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Decretos 

(E) nP 01 1 de 29 de março de 1978 

O Governador do Território Federal do Amapá, usoo 
do das atribuições que lh~:. são conferidas pelo art~o 18, 
Item li, rlo Decreto-Lei n9 411. de 08 de janeiro de 1969. 

:.onsiderando a necessld'Bde de dispor no Gabinete 
do Governador, de instrumentos de trabalho e capacltaçl!o 
paM o trato e manuse~o das informa~;ões diHias, na cole ta 
e rilvulg.açã·o de notícias no â mbito gen~l da!l atividade~ 
jornallttlcas, quer quanto e elaboraçõE-s de nomeias. quer 
quanto à~ técnicaos de c0mando dessas at ividades que se 
r efletem no domlnlo público, e, 

Considerando a existêDC.111 da Assessoria de Relações 
Pú~ícas do Gabinete do Governaóor, a qual se ressent'e, 
no momento. dos meJoe de trabalho necessários. íac~ a ca
rência de pessoal especializado neste campo de ativldtldes, 
Imprescindíveis na administra ção pública . fm geral. 

RESOLVE: 

Art. J.P - Criar, e titulo precário, na .AssesEOrJa d~:> 
Relações PúbHca'S do Gabolnett) do Governador, b cargo de 
Téon!co em Comoofcaç.õt:s Socl~ls, lmel'lndo d·lto tmprego 
na Tabela de Pessoal IDspecfall!ilta Temporário , a partllr de 
).O de janeiro do corrente sno. 

Art. 22 - AtrJbulon ao Cargo de que treta o art. 1.0 , 

a retnbulção mensal CP$ 8 450,00, correspondente a íalxe 
«B• d~ Tabela apro~da pelo Decreto (N) n.0 02'3. de ~9 de 
setembro de 11177. 

Art. 3Q - Revogadas as disposições em contrilrlo. 

Palácio do SetentriAo, em Macl!j.á. 29 de msr.ço 
de 1978, 899 da República e 35 .0 da CMação do Território 
Federal do Amapé. 

Domfcla (:ampos de Magalhães 
Governador Substituto 

IP) n2 0082 de 14 de rnarto de 1978 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atrlbulçõea que lhe silo conferidas pelo a'Í'ttgo 18, 
Item 11, do Decreto-Lei n.8 411, de 08 de janeiro dP. 1969, 

RESOLVE: 

Art. J9 - I1lspensar, a pe<lldo , noe tet~mos do arblio 
77, da Lei n2 1711, de 28 de outu.bro de 1952, o st~t'vldor 
Edemburgo Coelho de Almeida, Escrittirérlo, nlvt>l 10-B, 
do Quadro de Funaionárlos do Governo dleste T-errltérlo, 
lotado na Secretal'la de Administração e J<'lnanças. da 
F1unção gratlf·lcada, slmb'OlO 7-F, de Chefe de Expediente 
da SAF, do Quadro acima reteNdo, a partir de C3 de mar
ço do corrente ano. 

Art. 2P - Revogadaa a1 dtsposlções em contrflrlo. 

Pal6clo do SetentrlAo, em Macapá, 14 de março r.e 
1978, 89R da República e 35Q da CrlaQio do Território F~de· 
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 
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EXPEDIENTE 
IMPRENf A OFICIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
* Administração 
• Redaçfi o 
• Parque Gráfico 

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

TELEFONES: 
Gabinete do Di;etor 
Chefe das Of icinas . 

QIRETOR 
JRA NILDO TRINDADE PONTES 

5463 
5307 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLICAÇ0ES 

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

OUTROS ESTJ\DOS E MUNICÍPIOS 
Anual . . . . . . . . . . . . . 
Semestral . . . . . . . . . . . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrnzado: aumenta cinco cruzeiros 

Secretaria de Obras Públicas 
Extrato de Instrum ento Contratual 

(Artigo 54 do Decreto nQ 73. 140/73) 

Instrumen~ot - CQntrato de Empre ita::la n.0 

09; 78-5üP (Processo n.0 2.688/77-SO P) . 

