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Ano li. ~úmero 718 Macapá, 23-feira, 6 de (\:ovembro de 1967 

DEGRETO::l 

O Governador do Território 
A TOS DO PODER EXECUTIVO 

Federal do Amapú, usando artigo 4&, do Decreto-lei nr, 1 capá, 30 de outubro de 1967. 
das atribuições que lhe con- 5.83~. de 21 de setembro de 

Govêrno dêste Território, lo
tado na Superintendência do 
Se:viço de Navegação do 
Amapá - SUSNA V A - a 
contar de 1° de julhl) de 1967. 

ferem os itens Vll e IX, do j1943, e tendo em vista o que I General Ivanhoé Gonçah•es 
art igo 40, de Decreto-lei m'. l P.Onsta <io processo ar. 223/ 

1

. .M&rtius - Governador Palácio do Govêrno; em ~.a-
5.839, de 21 do setembro de 67-SGT, d eapá, 30 de outubro de 1967. 
1943, e tendo em vista o que Ten .. Gel. Engo. Gerson e 
consta do •nocesso nr. g721· RESOLVE: I At·al!jo Góes General Ivanhoé Gonçalves 

• Secretário Geral Martins - Governador 
67-SGT, Retificar o Decreto datado , . 
. RESOLVE' de 30 de junho de 1967, que I o Governador do rerrztó- Ten. Ce~l. Eng0 Gerson de 

· passa ter a seguinte re'dação: I rio Fed~ra~ ~o Amapú .. usando 1 Araüjo Góes 
Retifiiar o Deereto datado Considarar aposentadG, na das atnbu_1s:oes q_ue lne, con- 1 Secretário Geral 

de 27 de abril de 1967,. que 1 forma do artigo 176, item I, fer~m os llens VII e IX, do ! 
pasl:la. a ter a seguinte reda- , combinado com o de nr. 1.711, llrttgo 4°, do Decreto-lei nr. 
ção: de 28 de outubro de 1952, 5.839, de 21 de se_tembro de 

PORTARIAS 

-Considerar aposentado, na Luiz Cândido de Melo, ocu- 1!l43, e tendo em vzsta ~ que 
forma do artiao 176 it<>m I paute do carao da cla"se consta do processo nr. 2.972/ O Governador do 'f"rrl'tórz·o 

Nr. 811/67-GAB 

combinado co'm o de' nr~ l87: «A», da r. é ri e ct"ê classes ' ~!e 6i-SGT, Federal <lo Amapá," usando 
todos da. Lei nr. 1.711, de 28 Guarda, nível 3 fCódigo GL- RESOLVE: das atribuições que lhe con-
de outubro de 1952 Odoo 203), do Quadt·o de Funcioná- ferf:m tas itens Vll e IX, do 
Maciel de Castro, ocupante rios do Govêrno dêste Terri-

1 
Retificar 0 Decreto datado artigo 4°, do Decreto-lei nr. 

d? cargo de,. T.écnico y. ural, t,ório, l~tado na Divisão de I de 31 de agôsto de 1967, que 5.f<3?:l, de 21 de setembro de 
lllvel 11-A (Cudzg? P~2~w), do ~roduçao, a_ contar de 1° de pas.sa a ter a segúinte reda-11943, 
qua~ro de_ Fuo~wn_art~6 do I JUlh_? de 1!Jf.7, com os pro- ! ção: n 

Uovcrno deste 1 errttór1o, }0- Vt!n~os caJ(!n!a.úos n11.. forma [ Aposentar nos têrmos do ~ Rt;;SQLVE : 
taco na 9l•isi!o de Produção,! pt•evista. no ertige 181, da. iá &rêgo l'?S.,l~'em IH,•combinadol . , . 
a cCJntar de 2 de maio de mencionada Lei nr. 1.711/52. com 0 de nr. 178, item Il, to- Designar o _Ca;ptt&o-dP;-F~a-
de 1967, com os proventos . • dos da Lei nr. 1.711 , de 28 K~ta }:{-1 Joao de Ol!vmra 
caleulad9s na forma prevista .. Palé.?w ,,no Gove;no, em de outubro de 1952. Raimundo "'cr te,_ éXercenda o cargo _de 
no_ artigo 18~ da mencionada ... acapá, .)o de ou.ubro de Mourão dos Reis. ocupunt& Supermt~~~~nte do Serv1ço 
Lei nr. 1.711/o2. 1967. do cargo da classe «A», da de ~\Tave,,avao do Amapá-

