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Decretos 

( P) nQ 0064 de OR de mar~ o ele 1978 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Item IT, do Decreto-Lei n.• 411 , de 08 de janeiro dP. 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar o Economista Antero Dtlflrbe 
Dias Pires Lopes, Técnico l)lara o Progr&ma de Moderni
zaçlo Administrativa dos Territórios Flederals, atualment~ 
no exuclclu da função de Chefe àa Asse ssoria de Plane
jamento e Cootrdeneção Cieral, para viaja r da llede de ~>uas 
atribuições - Macapá - até às cidadPs de Belém, São 
Pau\b, Porto Alegre, Curitiba e Merlnga , a fim de parlllci
par do ~márik:> «O Governo e Imlclatlva Privada na 
A.mazOnia», promovido pe.la SUDAM e BASA, no pedodo 
de 09 a 20 de março do corrente ano. 

hrt. 2.0 - Revogam-se as dfspoAf~ões em contrá•rlo. 

Palácio do SetentriAo, em MacaWt, 08 de março de 
1978, sgo da República e 359 da Criação do Território Fede
ral do Amapá. 

A rthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(PJ nº 0065 de 09 de março de 1978 

O Governador do Território Federal do Amapé, usan• 
do das átrlbuições qy.e lhe s9q conferida~ pelo artigo 18. 
tíem li, dÕ Decreto-Lei nº 411, de i1s de janefro de íg69. 

Rli:IS<O L VE: 

Art. 1.0 - Designar o Eng.o Meneei AntO-nio Dias, 
Secretário de Obras Públ~as do GoverAo deste Território, 
p&ra viajar de M31Cap.à, sede de suas atividades, at~ a cl· 
da de de Brasflia- DI<' , a fim ds tl'l!l·tar assuntes referentes à 
transformação da SUSNAVA em Companhia de Navegaç!io, 
jun\o eo MIN'I'ER, no perlodo de 9 e 11 de merço do cor
note ano. 

Art. 2.0 - Revoaam-se as disposições em con\rárJo. 

Palácio do Setentrlão, em Macapá! 09 de ml:llrço de 
1978, 89.0 da Repúbll~a e 35.0 da Criação do Território Fe
deral 1o Amapá. 

Arthur Azevedo Hennfng 
Governador 

(P) N.0 0066 de 09 de marto rle 1978 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 
li, do Decreto-Lei no 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Exonerar, a pedido, nos termos do art;go 
75, item I , da Lfll n !> 1.111, de ~ de outHbro de 1962, Se
bastião Santos FaPWis, do carg.o Isolado de provtmento em 
gomissllo, sfmbo}o 10-C, de Oficial de Gal:J.!hete, do Quadro 
dS! Funclolli!Tios do Governo deste Tt!rrltódo , a partir de 
12 de ma11ço do corrente ano. 
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EXPEDIENTE 
IMPRElNSA OFIQIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
* Administração 
• Redação 
• Parque Gráfico 

Rua Cândido Mendes s/nº - Macapá - T. F. A. 

TELEFONES: 
Gabinete do Diretor 
Chefe das Oficinas . 

DIRETOR 
fRANILDO TRINDADE PONTES 

5463 
5307 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLTCAÇOES 

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

OUTROS ESTADOS E MUNIC!PIOS 
Anual . . , ......... . 
Semestral . . . . . . . . . .. 

Cd 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400.00 

D.O. número atr azado: aumenta cinco cruzeiros 

Art. 2." - Revogum-se as dispos içõe s em contrflrlo. 

Palácio do Setentr!ão, em Macapá, 09 de março 
de 1978, 89.~' da Repúbliea e 35.0 àa Crlaeão do Território 
Federal do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(Pl n.Q OfJ67 de O~ de março de 1978 

O Governador do Território Federal do Amapá, u san
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Item li, de Decreto-Lei n.0 411 , de 08 de janeiro de 1969. 
por deleg ação de competência, de acordo com o Decreto 
n2 64.925, de 05 de agosto de 1969 e Portaria n~ 01 3, de 08 
de maiK> de 11970, do Minisllério do Interior , e ainda , t endo 
em vista o dlapos to no al'tlgo 28, § único, do Decreto n.o 
60.091, de 18 de janeiro de 1967, 

RESOLVE: 

A'Tt. J.O - Excluir, a part•• de 1·.o de março de 1978, 
do relacionamento cons;tantJe do Decreto {P/ n º 0038, de 
17 de fevereiro de 1978. o se·rvf,dor Sebastiãb SantO'S F at"fas, 
ocupante dt> cargo dre f.u®iliar de Inspeção Sanitá'l'i& Rural, 
nlwel 8, d o Quadro de Funcionários do Gov,erno deste 
Te.11r.i tórlo, lotado no Gabinete do Governa.dor, do cargo 
isolado de PTO'\IIhnento em comjssão, símbolo 10-C, de 
Oficial d'a Gabinete, do Quadco ac~ma t'eferldo. 