Parte~: - Governo do T erritório Fede ral do 
An1epâ e a firma A. Rodri gut-!s Eng~>nharra " Co
mércio. 

Objeto: - O objetivo deste Instrumento é a 
execução pela Empreiteira dos se'r viços de prossP
guimento e cooclusão da Const r ução de quatro (4) 
Residências ti po «B» do conjunto r e&idencial paiia 1 

téc nicos, nesta Capital. 

Prazo: - O prazo concedido para a conclusão 
total dos serviços fica esl tpulado em ('iO) (setenta) 
dias cons~cutivos, contados a partir do 5·.o (quinto) 
dia após a assinstmll d'e~te In~trum':lnto Contrat.u al. 

Valor:- Pela execução dos serviços o G.T.F. A. 
pagarâ a· Empreiteira a importância Wooal de· Cr$ 
2.080.754',00 (ci:lis miJhões, oitenta mil , sete<:en tos e 
oinquenta e quatro cruzeiros). 

Dotação: - Pa rte das desp~satS deste Gontrtl
to correrão à conta dos Recursos Oriundos rlo M)
nlistério do Interior , Progoama 070n l61.?48 -Uni
dade Habitacional nos Territórios Fed~ais , Ele- ' 
mento de Despesa 4110.00, conforme nota -:le Em
penho nº 178, emitida em 27.02 .78 , no valor de 
C r;$ 217.863,70 ( dt\Zentos e d~ze ssete mdl, oitÓcentos 
e 'Sessenta e tl"es crltleiros e setente C·ent a-vos), pe-
l!w Secr~taria rompetente do G.T.F.A. O r estante 
no valor doe Cr$ 1.862.890,30 (hMm mílhã~ oito
centos e sessenta e dois mi~, oitocentos e noventa 
cruzeiros e tifinta cent avos), ser~ em:penhado pos
'teriorm~nte de acordo com o andam ento dtes ser
viços. 

FUn-damento do Ins trumento: - Este Contrato 
decotte da Homologação pelo Excelentíssimo Se
nhor Governado·r do Teilrit6rio Federal do Amapá, 
contida nas fls. 124 do Processo n.0 2.688/77-SOP, 
TP·laUva a Tomada de Prelços n .0 34/ 77-CPLOS. 
O presente Contrtito é regido pelo D~crPto n.0 

73.140, de 09.11 .73 ~ Decreto-Lei n.0 209/ 67. 

PUELICAÇOES 

Página comum, cada centímetro pvr coluna Or$ 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 CÃrculação do 
Dit.rio, 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 PAGAMENTO 

Avulso: Em moeda conente> 

Assinatur as e Publicações: Em cheque nominal para 
«Serviço de Impre nsa e Radiodifusão do Amapá -

SIRDA» 

Assinaturõs vencidas poderão ser suspensa~ 
sem aviso prévio. 

- Este Diário Oficial é e ncontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amapá em BrasíliH-DF 

e Belém, Estado do Para . 

Maca pá, 28 de março de 197 8 

Eng .0 Manoel Antônio Dias 
Seciretário de Obras Públices 

Sr. Roberto Marques de Souza Rocrigues 
Pela Con tratada 

GABINETE DO GOVERNADOR 

Proc_!l radoria Geral 

Convênio nº 06/78- PG. 

Termo de Convt"nioo que celf brrm o Go
vern'o do Território Federal do Amapá e 
a Prt>feit ura Municipa l de Oia.poque pa
ra Transferência de Recur&os destinados 
a Actmi !listraçfo e Desenvctlvimento das 
Areas definidas como Polos U1 baCl('.s no 
Municí.Pio de Oiapoque. 

