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1El n.0 000 dl.' 21 de m~rço de 1978 

Declara de uillldadQ públice para fins d.e desaprb" 
prllllção uma ér~a de t.e<rra locellzl!de n~ pet1metro indUJ · 
ta'la1 do Porto de Santana, com benfeitor ias. situada nesta 
cida de de Macapá, cap4tal do Território J<"ederal do 1\l'Jlep{l, 
des1!~de a exeouçlio de Planos de Urbanlzaçi!o. 

O Governador c!o Ter~tórlo Fedexaldq. ~a pá, usab· 
do d.Jis .11trlbuições q~e lhe são• conferidas p,e. o llem ·u, do 
8l'Íigo 18,do De.G'reto· Lel n o 41l ,de 08 de jan'8iro de 1969, e 
tendo em vista o disposto nos artigos 5o, retra «h e 6P do 
Decrebo-Lel n.0 3.365, dfl 2 I d-e junho de 1941, modificado 
p&1a Lei n .0 2.786, de 21 de macço d'lil 1956, 

RESOLVE: 

Art. I ç - 11: declarada de utll'ftlade pública pare fim! 
de desap'roprlaç!lo uma ~rea de terra, com benfeltorlu, 
situada no perímetro lwldustrla·l do Porto de Santana . em 
Macapá, capital do Territt.-io Federal do Amapâ. 

Art . 2P - A 9rea de t~rii'B relerida no artigo ar?terll'r, 
encontra-se abaixo cana~:tlerlzada: 

- o ponto de partida será o m&rco quatro (M-4), de 
demarcação da área urbana de Stmtana , 61tuado lla margem 
e~querda da conftuênc~ do Igarapé Atulrá, afluente es
querdo do Rio Matapl. Desse marco. subindo o Rio Metapl 
pela dita margem esquerda até mais ou menos e extlensão 
de 1.200,00 metros em fr~nte ao P.brtc. do Cé u; de onde 
deílete para a direção de 51°00' a direita e na exte-nsão de 
170,00, m'etros em terra alta. determina-se u'm vértice de 
camlnhamento; deste vértice, com a dir_eçãt> doe 70°53' SE e 
a distância de mais ou menos 3.200,ro metros atiQ€e-se o 
limite de 30,00 metrbs da faitca estl1ldal de Hodovla Mu~· 
otpa J DU'qtie de Caxias; dai, aoompanhando o llml~ da faixa 
estrada!, em dtreç!lo a Sentana, segue-se e rodovia até en
contrai! a tangente com 2.992,00 metros que vem do M-4 ao 
M-'7 da demarcação da érea urbana de Sa ntana, desta fA
ter~rênola, na dlreçAo de 70° 53' NW e na distância de 
mais llu menos 2 442,00 metros chega-se ob M-4, pontlo de 
lilartlda. 

Art. SP - O Gpverno do Terrhórlo Fedetal do Amll
pé, promoverá 11 desaproprl e ~!lo da ~rell tWscrfm1nada oo 
artigo anterior de que trata este Decreto na forma cl'a \e
glalação em V'lg or . 

Art. 4.o - Nos termos do artigo 16 do Decreto-Lei 
número 3.365, dia 21 de junho de l 1141, modificado pela Lei 
2.786, de 21 de marco de 1956 a desRproprlsç@.o é deelat-.ada 
de caráter urgente para efeito de imediata lm!Ralio na posse. 

Arb. 5.0 
- Este Decreto entrará em vigor n~ data de 

sua publtcaçlio, revogartas a s disposições em contrário. 

Plllác:fo do Setentrlão, em Macapá, 21 de mapço de 
1978, 89.o da República e 35.0 da C:~leçlio do 'reTTltQrlo l'e
deral do Amapá . 

Artbur Azevedo Hennlag 
Governador 
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EXPEDIENTE 
IMPREN8A OFICIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
* Administração 
• Redação 
• P arque Gráfico 

Rua Cândido Mendes sfn 2 - Ma capá - T . F. A. 

