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Deeretus 
IN) n2 028 de :! 1 de novembro de 19'78 

O Governadbr do Te'rrJtório Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são confer idas pelo artigo 18, 
Item II, do Decreto-Lei n .o 411. de 08 de janetr<• de 1969, 
combfoado com o artigo 64, do Decreto-Lei 9.760 de 5 de 
setembro de J 946, 

Art. 12 - Fica cedido a Secretaria Especial de Melo 
Ambiente (SEMA), do Minlst éritl do Interior. o UHJ da érea 
de terreno correspondente à Ilha dP M~ll'acá e a de Jlpléca, 
ambas localizadas no Oceano At~árticP, a prirr.elra limitada 
pela Jatitudt> 1°. 59' J4" nortr 2°. I' 13" norte e latitude 490. 
31' 41" oeste a 5L~. 30' 2C'' oeste e a se-gunda limitada 
pela latitude 1°. 59' 06" norte e 1°. 59' I\" norte e longitude 
49°. SI' 13'' oeste a 49°. SI' 23" oeste. 

Parágrafo único - A IJrea tleecrith n~ste ar&igt», 
destina-se a instalação de uma Estação Ecológica pela 
SEMA. a qua l Ot'mpete prc D"Cver h co os ate~ recfSEilrios 
a t>fetivação da presente ceFsllo de UfO de que trata este 
decreto. 

Art. 22 - Este decnt0 tntrerá E'm vigor oe data d,e 
sua publicação, revogada~ as disposiçCes em contrário. 

Palácio do Setentrião, etr. Macepé, 21 de n t'vembro 
de 1978. 89° da República e 36.n de C'rietiio do Território 
Federal do Amapá. 

Arthur Azevedo H ennlng 
Governador 

(P) nQ 0454 de 17 de noverr bro de 1978 

O Governador do Território Federal do AmapiJ, usan
do das atribuições que lhE são conferidas pelo arH~o 18, 
Item IJ, do Decreto-Lei n.• 411 , de 06 de janeJro dP 1969, e 
tendo em vista o que consta d0 ProcesEo nv 6/19 979/78-
00AG. 

RESOLVE: 

Art. J!! - Tornar sen deito o DeccrHo (P) o2 0425, 
de '-'1 de outubro do correr~< !i r o, que e.xcluiu, a partir 
de 1.0 de outubro do ano em curEo . do reladonEmento do 
Regime de Tempo Integral e Ded!caçãc. E.xrluslva (RETIDE), 
o servidor Alfredo Jnajose Blf {1B, ccupnte do cargo f'm 
comis são, simbolo 5-C. de Diretor d" Divisão de Policia 
Técnica, do Quadro de Funclonérllls do Governo deEte 
Território. 

Arll. 211 - Revogadas as dlspos!çOes em cootrérlo. 

Palácio de Setentrlão, ern Macapé, 17 de novembro de 
1978, 89.0 da Repúblic"a e 36 P da Crieçfr do Território Fe
deral do Amapé. 

Arthur Azevedo Heoninll 
Governador 

( P) n Q 0455 de 17 de novembro de U78 

O Governador d o Território Federal do Amapã, us~· 
do das atribuiÇões que lhe são conferidas pel.o artfgo 18, 
item li, <)o Decreto-!.et nQ 411, de 08 de janeiro de l96j, • 
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• Dilretoria 
* Administração 
• Redaç~ o 
• Parque Gráfico 

Rua Cândido Mendes sfn 2 Macapá - T. F. A. 

TELEFONES: 
Gabinete do Diretor 
ChE>fe das O!icir.a s • 

DIRETOR 
IRANll,DO TRINDADE PONTES 

5463 
5307 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLICAÇOES 

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

OUTROS ESTADOS E MUNIClPIOS 
Anual . . .. .... . 
Semestral ..... . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
CrS 400,00 

D.O. número atrazado: A.umenta cinco cruzeiro& 

t endo e m vista o que consta do Processo nº 6/ 28.020t78-
COAG, 

R ESOLVE: 