Aos vinte (20) d)as do mês de março do ano 
de hum mil novecentos e setenta e oito ( 1978-), de 
rum lado o Governo do Território Fe rle.-el do Arr.a 
pá, representando ·nf ste ato pelo ExcelPntíssimo 
Senhor Arthur Alzevedo Henning, Governador do 
Territórro, daqui em diante denominado sirnples
men~ Governo, e a Prefeitura Municipal de Oiapo
que, nepresentada pE'lo Excelentíssimo Prefei1o Mu
nicipa l, Senhor José Onotooio de Al meida , den'o
mina'da doravante P.M 0., rescolvem de comum 
acordo fir mar o present0 Convênio, constantfs das 
'cláusulas e condições que seguem: 

Cláusula Primeira - Fundamento Legal: O 
::>resente Q:mvênip foi elaborado com fulcro no item 
XVII d<' artigo 18 do Decreto-Lei n.0 411 , d·e 08 
de janteiro de 1969. 

Cláusula Segunda - Objeto: O objeto do pre
sente Convênio , v)sa a ~ransfe,rência cte :r.ecureos 
destfinados s admin~stração e desenvolvimento das 
áreas rlefilnidas como P.olos Urbaqos no Mtm idpio 
de Oiapoque. 

Cláusula Terceira - Obrigações: 

l - Do Governo: 

a) Destinar recursqs, para ~tender a exeC'ução 
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do presente Convênio no valor de Cr$ 1.500.000,'00 
(h.um milhão e quinhentos mil cruzeiros). 

Il - Da P.M 0.: 

R) Empregar os recursos transft!.ridos pelo Go
ver.no de acordo com o Plano de Aplicação que fa~ 
parte intt>grante do presente Oon vênio. 

b) Promover a implantação do Programa de 
Trabalho dos Polos Urbanos deHnido no Plano de 
G:lvemo do Município. 

c) O sa loo não aplicado até 31.12.78, deverá 
sc. r reprogramado e aplicado até 31.03.79. 

d) Prest1r contas ao Governo, através da Se
cr ~ta ria de Adminibtração e F•nanças, conform a 
P.~tipn larJo n'\ Clflusula S<>xtR. 

Cláusula Quarta - Dotação: A de~pesa decor
rente <J.a assinatura deste Convênio, no valor de 
Cr$ 1.500.000.00 (hum mi'hão e quinhentc• mil <''rU

zeiros) correrá a, oonta da atividade 070702 12. 499 -
\'dminisbração do Ternitório Federa l - elemento de 
iesp~s& 4.1.2.0 - Serviços em Regime de Pregra
•naçã" EspPcial - font~> r!e recl.llrsos: Fundo de Par
tici-pação dos !Dstados, Oistvito Fed~r al e T~rritórios, 
rf.i"v,idida oonf.orme es~eciftcação abait<o: 

- Cr$: 10.000,00 (dez mil cruzeiros) correspon
rlent e ao em penho n° ~~5; 

- Cr$: 785.000,00 (set~crnto~ e oitenta e cinco 
mil cruzeiros) corr.:spondt:ntt: 1:.0 emp,enho nl1 356; 

- Cr$: 640.00'0,00 (s.eiscentos e quarenta mil 
" ruzerros) corresponpE'tlte ao empenho n.0 357; 

- Cr$: 50.000100 (cinquenta mil cruzeiros) cor
rt'ISpondente ao empenho n.0 :~58; 

- Cr$ 15.00(),00 (quin.ze mil cruz.eiros~ corres
pondente ao empehho n. 0 359, t odos emitidos em 
17•.1)3.78. 

Cláuoola Quinta - Liberação de Recursos: Os 
recursos destinados a execu.ção do prese-nte Convê
n.io st>rão liberados em tres (3) parcetlas quad'rimes
trais, sendo a primeira após sua publh.:ação no 
Di á cio Oficial do Território, e as de mais após a 
prestação de contas dos recunos anteriormente 
liberados. 