Art. 2." - Revogam-se as disposições em contràrlo 

Palácio do Setentdão, em Macapá, 011 de menço 
de 1978, 892 da Repúbllca e 352 da Criação do Território 
Federal do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennfng 
Governador 

(P) og 0068 de 09 de março de IQ78 

O Governador do Território Federal do Amapà, usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo I 8, 
item II, do Decreto-lei n.0 411, de 8 d e jan elro de 1969, 

RESOLVE: 

Arb. 1.0 - Nomear, n-a florma do !tem III, do artigo 
13, da Lei n .o 1.711, de 28 de outubro de 1952, Bernardino 
Mendes dos Santos, para exercer o cargo Isolado de prcr 
vlmooto em comissão, símbolo 1 O-C. de Ofklal de Gabine
te, do Quedro de Funt:loná~os do Governo deste Territ~lo , 
e eontar de 12 de março do corrente a~o. 

Art. 2g - Revogam· se as <ilsposlções em contrário. 

Palácio do Setentr!Ao, em Macapá, 09 de março fie 
1978, 892 da República e 352 da Criação do Território Fede· 
ra1 do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

PUBLICAÇOES 

Página comum, cada centímetro pvr coluna Cr$ 20,00 
Preço deste Exemplar Cr$ 2,00 

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

RECLAMAÇOES - 24 hor as após a circulação do 
Diário, capital, e 8 dias nos municípios e outros estados 

OFICIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publicação. 

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

FORMA DE P AGAMENTO 

A vuls'J: Em moeda correzllte 

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

SinDA >> 

Assinaturt~s vencidas poderão ser suspens<~s 
sem aviso prévio. 

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

e Belém, Es tado do Para. 

Companhia de Agua e Esgoto do Amapá 
CAESA 

Assembl"ia Ge r'a l Elxtraordinária 

Convocação 

São convid~doS' os senhores acionistas da Com
panhia de Agua e Esgoto do Amapá-CAESA, a se 
r.eunirem em Assembléia Ge roal Extraordinátia, a 
realizar-se, em sua Sede, na dda.de de Macap~. capital 
do Territóiio F ederal do .\mapá, Av. Ernes tit1o 
Borges, 222, às 9:00 hqras, do dia 29 de ma rço de 1978, 
a fim de deliberarem sob re a seguinte Or~ 
rliem do Dia: 

1. Ratificações das deliberações da Assembl'éia 
Geral Extvaordinária realizada em 14/2/78. 

2. Outros assuntos de int:eresse da Companhia. 

Macapá., 2() de maroo de 1.978 

J osé M&ria Papalf> o Paes 
Diretor-Presidente 

Secretaria d~ Mão-de-Obra - PIPMO 

IDxtr'ato de Acordo Especi,ai c€leb,rado pelo 
Mtintst'ério do Trabalho/SMO/PIPMO - Cor-denação 
Especial do T.F. do Amapá. · 

Objeto - Capac'itação d& Recursos humanos 

Disposi1ivo Legal- Decreto 53.324 de 18/12/ti3 
e portaria - 46 de 1l'1/()1 / 74 e Decreto 7õ.081 de 
12/12/74. 

EQt idsd es Oon.ve1nentes: 

01 - HoSlpital e E~ola São Camilo e São 
Lu'iz - n2 do Acordo 06.101.007 í78 - Vi~ncia 31/ 
01/78 - a 31/1 2/78 Classificação Orçamentér~ da 
Despesa: 2612.1445()212-577 - 3.1.4,0 

02 - Serviço Social da. Indústria · SESI - nº 
do Acordo 06.101.008/78 - Vigência 3Í/Olj78 a 31/ 
12/78 Classificação Or'çartientária da Despesa : 
2612.1445021 2S77 - 3,1.4•0 
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Prefeitura Municipal de Macapá 
Decreto n.0 46/78-é'MM 