Palácio do Govêrno, em Gen. r,·anhoé Gonçalves série Je classes <ie Guarda ~Uo~AV ~-. -:lo Qu~dro qe 
''1 1 Martins - Governador Territorial, 11ivcl 8 (Código L' u~~wná~1?8 do Gov~1'1?0 dês-
" acapá, 30 de outubro de PO_L_506), do Quadro l1e Fun- te lerritorw, para VIaJar. de 19157· Ten.-Cel. Eng0 Get·son de cionários do Govérno dêste s~a sede -Maca.pá-, ate a 

General Ivanhoé Gonçalvt!s Amújo Góe~; Território, lotado na Divisão Cidade de Ma~aus Estado do 
Martins - Govemadol' Secretário Geral de Seguranca e Guurda a ~mazonas, a fim de, na qua-

Ten. Cel. Engo. Herson G!e O Governador do Território 
Araújo Góes 

Secretário Geral Federal. d_o- Amapá, usando 
das atflbUlÇOes que lb~ cou-

contsr de 1 o de setembr~ de lida~ A de represntante do 
19Si. Governo do _Amapá, to~ar 

parte na reumão prom6lvida 

0 Governador do Território 1 ferem os itens VII e IX, do 
Fede1·al do Amapá, usando 1 artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
(1as atribui<,:ões que lhe con- 5.8~9, de 21 de se~embro de 
ferem os itens VI! e IX do 1943, e tendo em vu; ta o que 
artigo 4o, do Decreto-lei 'nr. consta do p•ocesso número 
5.S39, de 21 de sctembr·o de 1.821/67-SGT, 

Pr.lácio .:I o Govêrno, em Ma- pela Comlssilo de Marinha 
capá, 30 de outubro de 1967. Mercante, com o objetivo de 

estudar merlidas tendente~ à. 
sol ucão da navegaoão do in-

1 terior, inclusive reformulaçiio 
Gen. Ivanhoé Gonçalves 
Martins - Governador 

Ten .. Cel. Eng0 . Gersorr 
1\ raújo Góes 

Secretário-O era! 

d 
! das linhas náuticas da Ama

e zônia. 

19•13, 

DECRETA: 
, RESOLVE: 

I R!i!t!ficaJ· c Decreto datado 
A partir de 1 • de novembro • de 14 de junho de 19ü7, que 

deverão ser adiantados os passa 1\ ter a seguinte reda
relógios em um a hora, de ção: 

O Governador do Território 
Federal do Amapii., uõando 
das atribuições que lhe ~ou
ferem os itens V li e IX, do 
at' ligo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro de 

Palácio do Govêrno, em 
1\facapá, ilO de outubro <.te 
1967. 

Gen. Ivanhoé Gonçalves 
:rtartins - Governador 

Nr. 812/67-GAB <Jcôrdo com o Decreto do 
Excelentis!:limo Senhor Presi
dente da República, que ins
tituiu o borário de V(•rão em 
todo o Território NaciOnal. 

