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t--------------- PREFEIT.LJRA MUNICIPAL DE MACAPA --------------, 

DECRETO No 184/79-PMM. 

Cria os Estabelecimentos de Ensino, integrantes da 
Rede de Ensino Municipal, abaixo especificados. 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribui
ções que lhe são conferidas por lei; e 

Considerando que as Escolas da Rede de Ensino Mu
nicipal, embora venham funcionando normalmente, não 
possuam o competente ato de criação de Entidade Mantene
dora; 

Considerando que o ato de criação das referidas esco
las se faz mister, a fim de que sejam considerados válidos os 
atos expedidos por seus respectivos diretores, em nome dos 
mencionados estabelecimentos de ensino:; 

DECRETA: 

Art. 1° - Criar, com as denominações que lhes forem 
dadas, as escolas integrantes da Rede de Ensino Municipal a 
seguir especificadas, retroagindo o presente ato à data da 
inauguração dos citados estabelecimentos: . 

01. Escola Municipal de 19 Grau Amapá: Inaugurada 
no dia 27 de março de 1967, situada à Avenida Jovino Dinoá, 
no 3188 , bairro do TrerP; 

02. Escola Municipal de 19 Grau Amazonas: Inaugu
rada no dia 19 de março de 1966, localizada à Avenida 15 de 
Novembro, s/n, Vila Dr. Hildemar Maia em Santana; 

03. Escola Municipal de 19 Grau Aracy Nascimento: · 
Inaugurada no dia 02 de abril de 1962, situada à Rua Rio de 
Janeiro, no 615, bairro de Santa Rita; 

04. Escola MuniCipal de 19 Grau Ceará: Inaugurada no · 
dia 1° de março de 1946, situada à Rua Duque de Caxias, s/n, 
Vila de Ferreira Gomes; 

05. Escola Municipal de 1o Grau Hildemar Maia: Inau
gurada no dia 02 de março de 1962; situada à Avenida Cô-

nego Domingos Maltez, s/n, bai rro do Trem; 

06. Escola Municipal de 1o Grau Pará: Inaugurada no 
dia 23 de março de 1966, localizada à Rua Guanabara, no 
372, bairro do Pacoval; 

07. Escola Municipal de 1° Grau 'Rondônia: Inaugurada 
no dia 1° de maio de 1966, localizada à Rua Jovino Dinoá, no 

· 741, bairro Jesus de Nazaré; 

08. Escola Municipal de 1o Grau Roraima: Inaugurada 
no dia 13 de setembro de 1966, localizada à Rua Hildemar 
Maia, no 2549, bairro do Buritizal; 

09. Escola Mun icipal de 1o Grau Acre: Inaugurada no 
dia 26 de ju lho de 1966, situada à Avenida Dr. Getúlio Var
gas, s/ n, na Vila de Porto Grande; 

10. Escola Municipal de 1o Grau Piaul: Inaugurada no 
dia 13 de abril de 1976, localizada à Rodovia Salvador Diniz, 

. lugar denominado Igarapé da Fortaleza; 

11. Escola Municipal de 1 o Grau Maranhão: Inaugu
rada no dia 1o de junho de 1966, situada na Colônia Agrlcola 
do ~ ~atapl - Lin ha-B; 

12. Escola Municipal de 1Q Grau Goiás: Inaugurada no 
dia 1 o de março de 1967, situada na Rodovia Duque de C a-
xias. 

Art. 2o - Revalidar os atos praticados pelos respectivos 
diretores, em nome das escolas relacionadas no artigo ante
rior. 

· Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Cumpra-se, Registre-se e Publique-se. 

Palácio 31 de março, 20 de dezembro de 1979. 

DOMICIO CAMPOS DE MAGALHÃES 
Prefeito Municipal de Macapá 
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Publicado neste Departamento de Administração, aos 
20 dias do mês de dezembro de 1979. 

JOÃO BENICIO DIAS 
Diretor do Dept9. de Administração. 

DECRETO N9 186/ 79-PMM. 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atri-
buições que lhe são conferidas pelo item VIII, do Art. 34 da 
Lei n9 6.448, de 11 de outubro de 1977, 

DECRETA: 

Art. 19 - Exonerar, a pedido, FRANCISCO SOUZA DE 
OLIVEIRA, Bacharel em Direito - ANSBD.072.4, do Cargo de 
Chefe da Assessoria Jurldica, correspondente ao Código -
DAS.101.5. 

Art. 29 - Este Decreto entrará em vigor a partir desta 
data, revogadas as disposições em contrário. 

Cumpra-se. Registre-se e Publique-se. 

Palácio 31 de março, 31 de dezembro de 1979. 