O Prefedto Municipal de Macepá, usando das atri-
buições que lhe são conferidas pelo Item VIII, do A·rt. 66, 
do Decreto-L~! nº 41 l, de 08 de janeiro de 1969 e, 

CQm fulcro no que di<Jpôe o Decreto n" 5l /77 ·PMM, 
de IB de maio de 1977. 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Des!gnar JaniJJde Miari-a MooteiTo TavRres, 
ocupante de Categorls Funcional d.e Professora - AECP. 
041 2 . pertencente ao Quadro de Pes~oa l Variàvel da Pre
feitttrR Municlpad de Mscapá , paora exe!'cer. o Cargo de DI
r etora da Escola Municipal de 1.0 Grau, Ceará, Inerente 
ao Código CAI.201.3. 

Art. 22 - Este Decreto entrará em vf&_or a partAr de 
OI de fevereiro de J!l 7fl. r PVÕgad&s a~ dfspo~~CÔ E' !! Pm coo
tr·A ri0. 

Dê-se C iência, RPgistre-se e Puhlfqut!-se. 

P <J láclo 31 de Março. 17 dE> fev rrelro rle l!l7R . 

Clelton Figueiredo de Azevedo 
Prefeito Muni cipal de Macapá 

Publicado neste Departamento de Adminlstraçlio, aos 
17 dias do mês de fevereiro de 1 9~8. 

Jacy Jansen Co~ta 
Diretor do Dept.0 de Administração 

Cooperativa Mista Agropecuária de Macapá 

Edital de Oonvocação 

Assembléia Ge'ral Ordiná l'ia 

O Presidente da Cooperativa Mista Agrope
cuária tle Macapá, no uso das atribuições que lhe 
coniere o ar11igo 15 (Quinze) do estg~uto .Social, 
co n,voca os sellhores associa .kJs para se .reutnirem 
f' m Assem bléia Gsral Ordinlária a ser reatlizada no 
rlla 2'6 (Vinte e Seis) de M~rço de 1978, na sede 
·l a CoGperativa, à Rua Jovino Dinoá n.0 3288 às 
R:GO horas em primeir a co'nvobação, com a pre
sença de dois tEC~rços do número t otat do.s associa
rios. Caso não haja número legal P.ara as d elibe
rações, a A sE em bléia G,eral ~;l\rá refllizada no mes
mo dira e local, em segunda cdnvo-cação às 9:00 
horas com a pr-ec.;e·nça da metade mais um dos as· 
soc.~ados. Peuistimdo a falta de quorum legal, a 
As~mbléia será realizada no mesmo dia e lo.cal 
em terceira convocação às •10:00 hor~ com a pre-
5ença mínima de 16 ~ez) associados par a delibera
re m sobre a matéria constante da oudt>m do dia: 

1 

2 

3 
4 

Apresentacão do BalanQO Geral 

Apre'senta9ão do Relatório da· Admi
nif;tração 

Df<!!mons tração da Gonta Sob~:as & P ecdas . 
o' que oconer. 

Macap'á, 10 de março de 19'718 

João EvangelJsta Ajves Pereira 
P,residente 

Conselho Territorial do Amapá 

Edita de Oonvocação 

O Excelel)j~íse.imo Senhor Governador ~o Ter
ritório Federal do Amapá, de acordo com o Art . 
26 do Decreto-lei nº 411/69 e Art. 15 do Regimento 
Interno do Conse,ha Territorial ~ Amapá, convoca 
o~ Senhores ~onselheiros par,a a Sétima (·7.8 ) Reu
nião Extraordinária a se r llealizada no dia 27 de março 

do a no em ct.Jrso, às 10:00 horas, no Salãb Noblle 
do Palácio d o SEJtentrião, em Matapá-AP, <!om a 
finalidade de : 

l' - Dar posse, d-e acordo com a Portaria n. 0 

044/GM, de 20 de fevereiro de 1978, n.a funçijo de 
O:>nselheiro ao Economista Fernando de Jesús Mer
tín,s PinJt!o, em ~ubstoituição ao Adv 0gado Manoel 
Je ~ us de Araújo Reis; e 

II - O que mais houver. 

