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Decretos 
(P) n .0 ()074 df. 13 de março de 1979 

O Governadbr do Tettttórlo Federal do Amapá, usan
do da• atrlbulçõee que lhe a Ao conferldu pelo artigo 18, 
Item li, do Decreto-Lei 1'1 .0 411, de 08 de jane.-o de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 111 - Designar o Engenhetro Manoel Antônio 
Dias, Secretário de Obras Públicas do Governo deste Ter
ritório, para viajar de Macapé, sede de suas atividades. eté 
a cidade do Rio de J aneiro-RJ., a fim de tratar assunto 
ligado a BR-156, juot.1 ao DNER, no periodo de 14 a 19/3-
79. 

Art. 2.• - Revogam-se u dlsposlçõu em cootJiérlo 

Paliclo do Setentr!Ao, em Maca.r.á, 13 de marco 
de 1979, 9011 da 'República e 36.o da Criação do Território 
Fe6teral do Amapá. 

Artbur de Azevedo Hennlng 
Goverftador 

(P) nt 007!1 de 13 de março de 1979 

O Governador do Território Federal do Amapá, U980• 
do das atribuições que lhe slio conferidas J:elo artigo 18, 
Item 11, do Decreto· Lei o R 411. de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

A•rt. 1.0 - Designar, nos termos dos artigos 72 e 73, 
da Lei n.0 1.711, de 28 de outubro de I 952. Douglas Loba· 
to Lopea, Engenheiro, olvt>l 22·B, do Quadro de Funcfonft
rios do Governo deste Terrltóno. atualmente no exercido 
do cargo em comfsdo, sim bolo 5· C, de Dirt>tor da DivisAo 
de Serviço• Públicos, para exercf'r acumulatlvatnt>nte, em 
aubstltulçlio, o cargo de Seccretárlo de Obras Públicas, do 
Qu&dlro actma Teferldo, durante o Impedimento do respctl· 
vo tltúlar, a partir do dia 14/3179. 

Art. 21 - Revogam·se as dbposfçõ-es em contrArio. 

Paléclo do SetentriAo. em M&captl, 13 de março 
de 1979, 9011 da República e 36R da Criaçlio do Território 
Federal do Amapé. 

Arthur Azevet.lo Hennfna 
Governador 

Prefeitura Municipal de Macapá 
Portaria n2 66/79-PMM 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das 
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TELEF ONES: 
Gabir e te do Diretor 
Chefe das Oficinas . 

DIRETOR 
IR ANILDO Tl<JNDADE PONTES 

176 
177 

TABEL A DE ASSINATURAS E PUBLJCAÇOES 

NA C APITAL 
Anual . . . . . . . . . . . . . 
Semestral .......... . 

OUTR OS ESTADOS E MUNIC!PIOS 
Anual .. , . .... . 
Semestral .. . ... . . .. . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

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

atr ibuições I}U e lhe são conferida~ p c r lt:i. 

RE S OL V E : 

De>ig nar R ub em Campos d e Morais, Aux. 
Técnic o de Administração ANMA.064.4, J oão de 
Almeida Souza , Aux. Téc de Administração -
ANM.-\.064.3, S ônia Ma ria Soares Mur1tt- i r o, Au x. 
Téc. de Admi nistração - ANMA 064.3, p llfa sob 
a p residê ncia qo prime iro, constituin m a C'omis~ão 
d e Inquérito Adminbt rlltiv~ íncumbrda de apura r 
o comporta1nen to f uncionlll do funcioná ri o J C~ão 
To mé Balit ir o Mac h tdo, r o dia 2o de f~vereirc de 
1979 , com o fisca l de ob ras, nas áreas do Ct'm itério 
São J osé , buritizal (área da cooptra t ive), pacc val 
(á rea da B.R 156) ass1·m como as jenúndas sur
gidas quanto a pe•rmissão para edific1: ~·o Em um 
lote s ituado no final da J ovmo Dinoá, per mitindo 
aasim aos d t- mai s inte r essed(S < f:OJtunioEdt- para 
ocu pação irnegular . 