DOMICIO CAMPOS DE MAGALHÃES 
Prefeito Municipal de Macapá 
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BRUMASA MADEIRAS S.A. 
(CGC n9 05.964.895/ 0001 - 06) 

1\SSEMBLE:IA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

São convidados os Senhores Acionistas da BRUMASA 
MADEIRAS S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Ex
traordinária no próximo dia 21 de janeiro de 1980, às 10:00 ho
ras, na sede social, na Rua Filinto Mu lle r s / n9, em Porto San
tana, nesta cidade de Macapá, para tratar da seguinte ordem 
do dia: 

a) Proposta de aumento do capital social de Cr$ 
63.020.000,00 para Cr$ 63.480.000,00, mediante a utilização 
da quantia de Cr$ 460.000,00, proveniente da reserva de In
centivos Fiscais (SUDAM) e consequente alteração do valor 
nominal das ações de Cr$ 1,37 para Cr$ 1 ,38; 

b) Proposta de conversão em ordinárias nominativas 
de todas as ações preferenciais nominativas da Classe 8 ; 

c) Proposta de aumento de Cr$ 60.720.000,00 do ca
pital social, mediante subscrição em dinheiro, com emissão 
de 44.000.000 de ações ordinárias nominativas, do valor no
minal de Cr$ 1,38 cada; 

· d) Alte ração do art. 59 do Estatuto Social; 

e) 1\ssun\os de interesse geral. 

\;acepá, 3 de janeiro de 1980 . 
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c) Palavra livre - Informações; 

d) Leitura dos expedientes; 

e) Leitura da Ata da Reunião anterior; 

f) Debate; e 

g) Estudo, apreciação e análise de processos, pianos e 
projetos oriundos da área governamental. 

11 - Visita informal às instalações do Núcleo Universi
tário do Amapá; 

111, IV e V- Continuação da elaboração do Relatório re
ferente às atividades do Colegiado no exerclcio de 1979; e 

VI - O que mais houver. 

Macapá, 09 de janeiro de 1980. 

ALBERTO DA SILVA LIMA 
Presiente - CT A 

CONSELHO TERRITORIAL DO AMAPA 

AGENDA 

64• REUNIÃO ORDINÁRIA 

DIA 23.01.80 - QUARTA FEIRA 

05 SESSCES 

I SESSÃO LOCAL: Sec. - CTA 

09:00 h - Inicio da Sessão. 

PAUTA: 

I - Abertura dos trabalhos: 

a) Sessão (Solene) de Posse do Doutor CARLOS 
MÁRIO SANTOS RIBEIRO, na vaga deixada pelo Conselheiro 
ARILDO OLIVA FRANÇA, representante direto do Ministro de 
Estado do Interior; 

b) Palavra do Presidente; 

c) - Palavra livre - Informações; 

d) Leitura dos expedientes; 

e) Leitura da Ata da Reunião anterior; 

f) Debate; e 

g) Estudo, apreciação e análise de processos, planos e 
projetos oriundos da área governamental. 

12:00 h - Encerramento da Sessão. 

!I SESSÃO LOCAL: NÚCLEO UNIVERSITÁRIO 
DO AMAPÁ 

15:00 h - Inicio da Sessão 

PAUTA: 

11 - Visita informai às instalações do Núcleo Universi-· 
târlo do Amapá, localizado na área da Fazendinha; 

18:00 h - Encerramento da Sessão. 

DIA 24.01 .80 - QUINTA FEIRA 

111 e IV SESSOES LOCAL: Sec.- CTA 

09:00 h - lnfcio da Sessão 

PAUTA: 

111 e !V - Continuação da elaboração do Relatório refe
rente às atividades do Colegiado no exercício de 1979. 

13:00 h - Encerramento da Sessão. 

DIA 25.01.80 - SEXTA FEIRA 

V SESSÃO LOCAL: Sec. - CT A 

09:00 h - Inicio da Sessão 

PAUTA: 

V - Avaliação dos trabalhos desenvolvidos; 

VI - Audiência com o Excelentrssimo Senhor doverna
dor: e 

- O que mais houver. 

Macapá, 09 de janeiro de 1980. 

MURILO DE ALMEIDA MOREIRA 
Secretário - CT A 

Primeiro Termo Aditivo ao Convênio celebrado, em 05 
de o.utubro de 1979, entre a Superintendência do Desenvolvi
mento da Pesca- SUDEPE e o Governo do Território Federal 
do Amapá, objetivando a continuidade das atividades de As
sistência Técnica ao Pescador Artesanal. 

