<lQ 
pelo Art. 14', § 3º, letra «b », do presente Estat~to ; 

m) Manter em dia o fich{l rio do controle de 
mensalidad~ 

. a) Assinai' os recibos de mensalidadett. 

Continua no próximo n.úmero 


	