Dê-se Ciência , Re ~is t!·e-s e e P ublique··se 

Palácio 31 d e Março, 02 d e ma rç.o de 1979 

Domicl o Cttm pos de MagA lhães 
Prefeito Mu nicipal d e Macapá 

Coordenadoria de Adminfstr acão Ger11l 

Comissão Permanente de Licitação 

T-omada d e Pre!ços n .0 011 /'?9 ·C PL 

A V ISO 

A Comissão PermAne nte de LicitPcão, dr G o
verno do Territóri o Fed t-ra l do Amapá, leva a o 
c onhec.imento ds s firma~ i nterP~ssdas e inscrita s 
no seu Rl'gi ~ tro de Forn!.'cedores, d E> vidamente 
atualizados . que às 09:00 horas do dia 23 d e m arço 
de 1979, na sala de r euniõE>s de~ta Comissão, sito 
à Av. Professora Cora de Car va lh o n .0 J 20- fon e 
2362 - em Macapã, T erritório Ferlerel do Ama pá, 
re:::f'berá propostas para fornecimento de CA rne 
Bovina, S uína, Frangos A batidos, P escados, Ovos 
de Galhha e Camarâ!o E~peci a l , confor m e relação 
enexa ao Edital. 
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PÚBL1CAÇ0ES 

Página < omum, cada cent1mei~o ,pvr coluna Cr$ 20,úlJ 
Preço dt: .. tt: hxemp ar ·· ' Cr$ 2,00 

Matéria par" publicação das 07:30 às 12:00 e das 
14:30 à s 17::JO, excetuando os sábados. 

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulação do 
Diario, capita l, e 8 dias nos munic!pios e outros estados 

0FlCIO OU MEMORANDOS - Deve [Companhar 
qualquer publicação. 

ASSINATUR AS - Capital, Municípios e outros 
estados em qualquer época. 

FORMA DE PAGAMENTO 

A vuls": Em moeda c- rrente 

AEsinatun 1 e Publicar;ões: Em cheque nomina. pan 
•Serviço dt Imp rensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA» 

Assinaturbs vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este Diário Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do G overno do Amap& em Brasilia-DF 

e Belém Estado do Pará. 

Demais esclarecimentos pcderão ser obtidos 
no end<'reço sup( s, nos horários normai·s de 
expedientt-. 

Maoapá , 11 de março de 197'9 

Luiz GonzAga Pereira de Souza 
Presidt nte da CPL 

Coordenarloria de Administração Geral 

Comifisão Permanente de licitação 
T oma.da de Preços ~ .0 12/79-CPL 

A V I S O 

O G-overno do Território Federal do Amepã, 
através da C'omis!'ão Permanente de Licitação, 
comunica quE> fará rediur a Tomsda de Preços 
n.o 012/ 79-CPL, às 09:ro h oras do dia 10.04.79 
cujo Edital assim se resu me: 

Objeto: Fornecimento de tratores e grupo ge
raJo·r diesel, conforme espf cificação no Edital. 

DocUimentPçãr. de Propo!'tas: ~erão rer fbid a s, 
abe rta!', ju lgadas e r u brir&r'aF no diP 11 . C'4.~ 9. às 
09:00 hora !' na ~ala de RF!tJDiões da Ccmis1<ão Pea-
manentE- de Licitação, sito à Av. Cora de Carvalho, 
120 p rédio COAG. em ~v1acepá-TFA. 

Habilitação: Jmc-ricão no Carlastro de F orne
cedores do Governo do Terr-itório Federal do Arr.a
pá, Cer tificado com validade p era o corrente exH
orcio. 

Cópia do Ed'ital e demAis inform a ções com ple
menhres: Dia riamente das 8:0C às 11:30 hs e das 
14:30 às 17:30 hs no segu inte endereço: 

- Av. Cora de Carvalho, 120, prédio COAG, 
237~. em Macapá, Território FedHa] do Amapá. E 
Av. Presidente Varga F, 158 Edifício Antonio Mar
tins Junior, sala 1.1 O:-< fone 222-6755, BeUm-PA. 

Mac11 pá, 22 de março de 1979 

L uiz Gonzaga Pereira de Souza 
Presidente 
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PODER JUDICIARIO 
Justiça dos Territórios 
Comarea de Macapá 

Cartório do Registro Civil 

Proclamas de Cn ~amento 

O Oficial do Regi stro Civil de Nascimentos, 
Casamentos e Obitos da Comarca de Macapá, Ca· 
pita! do Território Federal do A<maps, República 
Federativa do Brasil, por nomeação legal, etc. 