Art. 12 - DePignar nos term os dos artigos 217 e 219, 
d a Le~ n. o 1.711 , de 28 d e outubro de 1952, Francisco AI ves 
Amador , AUXI li ar d e Enfermagem . nivtl 13-A; Isabel Silva 
Coc~! h o, Oficial de Adminis t reção, nível 12- A e Le ootin a de 
Moura l~u rtado, Atendente, nivel 9, todos do Quadro de 
Funcionári os d o Governo des te Território. lotados na Se
c retarJa de Saúde e Ação Social, para. sob a pres idência 
d o :Jrlme•lro, cons tituírem a Comissão de Inquérito Adm!
n lst ratlvo, encarregada de apurar as poss!veie causas de 
abandono de emprego de que é acusada a servidora !Vfarla 
Odl!eta Mota Cumarú , Atendente, nivel 9, do Quadro aci
ma referido, lotada na SESAS. 

Art. 29 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrlão, em Macapá, 17 de nove mbro 
de 1978, 89.'' da Repúbll!!a e 36.0 da Cnação do Território 
Federal do Amapá . 

Art hur Azevedo Henntng 
Governador 

(P) nº 0456 de 17 de novembro de 1978 

O Governador do Território Federal do Amapá, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 18, item II, do Decreto-I f i n.0 411, de ú8 
de janei ro de 1969, 

RESOLVE: 

Ant . 1.0 Desig nai' nos te rmos dos artigos 
217 e 21 9, da Lei n .0 1711 , de 4! 8 de outubro de 
195~, Regina Célia Gemaque Uchôa, Delegado de 
PolídH, da Tabela de Pessoa l Especialista Tempo
rário do Governo deste T€il'ritório, Rouseve lt Caval
cante Maciel, Guar da TerFitori al, nível 10-B, du 
Quadro de Pessoal PermanPnte e Manoel Maria dos 
Santos, Comissário de Polícia . da Tabela de Pessoal 
Te m porário, todos lotJados na Secret aria de Segu
rança Pública, pera, sob a Prr6idência da primeira, 
oonstitukem a Comissão de Sindicância, encarrega.· 
da de apurar as irregularidades apresfntadf f no 
Processo n.0 1070/ 77- CIA, de 28.11.77, sobre a pell
cepçã<> irregular de venciment0s por Ped ro Lope11 
da Cunha, Oficial de Administ reçã0, nível 12-A, em 
consonância. com o despacho goveTnamental exara
do no referido processo. 

Art. 22 Apresentar &o fina l relatório cir-
cunstancillfdo de todas as p.roYidências decorrentes 

PUBLICAÇOES 

Página comum, cada centímetro pvr eoluna Cr$ 20,1JU 
Preço deste Exemplar Cr$ 2,09 

Matéria para publicação das 07:30 às 12:00 e das 
14:30 às 17:30, exceLu11ndo os sábados. 

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulaçlio do 
Dlt.rio, capital, e 8 dias nos municípios e outros estados 

O FICIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publlcaçlio. 

ASSINATURAS - Capital, Municlpios e outro• 
estados em q ualquer época 

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moed& correntt> 

Assinaturas e Publicações: Em cheque r.ominal par, 
«Serviço de Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA• 

Assinatura.s vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este flifl rio O!icial é encontrado para leitura nas 
representações do G overno do Amapa em Brasília-DF 

e Belém Estado do Pará. 

da presente determinação legal. no prazo de q-ulonze 
( 15) dias, contad0s da data da publicação do pre
sen t e Deareto, no Diá1 io GficiEJ do GTF A. 

Art. 3Q - Revogada~ as di s po s~ções ~m con
t rário. 

Palácio do St> tf'ntd ão , 'm 1\ 1 u r t . 17 ct r c
vemb ro de 19'78 . 89° da Re j:úblirs E 2f 0 df C' liz 
ção do THrilório Federa l do Amapá . 

Arthur Azevedo Henni ng 
Governador 

(P) n.0 0457 de 17 de novembro de 1978 

O Governador do Território f t>deral do Arrep'l. Ufan• 
do das atribuições que lhe filCJ c<..nfelida~ r elo t rtiro 18, 
Item ll. do Decreto-Lei n 9 411. de 08 de jsnelro dE' J\~9. 