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de 
mil novecentos e setenta e nove (28/12/79), nesta Cidade de 
Brasllia, Distrito Federal, a Superintendência do Desenvolvi
mento da Pesca, autarquia Federal criada pela Lei Delegada 
n910, de 11 de outubro de 1962, com sede na Avenida W/3 
Norte, Quadra 506, Bloco "C", ;; Ediflcio da Pesca, nesta Ca
pital , doravante denominada SUDEPE, representada pelo 
seu Superintendente, Doutor JOSÉ UBIRAJARA COELHO 
DE SOUZA TIMM, e o Governo do Território Federal do 
Amapá, neste ato representado pelo seu Governador, Capi
tão de Mar e Guerra ANNIBAL BARCELLOS, nos termos do 
item XVII do artigo 18 do Decreto-lei n9 411, de 08 de janeiro 
de 1969, doravante designado simplesmente GOVERNO, re
solveram aditar as seguintes cláusulas ao convênio entre si 
celebrado em 05 de outubro de 1979, publicado, em extrato, 
no Diário Oficial da União do dia 22 subsequente, objeti
vando a continuidade das atividades de assistência técnica 
ao ro>escador artesanal. 

Cláusula Primeira - A contribuição financeira da SU
DEPE, para o presente exercfcio, fica acrescida da importân
cia de Cr$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil cru
zeiros), à conta da Rubrica 04.15.089.5048 - Desenvolvi
mento Pesqueiro, Subprojeto Valorização da Pesca Artesa
nal , Fonte de Recursos Tesour"o (A-00), Elemento de Des
pesa 4130.45 -Investimentos em Regime de Execução Espe
cial (Auxflios aos Territórios), conforme Nota de Emepnho n9 
785, de 13 de novembro de 1.979. 

Cléusuta Segoods. 

Cláusula Segunda- Este instrumento entrará em vigor 
·na data de sua publicação, em extrato, no Diário Oficial da 
União, produzindo seus efeitos jurfdicos que retroagirão à 
data da sua assinatura. 

E, por estarem justos e convencionados, os participes 
firmam o presente Termo Aditivo em seis (06) vias de igual 
teor e para um só efeito. 

Brasflia, 28 de dezembro de 1979 

JOSÉ UBIRAJARA COELHO DE SOUZA TIMM 
Superintendente 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador I AP 

PODER JUDICIARIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA a~ REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAPA 

EDITAL DE PRAÇA, COM PRAZO DE 20 DIAS 

O Doutor Juiz do Trabalho, Presidente da Junta de 
Concil iação e Julgamento de Maca pá .. -

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem, 
ou dele notfcia tiverem que, no dia 08 de fevereiro de ·1980, às 
12:30 horas, na sede desta Junta, à Av. Duque de Caxias 
S/N, serão levados a público pregão de venda e arremata
ção, s quem oferecer o maior lance s/ avaliação os bens pe
nhorados na execução movida por Ubiratan Negri de Lima, 
contra José Maria de Alencar, bem esse encontrado no de
pósito desta Justiça, é o seguinte: Um Televisor, marca Phi
lips, transistorizado, tamanho méd io, em perfeito estado. O 
qual foi avaliado em 3.200,00 (três mil e duzentos. cruzeiro). 
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Quem pretender arrematar ditos bens deverá compa
recer no dia, hora e local acima mencionados, ficando ciente 
de que deverá garantir o lance com o sinal correspondente a 
20% (vinte por cento) de seu valor. E, para que chegue ao 
conhecimento dos interessados. é passado o presente Edital, 
que será publicado no "Diário da Justiça" e afixado no lugar 
de costume, na sede desta Junta de Macapá, 09 de janeiro 
de 1980. Eu (Paulo Vieira Borges) OI. de Justiça Avaliador 
DATILOGRAFEI: E eu (Euton Ramos) Diretor de Secretaria, 
subscrevo . 

ARY BRANDÃO DE OLIVEIRA 
Juiz do Trabalho. Presidente da JCJ de Macapá 

CARTÓRIO DO REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil da Comarca de Macapá, 
Territór io Federal do Amapá, Repúbl ica Federativa do Brasil, 
faz saber que pretendem se casar: DANIEL ACÁCIO DE LE
MOS e JOANILDA DOS SANTOS DIAS. 

Ele é filho de Genézio Pereira de Lemos e de Rita Ac
cácio de Lemos. 

Ela é filha de João Aurino Dias e de Maria Onilda dos 
Santos Dias. 

Quem souber de qualquer impedimento que os iniba 
de casar um com o outro, acuse-o na forma da lei. 

Macapá, 03 de janeiro de 1980. 