TELEFONES: 
Gabinete do Di,retor 
Chefe das Oficinas . 

.QIRETOR 
TRANILDO 'l'RINDADE PONTES 

5463 
5307 

TABELA DE ASSINATUR AS E PUBLICAÇOES 

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

OUTRO~ ESTADOS E MUNIC!PIOS 
Anual . ........... . 
Semestral . . . . . . . . . . . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400.00 

D.O. número atrazado: aumenta cinco cr uzeiro!! 

(P) nQ 0077 de 14 de março de 1978 

O Governador do Território Federal do Amapá. usan• 
do das atr,ibuições g~;~_e lhe ~êq cç,.nfer ida1 pelo arUgo 18. 
ITem li, do Decreto-Lei nº 411 . de o.a de janeilro de 1009, e 
tendo em vista o que consta do Proces so n.0 0923/77-SEC. 

Rb>SOLVE: 

Arb. 12 - Alterar para 28 de fevereiro do corrent e 
ai"PO, e data d!i vigêlncla da exoneraçã·o . a pedi do, de R ai
mlJ!ldo Adamor Plcanço, do c.atrgo de Se rve n'te , nível 5, do 
Quadro de Funcionários doo Governo amapaense, lot ado na 
Secretaria de Educaçã o e Culturl:l, con stante do Decreto 
(P) .n.0 0039, de 17 de janeiro próxil'ThO passado, publicado 
no Diá rio Oflólal do Territóri o de 23 de fevere iro de 1978. 
em fac:e de ter o neferido servidor \'l ssfnado contrato de 
trabalho com Administração TE>r'ri(Jorllld para o exencício da 
fun9ào d~ P11ofessor de Educaçã•o Flslca , da Tllbela d.e Pes
soa l Thmpol'árlo do Govemo do Amapá, r eg4do pela Con
solidação das Le is do Tr.abalho (C.L.T .I. a contar de I 2 de 
março em curso. 

Art. 29 - Revogadas as disposições em contrérfo. 

Palácio do Setentrt!!o, em Macapá, 14 de março C:e 
1978, 892 da República e 352 da Criação do Território Ft!de· 
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(P) n2 0078 de 14 de mar90 de 1976 

O Governadnr do Território Federal do Amapá, usan
do das atr!buiçõe& que lhe eão conferidas pelo artigo lB, 
Item li, do Decreto-Lei n.• 411 , de 08 de janeiro dP. 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Dispensar, a pedioo, nos te;rmos do artigo 
77, da Lei nl!l 1.711 , de 28 de outubro de 1952, a servidoÃ 
Alz!ra Neusa Oliveira das Ohacas, ocupante do cargo de 
Oficial di! Admln!straçao, Di v e! 12· A , do Quadro cl'e Fun
o!onáTlos do Governo deste Ternitórlo, loteda no Gabinet e 
do GQverna1or, da Função GratHicade, eimbolo 5-F, d e 
Chefe da Seção de Expedie nte , do Quadl'o acima r eferido, 
'8 parUT de 1.0 de março do corrente ano . 

Art. 2.• - Revogam-se as disposições em con trário 

Palácio do Setentr!ão, em M&capá, 14 de manço 
de 1978, 89!1 da República e 35!1 da Criação do Território 
F.edl!ral do Amapã. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

PliBLICAÇOES 

Página comum, cada centlmetro 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 horas após a circula11ão do 
Dlt.rio, capital, e 8 dias nos municípios e outros estados 

OFICIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publicação. 

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

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moeds. corrente 

Assinaturas e Publicações: Em cheque nominal para 
«Serviço ele Imprensa e Radiodifusão do Amapfl 

SIRDA » 

Assinalur~s vencidas poderão ser suspensas 
sem a\'iso prévio. 

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

e Belém, Estado do Pari!. 

GABINETE DO GOVERNADOR 

P roc!Jradoria Geral 

Convêl1)io n2 05/78 -PG. 