Cláuaula Sexta - Praf;'tação de Oontas: A 
P.M.O. deverá ~Iie!>tf'4r contas da aplicaçãb dos re
eui'sos reçebiclos a Secretaria de Administração & 

Finanças e mensalmente , enviar a Assessoria de 
Planejamento e Coordenação Gerei , et'r~vés do 
centro de Assistência às PrefeiturE>s - CAPR•E, 
u m balancete do comportamento da aplicação do!l 
recursos do Convênio, indepe ndentemente d~ estr·i
ta observância oo que dispõe o item 10 e suas 
!eiras, da Resolu~ n.0 0~3. de 24.6.'7.5~INGECOR. 

Cláusula Sétjma - Vigência: O presente Con
vênio vigirá da data de sua p'u•blicação no Diário 
Oficial du Te'rritório atá o tlta 31 de maroo de 
1979. 

Cláusula Oitava - Alterações: O presente 
Convêtilo poderá ser altE!rado através de adi\a
menbos, para o fiel cumprimento das dispolsiqõ~ 
destle Termo. 

Cláusula Nona - Rescisão: A )nobservância 
de qualquer cláusu \a , condíção e obrigação do 
presente Convênio, bel!l como por motivo de con
ve niência ou por acordo entre BIS partet con
venentes, provocar{» sua imediata rescisão, indepen
dente de notificação ou interpelação jooi'cial. 
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Cláusula Décima Foro: Pat"a diritT'ir 
quaisquer dúvidas sut"gidas em ccnsequencia do 
não cumprimento, de comum acvrdo, as par_tE!s 
interessadas eleg·em o Foro da Comar'C'Il de Maca pá. 
com exclusão de qua1qt~~er outro, por mais p~h·i
Jegiado que seja. 

JD, para firrr..eza e validade do que ficou es
tipulado , lavrou-se o prf'sente Terrro que, depois 
de lido e aclhad<' conforme, vai assinado pelas 
partks convenentes em dez (10~ vias à€ igua l teor e 
forma. para o mesmo fim, na presença de duas (2) 
testemunha•; abaix'O nome.adas. 

Macapá, 20 de mat~ço de 1978 

Arthur Az'e.veco Hennirg 
G,overnRdor 

J c 1é O notonio de Alrr e ida 
PrefN.U> Mun?cipal 

'Destem unha: 

João Estoesse M. de Ar aújo 
CPF - 016676 9n 

Lourival Queiroz Akântara 
Sub-Chefe do Gabin~te do Governado:-

Plano de Aplicação 

Aprovo: 

Arthur Azevedo Ijl!nnlng 
Governador 

Plano cJie' Aplicação rPferente ao Convênie nP 06/78-
PG, firmado entre o Governo do Território J"edeta4 do 
Amapá e a Pnefeitura Munl&ip&l de Olapoque, para tramfe
r êncta da ve-rba destlne·do a Admloisti"Bçãb e Desenvol
vimento da6 áreas definidas como Polos Urbencs no Mu~ 
nlcfpio de Olapoque. 

ESPECIFICACÃO 

3110.00-Pessoal 
3111.02-De~pesas variárlas 

VALOR ---
Cr$ Cr$ 

lo.ooo.oo lo.oob,c o 

3120.00-Material de Consumo 4oo.ooo,oo 
3130.00-Serviço!> de Terceiros 
S 13 l.ÓO-Remuneração de serviços 

pessoais IOo ooo.oo 
3132.00-0,utroe serviços de 

bercefros 

3140.00-Enoa~gos Dl versoR 
OI -Asdstêncfa Social 

41'10.00-0bx;as Pública• 

135.ooo,oo 285.ooo.oo 

loO.oot>,oo loo.ooo.oo 

OI-Drenagem de uma b~xada 18o.ooo.oo 
O:J---Construçilo <ie trê'S (3) pon-

tes na cidade 37o.ooo.oo 
03-Ampllação ':!e dois { 2J 

campos de pouso 6o.ooo.oo 
04 - Construcllb de um"l (I J 

ponte, em Taperebá 3o.ooo,oo 64o.obo.oo 
413<l.OO-Equ'ipamentos e Instalações 5o.ooo,oo 
4140.00- Materfa\ Pe.-ma nente 15.ooo,oo 

T O T A L l.óoo.ooo,oo 

Importa o pDesente Pleno dt! Aplicação Aa quantta 
de Cr$ l.5oo.ooo,oo {h1:1m milhão e quinhen tos mil cruzeiros). 