RESOLVE: 

Declarar a posentado, ccmpulsolifrrflllt . elE' rcrr c" u 
com os a rtAgos 176. Item I e 187. da Lfd n .0 17 Jl , de ~8 de 
outubro de 1952, r orr binado rrm o artigo 102, ih rr J, ell
nea ca .. , da Constituição da R e t:ública Feder atiya do BrHlJ 
- Emenda n9 0 1/69, de 17 de outubro de 11169, a pHt~r de 
23 de ahrll de 1976, J 'lsé Bor ges T e \BH F rr P!t .!cu '< rt n E'
ro 1.887.226, no cargo de P(1rt e iro. GL-302. 1l·B C('l G; t·adJo 
de Pessoal - Parte Perrrane nf e - do Governo d<'ste 
Territóri o (Processo o l! 6/ 18.473/78-COAG J. 

Palácio do Setentl'fão. em Mljcapá , 11 de novembro 
de 1978, 892 da República e 36° da Crlaçêo d o Terrltórto 
Federal do Amapé . 

Arthur Aze vedo HennlniZ 
Governador 

Servi9o Federal de Processamento de Dados 

Ajuste firmado entre a Prefeitura Municipal de 
Macapá, doravante designada Prefeitura, npnsen· 
t ada por st:u Prefeito Municipal, Dr. Cleitcn Fi
gueirer.lo de Azevedo E' o Serviço Feduel d t> Ptro
cessament o de Dedos, doravante de~ignado SERFFO, 
inscrito no CGC MF sob o nº 33.683.111/0001 -07, 
re,presentado pelo seu Diretor Supelir tfi'JdEn t.e, Dr. 
Francisco Alves, nos t ermos e cond ições constsntes 
das cláusulas a seguir: 

1.0 - Objetivo 

1.01 A PrPfeitura, por este in·strumento, 
ajusta com o SERPRO a prHbtção de serviços de 
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processamento de dados relacionados com o cadas,. 
tMménto dos c0ntribuinte!> cio Imposto Rredial e 
Territorial Urb~n<1 desse Município. 

1.02 - tv hm de que sejam cr~adaa u condi
ções necessárias ao cumprimento destle Ajuste, o 
::>ERPRO se obriga a constituir um ar:quivo básico 
a pal'Ur de Boletins de Infor.maQão Cadastral, for
necidos, d~vidamente preenchidos pela Prefeitura, 
CUJas informações serão utilizadas na e~aboração e 
manut,.nção do novo sistema de cadastro de con
beibuiotes daquele tributo. 

1.03 - De ~osse das informações obtidas, o 
...;ERPRO forne~erá à Prefeitura relatório completos 
e outros produtos processados que possam servir a 
-\dministração Tfpbutária Fiscal da Prefeitura, ou 
1ue por qualquen outro motivo sejam poc ela soli· 
ai ta dos. 

Z.O - Desc rição dos Serviços 

2.01 - Na e~ecução dos serviços, será forma
do o arquivo básico, estruturado a partir do Bolt· 
letim de Informação Cadastral - BIC, onde oons· 
tarão os dados relativos a: 

- Inscrição do Contribuinte 
- N0me do 2ontnbuinte 
- L icalização do Imóvel 
- Nome e endereço do I'esponsável 
-- Inforntsções sobre terrPno 
- Informações sobre as edificações 
- serviços e equipamentos físicos e sociais 

2.0Z - Um& vez concluídos os procedimentos 
previstos no item 2.01, serão E"mitidos os seguintes 
relatórios e documentos fisca:i,s: 

- Mapa de controle das Inscrições emitidas 
- Emissão de DAM's - Documentos de Ar-

necadação Municipal para cada. cr ntribuinte do Im
posto Pred~al e Territorial Urbano e da Taxa de 
Serviços Urbanos. 