Faz saber que pretendem casar Américo Brasil 
P ereira Sanches e Edgleuma Fátima Ferreira Feijó. 

O primeiro é bra~ileiro , solteitro, maior, canfei· 
teiro, natural de Breves , Estado do Par::á, residente 
e domicitiado na Av. Presiderjte Vargas 1091, nesta 
cidaria, com 25 anos, n&scido <' ffi vinte e nove (:!9) 
de junho de mil novecentos e cinqueota P. três 
(1953), filho de Constanbina Pereira Sh ances, fale
cida. 

A segunda é brasileira, solteira , maloT', prof.es· 
sara, natural de Tocantitlppolis, Estado de Goiás, 
residente e domiciliAda na Av. M Quítperia, digo, 
M! Quitéria, 327, nesta cidade, com 24 anos, nas• 
cida em quatro (04) de março de mil nov<!centos e 
cinqut nta e cinco (19!l5), filha de Antonio Feijó 
de Mt •lo, falecido e Albertina Ferreira de Melo, 
brasileira, viúva, residente nesta cidade, 

Qu~m Souber de qualquer impedimento legal 
que os iniba de casar um com o ouwo acuse-o na 
forma da lei 

E, para que chegue ao conhecimento de todos 
fiz este t:dital que será publicado pt>la imprensa e 
afixado no lugar de costume, ~m cartório. 

Ma.oapá, 20 de março de 1979 

Zuila Jucá de Jucá Araújo 
Oficial do Registro Ci\dl 

Bruynzeel Madeiras S.A. - BRúMASA 
C.G.C. 05 .964.895/ 0001-06 

Assembléia Geral Extraordinária 

CONVOCAÇAO 

Convidamos os SenhorPS Acionistas a se rPU· 
nlrem em Assembléia Ger al Extraordinária às onze 
h oras do dia 6 de abril próximo, na sede social, 
na Aveniia Amazonas s/ nº, nesta cid&dt>, pal8 de
libHarem sobre a seguint:! ordem do dia: 

a) mudança da denomilnação para Brumas& 
Madeiras S.A. e alteração dos Capítulos III, IV e V 
do Estatuto Social; 

b) assuntos gerais. 

Macapá, 13 de marQo de 1979. 

Samuel FtnPberg 
Dir-etor-S u pe rinbendente 

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Dketoria do Sindicato dos Comerciários, 
convoca seus as~ociados, em pleno gozo de St'US 

óireitos sociais, para importante reunião de Assem
bl éia Geral Extraordinária, no próximo dia 31 de 
mac.ço do coerente ano, às 9:00 horas em 1.8 convo· 

c-ação a às 10:00 horas em 2.a convocação, ~m sua 
sede sito à Av. Mendonça J.únior, nº 154, altos, 
pata deliberaJ;em a segui.nte ordem do ctia: 

a) - discutir e aprovar as bases do reajuste 
salarial a ser proposto às Empresas; 

b) - autorizar a Diretolia do Sindicato a 
promover o acordo salarial no Ministério do 
r.rabalho em Macapá; 

c) - autorizar instauração do Dissídio Coletivu 
dt- trabalho, para as empresas não acordantes, 
junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 8! Re
gião. 

~ ilndispensáve[ a presença dE! todos. 

Macapá(AP), 15 de março de 1'979 

Manoel Ferreira dos San~os 
No Exercício da P.I1es)dêocia 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
APAE-Amapá 

Assl!m bléia Gera) Extraordin~rta 

Edital de Convocação 

A Diretoria da Assc•ciação de Pais e Amigos 
do Excepcionais - AP A E/Maca pá , convida todos 
os Associado~ da Entidade 11 se r euninm em As
sembléia Geral Extraordinária, a realizar·se no dia 
21 (vinte e hum ) de m arço, às 20:00 h oras em pri
meira oonvocação e às 20:30 horaos, em segunda 
convocação, na Sede da Loja Maçônica Duque de 
Caxias, à AVI. Coriolano Jucá, 451, nesta cidade 
d~ Ma·capá, a fim de deliberarem sobre 8'ssunto de. 
máxima importância. 