Macapá - AP., 15 março de 1978 

Cmte. Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Edital da Con'Vio cação 

O Presidente do Gons·e ~.ho Territo rial do Ama
pá, dP. acordo com o ar·t'.ligo 1.6 do Decreto-lei n. 0 

4\tl /69 e artigo 15 do Regim f' nto Interno, convoca 
os Senhores Oonselheiros para a 43.8 (qua>dre.gési
ma t·erceiPa ) Reu'n ião Ordmária a ser rea'lizada nos 
dias 28, 29 e 30 de m ar ço do ano em curso , c0m 
a finalidede de: 

I - Reunioo com a Qinetoria da EMBRATEL; 

II -Reunião com a Diretoria da TELEAMAPA; 

IH - Reun~ão com a Diretoria do CamputCJ 
Avançado do Amapá e Centro de Treinamento 
Agropecuário (Ftazendinha); 

IV - IDstudo, apreciação e a, nilli~e de Pro
cessos, Planos e P.nojetos oniundos d'a érea Gover
r1amental; 

V - Leitura dos expedientes recebidos e ex
pedidos e da Ata da Reunião ante.rio'r ; 

V [ - Apreciação dos r~~ultedns dessas Reu
niões; e 

VII - O que 'mais houv,e r. 

Macapá - AP., 16 de maorço de 19'78 

Adbento da Silva Lima 
Presidente 

Secretaria de Segurança Pública 

Div.isão de Tnânsito 

Portartia N.O 008/78-DITRAN-Ap. 

O Dir'et or da Divisão de Trânsito, usando de 
suas atribuições legais e tlendo em vitita o que cons
te da ocorrência n .o 171, da P~ma.nência da PDi
mei:r.a Delegacia de Policia, de 23 para 24 de de.
zembro de 1977 e do Laudo de ~xsine Peric!ial -
156/~7. 

Resolve - suspe.nder os díreitcs de diri.git 
vel!culo automotor, pov .~ me.ses, a coutar de dal!a 
da oqor~['J::la, cfe a:::o'rdo c<>m o llrtigo 199, iteDs 
XI e grv, § 1.0 do Re gulamenbo do Código Nacio
nal de Trâtisito, do motorista profis·:s!onal ~c» 
Raimundo Cat.do~o Rocha, prontuábo n. 0 0003010-
Ap-001, e ~ós o cumpriment0 da vde ric a pena d.e 
susfensão seja o referido condutor subme'b~d o a 
exame de sanidade fisioa e mental, p1i.cotécn~co E' 

téc:1ir.o, confo,rmer dispõe os §§ 1.0 e 2.0 do artigo 
\59 do R C.NT e artigo 77 'da Resoluç.ão 504/ 7 6-
CON'DRAN, e por ter in.fdgido o ddsposto no artigo 
17.5·, I. t ambém do supracitado diploma lega>l , de 
verá pdgar a multa correspondente·. 
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Comunique-se aos demais DET·RANs dos Esta
dos e Teniflórios conforme dispõe o artigo 30, II 
do r,efertdo regul!;mento e que seja,m feitas as de
vidas anotações em seu prontuário. 

Diretoria da Divisão de Trânsito, em Macapá, 
24 de fevererro de 1978. 

Joaquim Fernades de Lima; Queiroga 
Diretor Substituto 

Secretaria de Obras Públicas 

Extrato de Instrumento Contratual 

(Artigo 54 do Decreto n2 73.140/ 73) 

Ins.trumento< - Contrato de Empreita:ia n.0 

08i78-50P (Processo n.0 1'.35'3/ 77-SOP). 

Parte~: - Governo do T erritório Fedenal do 
Ama pá e Jl. f irma Couct!iro, Bibas & Rubim Ar
quitetos Associados Ltda. 

Objeto: - E>xecução dos s~rvi ços de Elabors
ção do Programa Geral! e Anteprojeto~ de Urbani
zaQão e Infraestrutura do Ce nUr-o Admi nistrativo do 
TerrJtório Federal do Amapá, nesta cidade. 

Prazo:- O prazo concedido para a entrego dos 
Estudos Preliminares é de (cem) 100 dias corridos, 
contados a partir do inkio dos serviços. O prazo 
conc€dido pera a entrega dos An teprojetos é de 50 
fcinquenta) dias corridos, contados a partir da 
aprovação e aceitação dlos Estudcos Pre•iminares 
péla Secretaria de Obras Públicas . 

Valor: - É de Cr$ 287.200,00 (duzentos e 
oitenta e s e t e mil, d u z e n t o s cruzeiros). 
Os pagamentos serão efetuados 4'0% do total dos 
serviçolS oontra a apresenta.Ção e aceitação do es
tudo preliminar e 6fiJ/0 quando da entrega e acei
tação dos Anteprof€tos. 