Termo de Convênio que cE>l eb.ram 0 GQ
verno do Território Feàe1el do A!mepá 
e a P refeitura Municipal de Am.apá para 
t ransferê'ncia de r ecwrsos d estt nb dos a 
Administração e Desênvolvimento das 
Areas de;finidas como Polos U1 banos no 
M'Unicíp1o de Ama ~. 

Aos vinte ( ~O ) dias do mês de março cio Ano 
&e hum mil novecen~os e setenlta e oüo (1978), de 
um lado o Gover:10 do Thrriltótrio Feder·al do 
Amapá, repres enta d'o neste ato pelo Excelentí.s~mo 
Senhor Ar.uthur Aze\\edo Henning , daqui' em diante 
dooomin'ado Governo e a Prefeitura Mu111kipal de 
Amapá, representada p'élo ExcE>Ientí'Ssimo Prefeito 
Municipal. Senhor J osé Júlio de Miranda Coelho, 
denominada d oravante P.M.A., resolvem de comum 
acord o firmar o presen,te Convê.bio, constant es das 
cláusulas e coudi ções que se seguem : 

C1 áusu~a P!JimeiN! - Fundamento Legal: O 
presente Convênio fo) elaborado C'om h 1lcro no 
item XVll do artigo 18 do Decreto-Lei n.0 411, de 
08 de jan eir o de 1969. 

C lá usula Segtm da - Objeto: O objett> do pre 
sente Ct:>n vênio , visa a t-re.ns'fe rência de recursos 
destinadús a administração e dese()lvol~menoo das 
áreas definfidas como Polos Urbanos do Município 
de Amap'ã. 

Cláu sula• Ter~eira - Obr~ções: 

I - Do Governo: 

a) Destinar I1e cuPsos para atendec a execução 
do presente Convênio no valor de Cr$ 1.500.000,00 
(hum milhãQ e quinhentos mil cruzP.iro:o;), 

n Da P .M. !\ : 

a) Empregai' qs ~ecursos tramferidos p!! lo Go'
verno de acordo comi o P la no de Aplicação que faz 
parte integrante do presente Convênio. 

b) Promover & impla,nta9ão do Progilarpa d~ 



1a-f.eira, 28 de mar~,:o de 1978 

Trab~lhos dos Polos Urbanos definidos no Plano de 
Governo do Munidpio . 

c) O saldo não aplicado até 31.12.78, deverá 
se.r reprogramado e aplicado até 31.0'3. 79. 

d) Prestar contas ao Governo, através da Se
cretaria de Adminish ação e Finanças, confor:me 
tstipula do na cláusula sexta. 

Cláusula Quarta - Dot'8Ção: A despesa decor
rente da assinatura deste Convênio, no valor de 
\:r.$ 1.500.00'0,00 (hum milhão e quiil1hen.tos miJ cru
ze iros), c o r r e r á a c o n ta da atividade 
07070tl2.499 - Administração dn Ter ~itório Fede
ral - Elemento de De!Spesa 4.1.2.0 - Serviços em 
RPgime de l'rog . amaçãQ E,;pecial - Fontê de Re
cursos: Fundo dt=! Participação dos Estados, Distri
to b't>-t.NAI f' Território~. rilvirlida ronforme e!ilpeci· 
fi "Jação abaixo: 

-- Cr$ 157.2 00,00 (cento e ci oq'le nta e sett> mil 
" duz.eotos oruz..eiros) corflespondente ao empt>"nho 
nº 3'41, emitido em 17.03. 78 ; 

- Cr$ 524.720,00 (quinhentos e vinte e quatro 
rnil, s _ ttce ntos e vinte cruzeilfos) correspondente 
HO empenho nº 342. emitiria e.m -17 .03.78; 

- Cr$ 778.000,00 (se1Jecento9 e setenta e oibo mil, 
e oi•tf'nta cnuzE!iros.) cbrpt-spondente fto empenho n2 

~43, emitido em r:. G3.78: 

- Cr$ 2r>.GOO.OO (vinl<! e cín.co mil cruzeiros) 
C'JOrrespondenbe ao empe-njho nº 344, emitido em 
17.03.78; 

- e finalmente a importância de Or$ 15.000,00 
( 1uinu mil orm1ei!ros) correspondente au empenho 
1).0 345, emitido na mesma data. 