MncaRá·A!p, 16 de março de 197g 

Ana Rios Faquin 
Presidente da APAE/ Macapá 

CPF Ilegível 

Ordem dos Advogados do Brasil 

Seção do Amapá 

Edital 

De conformidade com o disposto no art. 58 da 
Lei 4.215, dt> 27.04.196a, faço público que r eque
reram inscrição no quadro de Advogados desta Se
ç~o do AmepA da Ordem dcs Advvgados do Brasil, 
os bacharéir. em dit·eito: 

Joaquim Gome& de Oliveira 

Jonatas Pereira Cardoso 

Secretaria da 011dem do~ Advogados do Bnasil, 
Seção do A~apá. 

Macapá, 13 de março de 1979 

AnR Maria Rodrigues 
Diretora de Secretaria 

Preço do exemplar Cr$ 2,00 
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Convênio Nº 009/79-CJ 
Termo tje Convênio qu t> celebram o Gove-r
no d u Territ·'orio J:<'.,d.-ral a o Ama pá e a 
Pref"'itura Municip;,J d e Maz ,gào para 
tra rJsf ,..,ência dt- recu rso ~ dest n aau, a pro
m ::>v.e t o d~s ~nv J]vim en t ') da s áreas defini
d Cl s como Polos Urbétnos no Município d<' 
M;; zagão. 

Aos ottu (08) dias do mês dP fever eiro do ano 
d<" hurn mil novecentos e se tenta e n0ve (1979 ), de 
u:n l~ :b o G 1v·rn l i •> T u r itório Federa l do Ama 
p l , r·.!p i·~s •ntado ne< te ato p elo F::x.cd "n tí ssimo Se
nhor -\rthur Azevedo Hennin!{, GovPrnarJor do 
T~rritór~o F.dHal do Am apá, daqui em diant~ d e
n •1minado simplesmente Governo. e a Prd -itura 
M•lnicip::! l de Mazag~o, rep rese nta·da pelo Ex ct> ltn· 
ti .> ~tm0 Prefdto .\hn !cipal Evilá ~ io Pedro de Lima 
Ferr-eira , d enom illada doravante P .M.Mz., resdvem 
de QOmum acordo, fi, ·mar o presente Convêni0, 
constante das d~usulas e co nrli-çÕfS que seguem: 

Cláusula Primeira - Fundament o Leg~'~ l : O 
prec;ente Convênio foi Plaborarlo com fulc ro no 
ttem KV[l do arbigo 18, do Decret o-Lei n .0 411 , de 
08 de janeiro de 1969. 

Cláusula Segunda - Objeto: O objeto do pre
sente Con•Jênio, visa a transfe rê ncia d e rec u rsos 
destinados a pr0mo ver o desenvol vimPnt o das 
áreas definidas como Polos Urbanos no Município 
de Mazagão. 

Cláu;ula 'Dercei<ra - Obrigações 
I - Do Governo: 
a) De~tinar r t>cursos, para et endt>r a ex-Pcução 

do presPnte Convênio, n o valor de Cr$ 2.000 000 ,00 
(doi s milhões de cruzei ros ). 

I1 - Da P. M. Mz.: 
a) Empregar oa r ecurs0s tranferidcs pe-Jo Go

verno de acordo C<'m o Plano de Aplicação, que 
faz parte tntt>grante do presE- nte Convênio; 

b) Promover a im plementa ção do Programa de 
Trabalho dos Polos Urban os ddinidos no Plano de 
Governo do Municíoio; 

c) O saldo nãÓ apli cado até 31.12.79 , deve rá 
ser repr0gramado e aplicA do atE'> ~ 1.03.80; 

d) PrPstar contas ao G overno, at rsvé~ da Se
cretaria de Admloist r ação e Finanças, conforme es
tipulado na Cláusu·ta Sexta. 

Cláusula ·Quar ta - Dota ção: A des p e~a d t> cor
fPnte da as~ inatura deste Crnvênio, no v·alor df' 
C r$ 2.000 000,00 (dois milhões dP cruu iros) corrHá 
a conlia da atividade 0309040 2.005 - Coor de n ação 
de Planejamento - ElemPnto de despesa 4.1. :-l .0-48 
- Inv-estimPnt< s em Rt> gi me de Execução EspfciAl 
- Fo'lte de Recursos: Fundo dP Participação dos 
Estados, Distrito Federal e Ttrritórios, Empenho 
nO 200, emitido em 07.n2.1979. 