Dotação: - A4s d€spesa6 decorrentes deste 
O.mtrtl.to, correrão à conta dos recursos o.riundos 
do Fundo de Participação dos Estados, Distrito 
Fedel'al e Territórios, Prognama 07.07012 12.499, Ele
mento de Despesa 3.1.-3.2., Conforme Nota de Em
penho inio.'i'al nº 1178, emitida em 14.12.77, nova
lor de Cr$ 287.20'0,00 (di,\ZetJtos e oitenta e sete 
mJI, duzentos crUEeiro&). 

Fundamento do Instrumento: - A presente 
adjudicação decor1re da autor.ização do Excelentís
simo Senhor Governaoo-T exaraà~ às fls. 43 do P'l"o
cesso n.0 1.353/ 77-SOP, combinado com o artigo 
18, item XVII do Decreto-Lei 4-11 de 08.0 i.69 e tendo 
ern vtsta o que consta do Decreto (N) n.0 034 de 
30.10.75. 

Macapá, de de 1978 

Eng .0 Manoel Antônio Dias 
Dirigente da Conitratante 

Art!2 Jaime de Oliveira Bibas 
Bela Gontr:atada 

Preço do exemplar: 
Cr$ 2,00 

Poder Judiciário 

Justiça do Trabalho da s.a Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
P elo presente Edital, fica Notificado o Sr. 

A~tonio Marques d·a Silva, atualmant~ em lugar 
incerto e mão sa b~do, reolamante n os autos do 
prooesso n.0 131 / 78, em que Bertoldo Rosa Duarte 
é reclamodo, de que ficou designadp para prossegui
mento da audiência o dia 21.03.'78 às 8:0Lh. Nessa 
audiência v.s.a, d everá t.raztr suas tes\ emunha.s : 
José Ferreira d e Sou~ e J osé MiguPl de Moreis , 
sob pena de dispensa. 

Secretaria da Junta de Cunciliação e Julga 
m ento de Macapá, 1.0 de março de 1978. 

Euton Ramos 
Diretor de Secretaria 

Estatuto do Circulo Militar de Macapá 

(Continuação do número anterior) 

Art 46 - Os Di retores de Depsrtamentos e 
Carteiras e Diretores Adjuntos, criados de acordo 
t:,om o Art. 40, t erão ~uas competências e atribui
çõ'es r egidas po,r Hgul amentos !:')abc•rsdllS no ~to 
da criaçfto d os' órgãos e incorP<Jra-dos ao Regimento 
Interno. 

Títu)o l V 

De Pabrirnônio e da Dissolução 

Capítulo I 

Do Patri mônto 

Art. 4,7 - O P a trimônio do Circulo Miliôlar 
de Macapá será c.onstituído pelos bens e di·reitos 
a ele doados ou cedidos e pelos adquiridos 
no exerciaio de suas atividades. 

§ 1.0 
- Todas as doa ções, conc!essõEs, per.mis

sões ou autorizaçõe,.s para utilização de recursos 
do Misnitélrio do Exército serão fei.;rus sob condiÇão 
e<Xlp]icita de validade, enqu !l>nto o Circulo se man
tive.n dentro das finalida des estE.belecidas por aq'-*.
le Ministério, deve ndt> tal condição ser expréssa
mente declarada qos docum~ntos re8pectivos. 

§ 2.0 - Todo pa-tdmônio se·rá registrado em 
livro especial, na follma estabelecida no Regimento 
Intei'Õo , e sempre que possível o material será en
tregue mediante recibo a quem ficar por ele óire
tamente responsável, em C'aráte'r permanente ou 
tempor1ário. 

AM. 48 L- A 

§ Único -- Os bens mt7veis do Circulo Militar 
não poderão, t;ob pnat'exto algum, serem cedidos 
ou ·emprestados, nem me6mo alugados, para- lltto 
fora de sua S.edoe. 

~11t. 49 - Pela danificação de qualquer dos 
bens do Patrimôn.io do Círqulo Mil-itar ou pelo in
devido uso dos mem,bros ficarâ responsável exclu
sivamentle o 'sócip que a isso der causa, tornando
se essa re~ponsa bill'élad~ a ele extemiva, pelos 
etos de seus Qonvtdados e membros de 'sua faii}ílle. 

Continua no próKimo n.úmero 


	