C\áú'3ula Quinta - Liberação de Recursos: Os 
reour: ns d.E>stinados a execução do presente Con,.. 
\·ênio serão liberados ejlll ltrês (3) parcelas quadri
mestrais, sendo a primeira após sua publicação no 
Diário Oficial do Território e as demais após a pres
tação de c<ll1tas dos recursos anteritormente Hbe~.dos. 

Cláusula Sexta - Prestação de CQrtas: a P. 
M. A. àeve't(l prestar contas da aplicação dos re
~ursos rectt1ldos a SeC"Ifetaria de Administração e 
Finanças e mensalmente enviar a Assessoria de 
P}anejamento e Coordlen'a'dor!a Geral, através do 
S~ntto de Assistência às ~refeitura!t-CAPR'E-~ um 
balancete do comportamento da aplicação dos Re
cursos do Oonvêl'lio, ind<espendent•ement·e da estrita 
obseNância do que dispõe o item 1 O e suas letras, 
da ResoluQão n.0 23, de 24.6.75-lNGECOR. 

Cláusula S.élima - Vigêncts: O presente lton
vêllÍo vigjrá da data de sua publicação no Diário 
Ofid:; l do T ertitó'rio at€ o d:Ja 31 de mar,;o de 
197g, 

Cláusula Oi ta và - Alterações: O pr8tsentle 
Corlvênio poderá ser alterado através ck adit'a
mettlios para o fiel cumprimento das dtspbswões 
deste Tenmo. 

Cláusuaa Nona - Rescisão: A ê,nobS!ervãncia 
de qualquer cláu~ula, condição ou obrigação do 
presente Convênio, bem como por. motivo de C0n
veniência ou por acordo entre as partes C!onve
nentes, provocará sua imeddata rtt-scisão, indepenf. 
dente de t'loti:oftcação ou interpel'Btçâo judicial. 

Cdéusula Docirna - Foro: Para dili'imir quais
quer dúvidas surP,idias em cdnseq\iêhcia do não 
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cumprimento, d~ comum acordo, &s partes intere>s
sadas elegem o Foro da Comarca dle Macapá, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

E, para firmeza e validade de que ficou esti 
pulado, la vrou-sa o pre-sente Te1 mo que, depois de 
lldo e 1'1~-:harlo co'nforme, vai ass\natdo pe,as partes 
ocnvenen11es em dez(]()) viBis de igual teor e for
m a, para o mesmo fim, na presença de duas (2) 
~estemunhas abaitco nomeadas. 

Macapfl (AP), 20 de março de 1978. 

Arthur Azevedo Henníng 
Governador 

José Júlio de Miranda Co9lho 
Prefeito Mu,nicipal 

Testemunhas: 
João Estoesse M. de Aral1jo 

CPF: - 0168176972/ 72 

Lourival Queiroz Alcântara. 
Sub -Chefe do Gabinete da Governador 

Plano de Aplicação 
Aprovo: 

Arthur Azevedo ~tennlng 
Governador 

Plano cte Aplicação referente ao Convênio nº 05/78-
PG, firmado entre o Governo do Territ'Ório J"edertd do 
Amapá e a P~~efeitura Munielpal de f>mapé, para tranEfe
rênda de recurso destinado a Admiolstr'Bção e Desenvol 
vimento da6 áreas definidas como Polos UrbenC's no Mu• 
nlcfp!o de AmJJpá. 