Cláusula Quinta - Uberação de Re cursos: Os 
recursos d Pstinados a execução do prefente C oi'1-
vênio SHtío liberados fiD dua~ (2) pHcE>Ial', fendo 
a primPira quando de sua publicação no Di2r~o 
Oficial do T t> rritório e a segunda apôs a prPstaçao 
de odntas dos rt>cursos a nteriormente Iibfrac cs 
(prfmetra parcela). 

Clãusu)a Sexta - Presta ção de Contas: A 
P.lVJ.VJz. d'!v~rá prestar conta s da aplicação dos 
recursos rPcPbidos, à Secretaria de A drninistração e 
Finanças e mensalmPntP, enviar à Asst>sl'oria de P la
nejamento e Coordenação Gera l , atravf>s do Cen tro 
de AsststêMie àll Prefeituras - CAPRE, um ba
lancete do comportam t- rlto da aplicaçãc- dos recursos 
do Convênio, indepe ndentem e nte da est ri ta 0bse·r
vânda do que dtspõe o item lO e suas letra s, da 
Resolução n .0 023, de 24.06.75-INGECOR . 

DIARIO OFICIAL 

Cláusula Sétima - V igência: O presentt Con
vênio vigira da d~:ta de sua publicação no Diário 
Oficia l do Territó•io até Jl dt- rna("ÇO de 1980. 

Cláusula Oitava - Alterações: O presente 
Convênio poàera ~er alte rado através de aditamen
to, para o fiel cumpnmento das obrigaçõ~:s deste 
T trmo. 

Cla u sula Nona - R escüão: A inob ser vância 
àe quaisquer cláúsul!ls, conoiçoo ou obn gação do 
presente Convên io, bt m cc-mo por n otivo de con
ve niência ou por acordo ent re as parte~ convenen
t tos, provot:a rá sua imediata rescisão, independtnte 
de qualqu- r a~à o , n-o•iHc ação ou interptlação judi
cial. 

Cl ilusul a Décima Foro: Para dirimir 
quaisqu r dúvidas surgi ias em const-quência do 
não cumprim -nto doe qut~ lquer cláu~Ulé! deste ins .. 
tru mt:nto , de comu m aco rdo , as partes convenentes 
elegem o For o da Comarca de Macapá, com exclu
são d t: quéllqu t r out ro, p<.r m ais privilegiado que 
seja. 

E, par11 {ir>meza e v~:~li::lade do que ficou 
estipulado, la vrou-se o presente Ter-mo que , de poi~ 
d e lido e achado conform e, vai as ..i na do pelas 
partt- s convenentes, • m cinco (05) vias de igual 
t t' or e forma, para o mt>smo fJm, na presenç.a de 
d uas (0 2) testemunhas abaixo nomeada<>. 

Macapá , 08 de fevereiro de 1979 

Arthur Azev~ do Henning 
Gov .- rnaàor 

Evilásio P ed ro de Lima Ferreira 
Prefeit o Municipal de Mazagãu 

Testemunhas 

Louri " el Quei roz Alcâ ntar& 
Sub· Ch efe do Gabinete do Governadoc 

João Estoesse M. d e: Araújo 

Plano de Aplicação 
Aprovo: 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

Pl <1 no d e aplicllção r eferen te ao Con vênio n .0 

009/79- CJ, firmado ent:-e o Govern0 d o Território 
Federal do Amapá e a PrefeHura Municipal de 
Ylazagão . para t ra nsfer ência de rt-cursos destinad os 
a promnvPr o desenvo lvimento dc.s áreas definidas 
como P olos U rba r-10s n o Município de Mazagão. 

E S P F. C I F I C A Ç A. O Valor Cr$ 

4130.31 - Obras e Instalações: 
Construção de um mer-
cado municipal. 4oo.ooo,oo 
Amoliação da casa de 
Força, na localidade do 
Maraca. l oo.ooo,oo 
Construção de um poço 
cAmazonas» com bomba 
manual. 5oo.ooo,oo l.Goo.ooo,oo 

4130.32 - Equipamentos e Material 
Permanente 
Aquisição de um tratores-
t eira 15-4 I.ooo.ooo,oo l.Gilo.ooo,oo 

Total 2.ooo.ooo,oo 

Imporb o p resente Plano de A plicação na 
quan tiél de Or$ 2.000.000,00 (dois milhões de cru
zdros). 

M á 08 d e fevereiro de 1979 • acap , 

Evílásio Pedro de Lima F erreira 
• Prefeito Municipal de Mazagão • 


	