' .IJ pa de Controle de Arrecadação 
- Relatório !ndiQe Remissivo por Logradouro 
- Relaliónio lndice Remissivo por Proprit'tário 

Ficha de Atualização Cadastral 
- Relatório para FaturamentoJ'Estatistica 

- 2.03 - Os documentos fiscais enumerados 
!110 item 2.02 serão após sua emissão, expedido's pa· 
ra a Prefeitu1a que se obriga a promover sua 
adequada utilização de modo a pei!mi'tir a atuali
zação do arquivo básico formado pelo SERPRO. 

- 3.0 - Normas de Procedimento 

- 3 01 - Os entendimentos necessã~1os para 
o cumprimento das disposições deste Ajuste, bem 
conto para a definição dos prazos de execução dos 
serviços ajustados, serão mantidos através dos re
presentantes das partes1 especialmente designados. 

- 3.02 - A eventual rescisão do presente 
Aju~te nãb invalida as tarefas executadas, cabendo 
à Prefeitura custear os serviços realizados até a 
data da rescisão. 

4.0 - Responsabilidades Financeiras 

4.01 - Pela execução dos serviços descritos 
neste Ajuste a Prefeitura pegará ao SERPRO a 
importância de Cr$ 648.000,00 (seiscentos e 
quarenta e oito mil cruzeiros), refer~nte ao Ca
da •tramento de 12.000 (doze mil), unidade9 pro
cessadas e emit-idas. 

4.02 -- Para pagamento dos serviços fixbdos 
neste Ajuste, será efetuado um adiantamento no 
valor de Cr$ 194.400,00 (cento e noventa e quat1 o 
mil e quatrocentos cruzeiros) corrHpcr.dü:h à 
30% (trinta por cento) do valor da execução dos 
serviços até 15 (quinze) dias após a assinatura ôo 
presente Aju~te. 

4.03 - Pela execução do processamento de s 
Boletins de Infot mação Cadestral strá cobnw o 
Cr$ 47.00 (quarE" nta e sete cruzt-iros), por unidaé'e 
cadastrada conforn.e Relatório pan FGtunrrnt • f 
Estatística. 

4.04 - Por unidade emitida, totelizs·dB no Bt
latório pava Fatur6mentr/E~tsHHi•c ~ui cc.lnào 
Cr$ 7,00 ("etl~ cruzeiros). 

4.05 - As m.odifitaçõf's soli·citad~:s pela Frf'
feitura ou que se fizerem ntcessa rias pela própr1a 
natureza dos tJOi'tiutos, vis&ndo meior operaoicna
lidade ou atendimento lepal , sf'Tâo cobr11dos à razão 
da apropPiação do custu de h omem/hora e de 
horajmáquioo . 

4.06 - No caso de rPscisào por. parte do 
SERPRO, pc.t ~ua conveniência, ~bte ~e c bri~a e 
entnEgar à PJefeiture as infoJm~çêE'~ rEI1inr11~ 

ao Cada!>tro Imobiliário. 

4.c..l7 - A ar1ação pot parte da Prefeitura d e 
qualquer obstáculo que venha a dificultar ou im
possibilitar a execu.ção, pel0 SE!RPBO, dos fet viços 

· previste s, implica ré na rescisão deste Ajuste , nc,s 
t ermos do itlem 4.06. 

4.08 - O SERPRO será reembolsado ('els s 
despesas de passagens e diárias, ou qu alqu-er outra 
despesa indispensável a realização dos se1 viços, não 
previ~tas no Or~amt'nto, e que, comprovadamente, 
deva ser efetuada pBra 8 com::lusão dss tarefas 
ajustadas. 

4.08.01 - Sobre as despesas rderidas no it(m 
anterior incidil'á taxa de administrs~iio TJCJ vtlor 
de 1·2% (doze por cento). 

4.09 - A Nota de Serviço (NS) e a Fatura 
são os documentos hábeis u~ilizado s no prcctu;o de 
pagamento dos serviços ajustados. 

4.10 - A& faturas emitidas pelo SERPRO, 
contra a Prefeitura terão stu valor deduzido de 
30% (trinta por cento) como C'Ompenseção ao edien
tamento do item 4.02 que deveuá ser integralmmte 
amortizado até a concJu~ãc dos serv~ços. 