ESPECIFICA CÃO 
VALOR 

--C-r$___ I Cr$ 

Pessoal 
3111.01-Veneimentos e vanta~ens 

fixas 

3120.00- Material de Consumo 
3130.00- Servi çoiS de Terclelros 
3140 .00-Enoa~gos Dlver.sos 

127.2Joo ,oo 127 .2oo.oo 

324.720,00 

·loo.ooo,oo 

01 -Assllstência Social loO.ooiJ,oo leo.ooo,oo 

32SO.OO-Contribulção d e Prev~êo-
ci·a So ela! 3o.ooo,oo 

4110.00-0bras Públicas 
OI-Ampliação da Escola Noé 

Xav'ler de Andl'ade 6ú.ooo,oo 
02-::onstrução db •Trap4che 

Municipal 114.ooo.oe 
03-Construçã«J da uma passa

rela em madeira de lei d·e 
600 x 1,6 mett~oe, em Su· 
curlju 5oo.oO<O,oo 

04-·ConstN.Jf;lio de um subpoGto 
médico em Plquíá U4.o'lo ,oo 778.oBo,Clo 

4\30.00-Equ'fpamentos e Instalatôes l~ .ooo ,oo 

4140.00-Materlal Pecmanente 

TOTAL 

15.ooo,oo 

l .õoo.ooo,oo 

Importa o presente Pleno de Aplicação ~a quenUa 
de Cr$ 1.5oo.ooo,oo (h1:lm milhão e quinhentos mi l cruzeiros)• 

M,acapá, 20 de março de 1978. 

Jos~ Júlio de Miran.da ~oelho 
Prefeito Munlelpal de Am01pá 

Preço do exemplar: 
Cr$ 2,00 
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Coorden ad oria de Admini st ração G~:ral 

Comissão Permanente de Licitação 

Tomada d e Preços Nº 11 / 78 C'PL 

AVISO 

A Comissão P ermanente de ~icitação do Go
verno do Território Feder al do Amapá, le va ao 
conhecimento das firmas m teressadas e inscritas 
no registoo de fornecedores, devio&mente at.ual iza~ 
dos, que às 09:00 (nove') h oras do dia 5 de arr il 
do cor rente ano, na 8ala de r euniões desta Comis
são, p'rédio n~0 120 da Av . Cora de Carvalho em 
Maca·pá - ~evritório Fed Pra l do Am apá, fone :b6z., 
OEP: tl8 .900, receberá propostas pr. I"a forneciment o 
de plaquebas d e alumínio para identi.flir1\Ção de 
bens patrdmoniais. 

O edital oompleto e d e mai~ esclareci.mentos 
po:Jerão ser obtidos no endereç.o supra ou na R e
present~ção do GovE>nno do Territómo, si1ruada na 
Av. Presidente Vargas, 158, sala 1.103, 11.0 andar . 
em Belém do Part, 

Macap~. 21 de março d e 1978 

Luiz Gonzaga P ereira de Souza 
Presidente da C PL 

Tomada de Preços 12/78-CPL 

A V ISO 

O Guverno do Território Federal do Ama pé, 
através óe sua Oomissã,o Permanente de Licitação, 
participa , às fí t mas interf'ssadas e reg ulaFmente 
cadastradati em seu registro de fornec edores, que 
às 09.:00 (nove) horas no dia 10 de abril de 1978, 
reC'eberá proppstos para um (l) caminhão basculart
te oom m otor diesel. 

LOCAL - S•ata de Reu'nt.Jã.o da Comissão Per
manente d<e Licitação, à Av. Carét de Car~alho, 120 
- F eme: Q36'2 - Macapá - TFA . 

EDITAL - À d~posição dos interessados no 
sndereço supra e na RepreE~nta.ção do Governo do 
Território F edpral do Amapá, na Av. P.r·esidente 
Vargas , 158 - sala 1.1103, em Belém do Pará. 

Macapâ, 22 de 'março de 1978. 

Luiz Gonzaga Pereira de Souza 
Prelsipente CPL. 

Prefeitura Municipal de .TIJ.acapá 
DECRETO N.0 50/ 78-PMM. 