JOSÉ TAVARES DE ALMEIDA 
Escrevente em exercício 

GOVERNO DO TERR ITORIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PROCURADORIA GERAL 

Termo Aditivo ao Contrato n" 02/78-CJ, que entre si 
cele bram o Governo do Territó rio Federal do Amapá e a 
Firma "W" Prestadora de Serviços Ltda., consoante cláusulas 

sondições seguintes: 

Aos vinte (20) dias do mês de dezembro do ano de 
hum mi! novecentos e setenta e nove, nesta cidade de Ma
capá , Capital do Territór io Federal do Arr.apá. o Governo do 
Território Federa! do Amapá, representado neste ato pelo 
seu Governador Cmte AN NIBAL BARCELLOS. doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE e a firma " W" 
PRESTADORA DE SERVIÇOS L TOA .. representada neste ato 
pelo seu sócio WALDIR FERNANDES DA CUNHA. daqui em 
diante denaminada simplesmente CONTRATADA. resolvem 
de comum acordo celebrar o presente Termo Adit ivo. con
soante cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira:- Ob!eto. Natureza e Forma de Exe
cução passará a ter a segu inte redação: 

"O objeto deste CONTRATO é a execução, pela CON
TRATADA, em regime de prestação de serviços de limpeza, 
conservação, jardinagem e vigilância dos prédios da Secre
taria de Saúde e Ação Social e Secretaria de Planejamento, 
conforme relação que segue: 

I - Sede da Secretaria de Saúde e Ação Social; 

11 - Hospital Geral ; 

111 - Pavilhão Odontológico; 

IV - Dispensá rto de Tuberculose; 

V - Pronto Socorro Osvaldo Cruz; 

VI - Pavilhão Hildemar Maia; 

Vil - Anexo Hildemar Maia; 

VIII - Hospital de Pediatria; 

IX- Prédio de Processamento de Dados da SEPLAN; 

X - Mais dois (2) prédios da SEPLAN". 

Cláusula Segunda:- Na Cláusula Segunda - Natureza 
dos Serviços, item I, será acrescentada a alínea "e" e "f" com 
a seguinte redação: 

"e) - Vigilância : nos prédios da SEPLAN abrangerá o 
prédio de Processamento de Dados - PD e mais dois (2 ) pré
dios, sendo que no prédio do PD, o serviço de vigilância será 
exercido vinte e quatro (24) horas diárias e nos dois (2) pré
dios restantes, o serviço será executado em doze (12) horas 
nos dias úteis e vinte e quatro (24) horas nos sábados, do
mingos e feriados. 

f) - O serviço de limpeza nos prédios da SEPLAN 
abrangerá sómente o prédio de Processamento de Da-
dos". 

Cláusula Terceira:- A Cláusula Sétima- Valor do Con
trato, Pagamento e Dotação, será acrescida de um prág rafo 
único, com a segu inte redação: 

"Parágrafo Ún ico - Pela execução dos serviços nos 
prédios da Secretaria de Planejamento - SEPLAN, o CON
TRATANTE pagará à CONTRATADA a importância mensal 
de Cr$- 64.008,26 (sessenta e quatro mil, oito cruzeiros e 
vinte e seis centavos) e anualmente a importância de Cr$-
768.098,88 (setecentos e sessenta e oito mi l, noventa e oito 
cruzeiros e oitenta e oito centavos), cuja despesa correrá à 
conta do Fundo de Partic ipação dos Estados, Distrito Fede
ral e Territórios - Prog rama 03070212.499 - Elemento de 
Despesa 3.1.3.2.00, já se encontrando consignado a impor
tância de Cr$- 150.000,00 (ce nto e cincoenta mil cruzeiros), 
conforme Nota de Empenho n9 2555, de 30 de novembro de 
1.979 , ficando o restante para ser empenhado poste; ior
mente. 

Cláusula Quarta:- A validade do Contrato para os pré
dios da Secretaria de Planejamento será de um ( 1) ano, con
tados de 19 de dezembro de 1.979. 

Cláusula Quinta:- Permanecem inalteradas as demais 
Cláusulas do REFERIDO CONTRATO AO QUAL SE ViN
CULA A CONTRATADA nas suas obrigações, direitos e de
veres extensivas a este TERMO ADITIVO. 

E, por estarem justos. combinados e contratados. re
solvem as partes de comu m acordo, assinarem o presente 
Termo Adit ivo em cinco (05) vias de igua! teor e forma na pre
sença das tertemun has abaixo nomeadas. 

Macapá, 20 de dezembro de 1979. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Contratante 

"W" PRESTADORA DE SERVIÇOS L TOA. 
Contratada 

JOSt: RAIMUNDO FLEXA DA COSTA 
CPF 018988762-04 

TESTEMUNHAS: 

01. lleg lvel 

02. Hélio Guarany Pennafort 


	