M.acapá. 20 de mllrço de 1978. 

José Onotonio de Almeida 
Prefeito Mun~ci!1al de Olapoque 
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------------------------------------------~--~----------·--------------------
Telecomunicações do Amapá S/ A 

TELEAMAPA 

CGO - MF - 05.965.42 1/ 0001 -70 

Emp11esa do Sistema Tel~ brás 

Edital de Convocação 

Ficaln os senhc.res aci0nista s da Tel~omun i
ca.ções do Am-ppá S/ A - TELEAMAPA, convidados 
a s e reunY!'em em Assembléia Ger al Ordinár-~a. no 
dia 10 de abril de 1978 , às 14:00 h ':l r as, na sede da 
S ociedade, sita à Av. Coaracy Nunes, n .0 104, Ma
c·apá, Territó rio Feder e i do Amapá, a fim d e deU 
bera'rem sobre a segu inte Ordt>.m do Dia : 

a ) - Discussão e deliberação sobre o Relató
rio da Adminis trac;>ãt(), as Demonstn; çõe~ !i1nP. ncEi
ras, os P a receres dus Auditores Independente·s e 
do Conselho Fiscal, ·~m como sobre a d·estinação 
do Luc'ro Liquido, tudo rt>lativo ao exfJrcício enoer
r ado em 31/ 12/77; 

b) El eição d'os mEmbros do Conselpo Fj.s'Cal e 
fixação d e seus honorá r ios . bem como os da Dite
toria ; 

c) - Referenda r a Resolução nº 091 de 19/ 
1f2/ 77, aprovada em Reunião Ordilt ári a de Direto
ria da TElLEBRAS, realüzadH em 13/ 12/77, no sen
tido de fornecimento de passa~e ns aén·as aos Dire
to'.fes; 

d) - Design11ção dos atu ais Diretores para 
car gos titulados no Al't. 3~ do E~tat uto Socia l. 

Maoapé , 29 d e março de 1978 

A Diret oria 

CARTÚRIO DE PROTESTO DE LETRAS 

NOTIFIGAÇÃO DE PROTESTO 

Irmãos Martins Ltda; Av. Presidente Vargas n2 
182; Duplicata A-34,?899 - Venc. 18.1'2.75 - Cr$ 
7.909, ~5 ; Ot'edor La boratórios ANDROMAC:O S/ A. 

M. Nunes; ~v. Men':ionça Furtad,o 2.042; Dupli
cata A-34::38 96 - Ve nc. U2.01.76 - Cr$ 1.918,8 4; 
Orec!Qr Laboratórios ANDROMACO S/ A. 

Jbsé-Fry de Araújo; Rua Ataide Teive 88; Duplio
cat a SD-615 15 -- Venc. 05. 12.77 - Cr$ -t . l'85,24 ; 
Credor. HIPERCOSBEL. 

Acácia C~m . tf Representa ções ; Av. Coaracy 
N unes 69; D uplicata SD-4316.g8•23-6 - V enc. 04 . 
01 .78 - C r$ 29,268,29; C nedo r UHR SULFRIO S/ A. 

W. M. Pinto; Av. FelieiJano Coe lho 330; Dupl'i
cata 7/062578 - Ven c . 05.01.78 - Cr$ 5.83(),00; 
Credon SIA'M UTIL S/ A. 

J oão li.:'-'Jlln gelista Saraiva; Rua Cândido Men
des 1506; Duplicata 000031 - Venc. 10.0 1,78 -
Cr$ 4.695,60; Cr.edor Ind . e Com. d e Fonfe o. Pau
lista Lbda. 