Declara de utilidade pública , par>a fins 
de desapropriação, uma área de terra, 
situada no perímetro urbano de Maca_pá, 
com benfE>itorias, destinada à execu'ção 
de planos de urbanização. 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das 
atribu)'Ções que lhe são conferid,at; peJ.o inci6o XIV, 
do art. 34, da Lei n.0 6.448, ·de 11 de outubro de 
1977, e tendo em vista o que dispõe o art. 5.0 , a,i
nea «i», combinado com o art. 6.0 , do Decreto
lei n.0 ~.~65, de 21 de junho de 1941, alterado pela 
Lei n2 2.786, de 21 de maio de 1956, 

DECRETA.: 

Art. 1.0 - E declarada de utilidade pública, 
par~ fins de desa2ropriação, a área de hrr~ eon~- , 

tante do Memorial Descritivo n° 1 0/ 78-STU, de 01 
de fe v~re ilr o de 1978. 

ATt. 2.0 - Trata~se de uma área de teNa 
plBna, localizada ns zona hotelei·ra, abrangendo 
parte da quadra 8·2, setor 02, com b enfeitorias per
tencentt:s a P•laton Engenharia e Comércio Ltde .•, 
Luiz Ca rl os Mur:icy, Laérci-o Cordf'iir o de Oliveirs, 
Ca~a dos Matutinos do Amapá, Marlúcio Ser-rano 
José dos Santos Furtado. Eliezer P. Picenço, Onir~ 
Torrinha Barbosa , Carlos Almeida Souz& 'e De r al do 
9Hva Souza. A área E::m ref e rê ncia limit;a.- ~ e ao 
Nortt' com à Av. Pr(lfesFora Cora de Carvalho, por 
onde meti.e 7ú,0Gm; ao Sul com à A v. Pe. Jtúlio 
Maria Lombaerd, por onde mede 70,00m; a Lestf' 
com à Av. Amazon,a<s, por onde mede! 7C,OOrn: 
e a Oeste com os lotes nºs 01 12 e 13, p or c.ndf' 
m~;de 70,00m. 

Art. 3.0 - A Prefeitura Municipa l de Mac~pá. 
através do D-epartamento de Desenvolvi.m Pnto Ur
bano, prom('lverá a de!>apropriação da área m en
cionada no artigo precedente de que trata estP 
Decreto na forme da legislação em vigor. 

Art. 4. 0 - Este Decreto enti ará Pm vigor na 
data de sua public-ação , nvq;ada s as disposições 
em contrá-rio. 

D~-se Ciência, Re-gistre-soe e Publique-s!:'. 

P alácio 31 de Ma rço, 2 1 de fevereiro d "' 197R. 

Cleiton F\gueiredo de Azevedo 
Prefeito Municipal de Macapá 

Joaquim F élix da SHva 
Diretor da Coordenadoria Imobiliária 

Fábrica Amapaense S.A. Indústria e Comércio 

Fábrica Amapaense S/ A -Indústria e Com ér
cio, fir.ma es&a belecida nPsta cidade, sita à A veràda 
Irace'ma Car vão Nunes nº 109, aceita Rropof ta~ 
at é o dia 15 de abril, par a a lugar o H otel dJe sua 
propdedaóe. 

Mais informações na dtreção acima. 

Maoapá-Ap, 28 d~> março de 1978 

José de Oliveira Neves 
Pr~sidente 

Estatuto do Círculo Militar de Macapá 

(Continuação do número anterio11) 

§ Único - Caberá à Diretoria faze r a entcega 
do diploma respectivo e dar posse, em sessã-o sole
r.~ ao Presi(!ent e de Honra<. 

Art. 53 - - O Ofilqial da ativa, sócio efetivo, 
q uando passar para a ReseTvtl Remunera da ou 
for reformado, permanecerá. no q11ndro social 
na mesma categdria. 

Art. 54 - O Ofie'!a·) R/ 1 ou rejormadlo , a~mi

tido como sócio efetiv0, fiC'a dispensado do paga
mento da Jooa ou aquisição de 'I'íttilo Social. 

Art. 55 - O Oficial R / 2, enquanto convocado 
para Estt.gio rle Seniiço, pod erá perte.ncer ao que
dro de sóaios espedais, com djspensa do p agsmen
ro da jMa ou aquisição do T~ttulo Social. 

Continua no próximo n.úmero 


	