4.11 - A falta de act"itação ou a contestação ex .. 
p'ressa da fatura corre~pc.ndente, p0r pert~ da p, f
feitura, no prazo de 10 (dez) dias útt>is, a oontar 
da data de sua efetive apre~entaçãc . ensejará 80 

SERPRO dá-la ccmo aceita ou cor. siderá-)a atestada 
pela Prtfeitura, para efeito de reconhecimento de 
débito. 

4.12 - Para fazer face as despesas decorrente 
deste Ajuste: a Prefeitura HÍlpnhc u o v~lo~ d~ 
Cr$ 646.000,00 (sei~centos e quarenta t> o)to miJ 
cruzeiros) atrsvés da Nc>ta d~ Empenho n2 18 de 
05/0 I /'18. 

4.13- As dHpHo ctCCIJH, tf~ cc pC!tr1e 
Ajuste, conerão à conta ds doteção: 3.1 ~ .0- ~~r· 
viços d€' Tel'cehos - · Becunos da B~nda Pré pria 
e que serão pagas fto SEBPBO pele P1efeitura de 
Macapá, na forma estabelecida l'le~te inshumfnto. 

4.14 - Caso os recur, os e~timados paras con
secução ~os se_~yi_ços ora ajustados sej~m in5uficien -
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tes, cabePá a Prefeitura provid enciar a comJ:>Iemen
t açào dos recursos independentes dle as ~lnatu t a de 
Termo Aditivo. 

4.15 - A liquidação das faturas dar -se-á 15 
(quinze) dias após a sua efet,iva aprese nbação. a tra
ve~ ~e depÓsito a Sít P efo:-tuado na OOnta n.0 l5111-Q 
da agê ncia Centro-Belém do Banco do Brasil S/A, 
e m nome do S erviço F ede ral de ~roce ssamento de 
Dados - SER P'RO. 

5-.0 - Prazo de Vigência 

5.01 - O presente Aj uste vigorará pelo prazo 
de 12 (doze) m t-' ses a partir da data de sua 
assina.tura, prevale-cendo o Pncerramenta das 
atividad,es. 

5.02 - O prazo de vigência referido no item 
6.0 I, podt:rf. ser pt orr ogado mediante a assina tura 
de TePmo Ajjti vo a este Aj uste. 

5.03 - Este Ajust e poderá ser rescindi do pov 
qualqul'r das partes mediante aviso p révio, à 
outra; com anttced~ncill de 90 (novent~:o) dia s. 

6.0 - Termu do Ajuste 

E, por estare m d e pleno acQrdo co m as cl áu
sulas e condições anteriores, firlT' am o present~ 

i nstrumento per ant e as t t-'st•.!munhas a segui r, que 
d eclar,am conh ece r o seu inteko t eor. 

Rio de Janeiro, 04 de janeiro de 1978. 

Pela: Prefeitura Munici.pal de Maca pá - T. F. do 
Am apá 

Dr. Cleiton Figueiredo de Azevedo 
Pre~feito Mtmicipa l 

Pe•lo: Serviço Federal de Processam ento de Dados 
SER P RO 

Dr. Francisco Alves 
Diret or-Superinte ndente 

T õste m uohas: Arnnoo Pereira da Silva 
Waldmy r Hyroitho Del P.ra Netto 

Pr efeitura Municipal de Macapá 
Decreto N° i62/78-FMM 

O Pr efeito Municipal de Macaoã, usa ndo das atribui
ções qut> lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o 
que consta nCJ ProceFso de n2 05297t '1 8- PMM, da Ch efe da 
Seção de Acompanhamento Funclc. nal, da tado de 24 de 
d lzembro de 1978, 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Aposentar na for ·ma õo lno!~o II , do art. 
. t 01 tia Constituição da República J:o'e rlerativa do Bras il , 
combt nado com o art. 176, inciso I, da Lei n .0 1.7 11, cie ~ 
rl e outubro de 1952, Emfdio da Costa Braga, ocu pante do 
ca rgo de Auxllla.r d•e Arbíflce-:\.ART.02 1.4, lotado no De
partame~tlo de Obr.as do Quadro de F'unclooár!os da P re
feitura Municipal de Macapã, a contu de 16 de outubro de 
1978. 