R. A. Lobato; Barão do Rio Bra OICo 106; Du
plica'be SD-79.071 - Venc. 1Ul01.78- Cr$ 11.737,00; 
Credor 8onf". PQNY. 

.Faus to Dario tia SouzBt; Av. Coar.aoy Nunes 15; 
Duplicata SD- 148804 - Veo·c. 20.02 .7a- Cr$ ... 
13.847,00. 

J. M. de Carvalho; Av. Santana; Trip. 11624 
- Venc. 01.()2.75 - Or$ 2.079,06 - LOURIDRO. 

Duol. 07.S879 - Veno. 07.09 .75 - Or$ 3.407,58 
- BRASV I DRO Ltda . 

Trip. 120€35-0 - Venc. 27.09.75 - Cr$ 2.926,14 
- Nad:itr Figuei r.eào. 

Tni~. 97483 - Venc. 28.09.75 - Cr$ 7.752,Q6 
- MULTI VIDROS S. A. 

Trip. 97484 - Ven c. 28.09.75 
MULTIVIDROS S.A. 

Cr$ 2.724,26 

D'Upl. 83885 - Venc. 20. 12.75 - Cr$ 1.651,32 
- BRASVIDROS Lt da. 

Cuq1prinào a s disposições legais em vigor, in · 
tímfl'mo~ Vs. Sas. pa ra pagamen bo em cartório, ào~ 
ti tules epigrafados, ou dt-cla l a1 a razão porque n ãb 
pagam d itos l!ítru los, f.ica ndo cientes, que o pi'otesto 
respectivo seré lavrado e extraíd o o competentP 
instrumento de pr otesto dentro do prazo pr-evisto 
em Lei. 

JosÉ' Tavan.s de Almeida 
Escrevente J urament ado em exercício 

Companhia de Agua e Esgoto do Amapá 
CAESA 

Comunicação a que se refere o e rt. 13'6 da Lei 
nº 6.1104/76 

A Companhia de Agua e Esgoto do Amapá -
CAESA - comunica que se acham à dispo~ição d10s 
S enhores Acionistas, na Sede .3ocial da empresa, à 
Av. Ernestino Borges, 222, o Helatór io, Ó Balanço 
e a Conta de LucriJ)s e Perdas, r~ferente s ao exer· 
ckiQ flntdo de 1977•, apresentados pela Di retoPia, 
e os resp '!ctiVIOS pareceres da &uditoria do Min~
t éri.o do IntenioR e do Conselho Fisca l. 

Maoo pá, 27 de m arço de 1978 

J osé Ma r1a Papa'léo Paes 
Diretor-Presidente-

Estatutos da primeira Igreja Batista de Macapá 

Capítulo I- Da Denominação, Sede, Fins, e Duração 

Art. 1.0 - .~ primeira 1greja Batista de Ma
capá, é uma socieda-ie neligioso con'Stitu' d a de 
crentes e.m Nosso Stnhor Jesus C:risto, cem sede 
e fo ro civil na cidade d E> Macapá, Território Fede ral 
do Am apá, organizada de 2cordo cr•m a Contissão 
dte F é das Igre j ll S Ba ti stas e, tem por tim, prestar 
culto a Deus 'em espírito e verdade., pregar o 
e vangelho de No~so Se nhor Jesus Cr1~to, bátizar 
os conver sos, ensinar OSI iiés a obser var a doutJrina 
e práticas da ti EscritUI as Sagr ads s do An>l!igo e 
Novo Test am entos, na sua pureza e integrid·aod e. 
bem como promov'i!r e aplicação dos princípios da 
fraternidade cri.sllã e o cre6cimento de se·u m embros 
l1a graça e no conhecimento de Cris t o. 

Parágrafo úntco - A lgreja fu nciona por 
tempo ÍJ!determinado. 

Oapítulo li - Da Administra ção Civ il e da 
R e presentaçã·o 

Actigd 2.0 - Sendo s Igreja uma d.emocracia, 
quando à su a for'm a d e govepno, t oda a eutorioda 
de está na. vez da lglueja·, no que concerne à actmi
nis~ra,ção ci vtl. 

Continua no próKimo número 


	