Considerar aposentado, na 1943, e tendo em vü!ta o qutl 
forma do artigo 176, item 1, consta 'lo proc~sso mímero O Govern!tdor do Territó-
combinado com o de nr. 187. 433/67-SGT, rlo Ferter&.l do Amapá, usan-
torios da Lei nr. 1.711, de 28 do das atribuições que lhe con-
de outubro de 1952, José Ro· RESOLVE: ferem os itens VII e IX, do 

Palácio do Govêrno, em Ma· drigues Sampaio, ocupante do Retificar 0 Decreto datado . ~rtigo 4°, do Decreto-lei nr. 
capá, 31 de outubro de 1967. cargo da classe «A», da série de 7 de junho de 1967, que .J.839, de 21 de setembro de 
General Ivanhoê Gonç~.lves de classes de Guar·da, nível 8 passa a ter a seguinte reda- 1943· 

M!lrtl·ns _ Governador (Código GL-203), do Quadro ção: 
de Funcionários do Govêrno RESOLVE : 

Ten. Cel. Engo Gerson de dêste Território, lotado na Aposentar, nos tê~roos do 
Araújo G.óes Qlvisão . de Segurança

0 
e artigo 176, item lil, combina-

Secretário Geral 

1 

~uarda. a contar de 1 de do Qom o de nr. 178. item H, 
junho de 1967, com os pro- todos da Lei nr. 1.711, de 28 

. . . ventos calculauos na forma de outuhi'O de 1952, Manoel 
O Governador do Temtono, oeevista no artigo 181 , da Lei I de Oliveira Pinheiro. ocupan-

Federal_ do_ Amapá, usando lur. 1.711/52, acima cituclD. te do cargo de Marinheiro, 
de.s atr1bu~çoes que lhe con- '1 ;1ível 7 (Código CT-305), do 
ferem QS ttens Vlf e IX, do Palácio do Govêm0, em \1u- QuHrlro de Funcionários do 

Designar, nos t~mos dos 
a.rtigDs 72 e 73, ãa Lei nr. 
1711, de 28 de outubro de 1952, 
Marcos Farias dos Santos, 
ocupante do cargo da classe 
~A», da Série de classes de 
Oficial de Administração, ní
vel 12, do Quadro do funcio-



f.i.s Repartições Públicas r 
'I'erntorlajs deverão remeter 
o expediente destinado à pu- j 
~lioação neste DIÁRIO OFI- 1 
CZAL, dià.riamente, até às I 
13Jm noras, exceto aos sába- I. 
dos ('!Uando deverão fazê-lo 
lit.A fl.q 11,30 horas. 

A'l reclamações pertinen
tes à matérü:. retribuída, nos 
casos de erros ou omJssões, 
de·rerão ser rormuladas por 
escrito, à Seção de Redação 
das 9 às la,30 horas, no má~ 
ximo até 72 h o r as após a 
salda dos órgãos oficiais. 

EXPEDIENTE 
impre.ntiml Oficial 

DIRETOR 
SILLAS RIBEIRO DE ASSIS 

DIARIO OFICIAL 
lmpresso nas Oficinas da Imprensa Olicial 

MACAPÁ- T. F. AMAPA' 

ASSINAT 
Anual 
Semestral 
Trimestral 
Número avulso 

URAS 
NCr$ 7,80 
NCr$ 3,90 
NCr$ 1,45 
NCr$ 0,05 

As Repartições Públleas 
cingir-se-ão às aasinaturas 
anuais r enovadas até 28 de 
fevereiro de cada. ano e às 
iniciadas, em qu11.lquer época 
pelos órgãos competentes. 

A fim de poesibilitar a 
remessa de valores aeompa· 
nhados d~ esclarecimentos 
quanto à sua aplicação, soll· 
citamos usem os interessados 
preferencialmente cheque ou 
vale postal. · 

Os suplementos às edt· 
ções dos órgãos ofi~iais só 
se fornecerão aos asslna.ntes 
que as solicitarem no ato d& 
assinatura. 

0f.l originais dt>verão ser 
dntuografados e autenticados, 
rasaaivadas, por quem de di
reito, ru.surns e emendas. 

Excetuadas as para o ex
terior, que serão sempre 
linua.is, as assinaturas poder
<'ie-ão tomar, em qualquer 
Ãpnca, por seis meses ou um 
ano. 