Art. 2.0 - Este Decreto en tra r á em vigor a partir 
de l6 de outub ro do ano de 1978, revogadas as disposições 
em contrár io. 

Cumpra- se, Registre-se e Publ1que-se. 

Palácio 31 de Março, 3 1 de outubro de 1978. 

Clelioo Figueiredo de Azevedo 
P'l'efeito Municipal de M&capá 

P u blicado neste Departamento de Administra ção, aos 
11 d ias do mês de outubro de 1978. 

Luiz Carlos Camargo Bu:&l 
Diretor do Dept9 de Administração 

Cooperativa Mista Agropecuária de Macapá 

ES T ATUTO 

(Continuação d o número an ter ior) 

Art. 32.0 - Ao Presidente cabt», ente outras, 
as s ~:: guintes atribuiçõc:s: 

a) su pervisionar as ativtdacie!' da Cooperativa, 
através de conta ctos a ssídu os com o gerente; 

b) ve rificar fr equentemente o sal tH.• de cs ixa; 
c) assinar os cheques bancário~ con juntam ente 

com o gerente; 
d ) a-ssina r, conjuntamente com o Secretário, ou 

outro Conselheiro designado p elo Cons€11ho, con
t ratos e demais documentoa constitutivos de obri
gações; 

e) cc•nv0car e pre~idh as Réu niÕ€-S do Con· 
selho d e Administrru;ão, bem como as Assembléias 
Gerais dos associados; 

f) aprestntar à Assembléia G~ral Ordinári~; 
- relatório da gestão; 
- balanço; 
- d emonstrabivo dbs sobras apuradas ou das 

p l' rdas decornentes da insuficiência t:J as cont ribui
ções pa ra cobert Uir ds d::~ s de~p~as da Sociedade e 
o Parecer oo Conselho Fiscal; 

g) representar B'tiva e p nssivameute a Coope
rativa, em ju~o ou i ora dele; 

h ) elaborar o plano anual de atividade<>. da 
Cooperativa. 

Art. 332 - Ao Vice-Presidente cabe in
t~ ressar- se pe,rmanentem <: nt1- pelo ta belho do Pre
sidente, subst ituindo-o nos seus impedimentos in
feniores a 90 (noventa) diaSl. 

Art. 342 - Ao Secretário cabe, entre outrc..s, 
as seguintes a t ribuições: 

a) sP.cr etarier e lavrar as atas d as 1euniõee db 
Oonsl' lho de Administração e das Assemb1é<iHs 
Geutis, r es ponsab-ilizando-se peloé' livros, documentos 
e a rquivos referentt-s; 

b) assinar, conjuntamen te com o Presidente, 
con trat os e :iemais ducume . .,tos constit•utivos de 
ob~:igações, se for indicado pelo Conselho. 

Capítulo - IX 

Do Conse~ho Fiscal 

Art . 35.0 - A administração da 9oc:iedade 
será fi scalizada, a-;síd ua e minuncio~sm Er.te, por 
u m Conselho Fisca l, cc.nstituido de 3 (três) membros 
e fetivos e 3 {três) suple nte ~, todos associados, 
e lei tos a n ualmente pela Ass embléia Geral, sendo 
permitida apenas a reele i:ção de 1/ 3 (um terço) 
dos seus componentes . 

P ar ágrafo Primei ro - Nã o podem fazH parte 
do Conselho Fiscsl, al ém dos ine legíveis enurre
rados no a rtigo 29.0 deste Estatuto, os parentes dos 
d i.r etores até o 2.0 {segundo) g rau em linha reta 
ou co lateral, bem como os pRI1entes ~ntre si até 
esse grau . 

Par ágra fo Segundo - O associsdo não pode 
exerce r cumulativamEnte cargos nos Conselhos de 
Admintstração e F iscal. 

Art . 62 - O Conselho Fiscal re:úne· se ordina
riamPnte uma ve2l por mês e extraordinariamente 
sem pr e que rlecessárfo, cvm a participação de 3 
(três ) d e seus m embros. 

(Continua no próximo númer-o) 


	