«BRASÍLIA - Este Dlál'lo Oficial é encontrado para Ieitu- O funcionário ptíblico fe· 
ra no Salão Nacional ~ Internacional da Imprensa, ~a J de[al, te~á um de~~onto. de 

COOPER PRESS, no Brasília Imperial Hotel.» 
1
10 1o· Pa.a fazer JUS a esse 
desconto, deverá provar esta 

Para !B:cilit:tr aos assinan- 1 A ftm de evitar solução i condição no ato da assinatur& 
tes. a verthcaçao do prazQ de de continuidade no recebi- i o 
vahdade de su~s assinatura~, mento. dos jornais, de vem , pla.r at~:88~~0 ado~a~ar e~e:~ 

As assioatnras vencldas 
poderrto ser suspensas sem 
aviso prévio. 

na parte superiOr do endere- os assmantes providenciar a 1 0~;cta1·s ~erá n d g 1 
Ço vão impreso · . t· - 1

• e> • a ven a avu -_ ~.os o nume1o respcctva renovaçao com sa,acresoido deNCr~ oo1 
do talao de reglStro, o mês e r ntecedência mínima, de trin- do mesmo ano d • N'Jei 
o ano em que findará. 'll (30) dias. o.o~. par ano decor~id~. r 

- - ----·- -·-----·--------· 
náriol3 Públicos do Govêrno 1 RE$0LVE; 
dêste Território, lotado na \ 
Superintendência do Servil;o Des!gn11r J os~ Emílio Pres
de Navegação do Amapá, do tes doa Santos, Auxillar de 
Quadro acima referido, para 1 Engenheiro, nível 13-B; Rai· 
responder pelo Expediente mun~o Duarte dos Santos, 
daquela Superintendência, du- Aux1líe.r de Medição, nível 6, 
rante o impedimento do res- e Miracy do Espírito Santo, 
pectivo titular-. 'l'rabalh!idor, nivell, todos do 

Quadro de Funcionários do 
Palácio do Gov~rno, em Goyêrno ,dêste Terri.tório, le

Ma.capá, 30 de outubro .de tados na Divisão de Terras e 
1967. Colonização, para viajarem 
G 

1 
I. b é G de sua sede - Macapá- até 0 

enera. van ° . ooçalves Município de Oiapoque, n ilm 
Mar~lns - Governador de proceder damarcaÇllo da 

1 área solicitada pelo Departa-
Nr. 813/67-GAB I mento Federal de Segurança 

Pública (D.F.S.?.), conforme 
O Governador do Território r Processo nr. 2448/67-SCt'f, bem 

Federal ~o_ Amapá, usaudo [como executar outros encar?ae atribu~çoes que lhe con- gos nlacionados com os in
~er~m o~ Itens VII e IX, do terêsses da Divisão de Ter
artJgo <1 , do De~reto-lei nr. ras e colonização. 
5.839, de 21 de setembro de 
1943, Palácio do Govêrno, em Ma-

capá, 30 de outubro de 1957. 
RESOLVE: 

Gen. Ivanhoé Gonçalves 
€ons1dorar desligado do .Martins - Governador 

exercício do cargQ isolado de~ 
provimento em Comlssã.o, Nr. 815/67-GAB 
Gímbolo 7-G, de Sub-Coman- O 6overnador do 'l' errltóri<· 
cante da Guarda Territorial, Federal do Amapá, usando 
Marcelino da Cos ta Alves, dll.s a.tr!bui(Jões que lhe con
funcionário apoBentado do rere:n os itens VII e IX, do 
Govêrno dêste Território,! artigo 11°, da Decreto-lei nr. 
exonerado do referido cargo 5.839, de 21 de setembro de 
pelo Dect·eto Governamental I943,e tendo em vista o quíl 
de ll de abril de W67, ces- consta do processo nr. 3.916/ 
Blindo, assim, os efeitos d!l 67-SGT, 
Portaria nr. 207/67-GAB., da RESOLVE; 
mesma data. 

Palácio do Govêrno, em 
Macapá, 30 de~ outubro de 

Conceder a Severino Gal
vão de Lima, ocupa.ate do 
cargo da elasse «A», da série 
de classes de Motorista, nível 

~. S, do Quadro de Funcionários 
General Ivanhoa Gonçalves Públicos dl'l Govêrno dêste 

1967. 

Martins - Governador 1 Território, letado na Divisão 
de Saúde, trinta (30) dias cle 

Nr. 214/67-GAB lic~nça IJara tratamento de 
saude, em prorrogação, con-

0 Governador do Território tados no período de 7 de ot:• 
!l'ederal do Amapá, usando 1 tubro a 5 de novembro de 
das atribuições que lhe confe-~ de 1967. na forma <lo item r. 
rem os itens VII e IX, de artigo do artigo 8S, combinado com 
4o, do pecrP.to-lei nr. 5.839, os artigos 92, 97 e 98, todos 
de 21 de Getembro de 1943, e 

1 

da Lei nr. 1.711 de 2.8 de ou
tendo em vista o que consta tubro .de 1952. 
do processo nr. 3.885/ ti?-SGT, Palácio do GoYêrno, em 

Maca pá, . 3C de outubro de 1967.

1 

R. ESOLVE; 

General Ivanhoé Gonçalves . 
Martins - Govel'nador I Conceder a Ratmundo Bor-

ges de Souza, ocupante do 
Nr. 816/67-GAB I cargo de Auxiliar de Inspe-

1 ç&o Sanitária e Rural, nível 8, 
O Governador do Território do Quadre de Funcionários 

Federal do AmapA, usando do Govêruo dêste Território 
das atribuições que lhe con- lotado na Divisão de Produ~ 
fer~m o~ Hem VII e IX, do ção, dois (2) anos de licença 
art1g0 ~ , do Decreto-lei nr . . para o trato de interêsses 
5.839, de 21 de setembt·o de particulares, de acôrdo com 
194:1, e tendo em vista o que ! o artigo no. da. Lei 1.711, de 28 
~<msta do processo número ! de outubro de 1952, a contar 
.... 919/67-SGT. da data da publicação dêste 

ato no DiArio Oficial do Ter-
RESOLVE: ritório. 

Designar, Oscar .Manlto da p lá 1 d G • . 
Silva, ocupante do cargo de & c o o overnQ, em Ma-
Técnico Rural, nível li-A, do i capá, 30 de outubro de 1967. 

do. Quadro de Funcionários I 
do Qgvêrno dêste Território, General lvanhoé Gonçalves 
lotado na Divisão de Produ- I Martins - Governador 
~ão, para viajar de sua sede I 
- Macapá - até a cidade i' Nr. 818/67-GAB 
de Olapoque, a fim de, em 
estreita colaboração com o J O Governador do Terl'itório 
Prefeito daquele Município Federal do Amapá, usando 
escolher a área onde dever~ ) das atribuições que lhe con
>er insta.lacle o Gampo Agrí-l ferem os itens VII e IX, do 
::ola de Oiapoque, bem como artigo 4°, do DecrQto-lei nr. 
estudar as possibilidades de 5.81!9, de 21 de setembro de 
alojamento e contratação de 1943, e tendo um vista o qHe 
empreiteiros para a execução consta do proaesso nr. 2.984 I 
dos serviços (le derruba de 67-SGT, ' 
tarefas de mat11.s e outros 
encargos. objetivando a !me- RESOLVE 
dia.ta instalação e do funato- ' · : 
namento daquela Unidade 
Administra ti v a. 

Palácio do Govêrno, em 
Macapá, 30 de outubro de 
de Hl67. 

Oen!,lral Ivanhoé Gonçalves 
Martins - Governador · 

Nr. 817 /67-GAB 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
ferem os itens VII e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro de 
1943, e tendo em vista o que 
consta do proc~sso nr. 3.133/67-
SOT, 

Gonceder a Tomaz Fagun
de; dos Santos, ocuoante do 
.:org-o· de Pintor, níveiS-A, do 
Quadro de Funcionários Pú
blicos do Govêrno dêste Ter
ritório, lotado na Divisão de 
Obrns, ·dois {2) anos de licen
ça para o trato de iuterêsses 
particulares, de acôrdo com 
o artigo llO, da Lei nr. 1.711, 
de 28 de outubro de 1952, a 
contar da data. da publicação 
dêste ato no Diário Ollcial 
do Território. 

Palâeio do Govêrno, em 
Macapá, 30 de outubro de 

General Ivanboé Gonçalves 
Mo.rtlne - Governador 



2a. feira, G 

Nr. IH9/67-GAB 

O Governador do Território 
Federal do Amap9. u~;ando 
das atribuições que lhe cou
ferem os itenu VH e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.839, de 21 de setembro d<B 
1943, e tendo em vista o que 
consta do Processo n° 3132/ 
67-SGT, 

RESOLVE: 

DlARlú OFICIAL Novembro, 1967 

anos de licença para o trato minuto. rádios tipo VHF, mar- que aceita tão Inteiramente 
de iaterêsses partleulare&, de ca KING, aco mpanha do doa como n~ste ato se contém, 
acôrdo cora o artigo 110, da seguintes aoesilórios: flutua- tôdas as especiHcações e es
Lei nr. 1.7ll, de 28 de outu- dor, maca, bagc.geiro e gutu- tipulações convencionadas en
bra de 1952, a contar da data cho elétrico. A transferência tre sí, pelo presente inRtru 
da publicação dêste ato no por cel!lsão dãste Território • mento, o seguinte : 
Diário Oficial do Território. . para a Superintendência do I I - Objeto do Contratn:

DeseQTolvimento da Amazô- A Empreiteira se obriga a 
Palácio do Govêrno, em nla (SUDAM) ~Qf autorizada executar pelo regime de ~m

Macapá, íll de outubro de pelo Exmo. 'Sr.- Mtnhltro do prettada global os serviços de 
1967. lnterlor,. no procesi!O Bo MI/ construçãe do Palácio do Go-

83~1/67, em despacho de 3 de vêrno, nesta capital. 
General Ivanhoé Gonçalves outubro do corrente ana. A s 1o _ o sarvfço &erá exe-

Martins - Governador • d • t Conceder a Manoel flenri- transferência ora cegitada nlio cutado na 1orma es e coa· 
que A n i 0 s dos Santos, 

1

1 Ministério do Interior I exclue a assinatura do têrmo trato, obedecendo, integral e 
ocupante do cargo rlo Auxi- I de ceas4o a ser firmado na- rigorosamente às descrições, 
llar Rural, nível 3, do Quadro Govêrno do qu~tle procesao, U!.Q logo o pla~tas, proje!O!I • espe~if!-
de Funcionários Públicos do Território Federal do Amapá expediente respecllvo rotor- caçoes fornectdas pela DIVI-
G " d" T · · · 1 ne do Rio de Janeiro. O p•·e. são de Obras, passando tais 

OVr.t'M ..,ete errttorJO, o- Tl!:RMO DE ENTREGA E sente têrmo foi lavrado em documentos, rubr!cados por 
tado na Oi visão de Produção, RECEBIMENTO- PORTARIA (~) cinco vias de igual teor o ~mbas as pat·tes a intE!gra!.' um (1) ano de licença para o 
t rato de intêresses partlcula- n° 824/87-GAB, de :11 de ou- forma que depois de lido e êste Instrumento, Inclusive_ os 
res, de acôrdo Cúm 0 artigo tubro de 1967. achado conforme vai assina- que se reterem a alteraçoes 
110, da Lei n• 1.711, de 28 de do pela Comissão, pelo se- admltldae ou introduzidas pe-
outubro de 1g52, a contar da Aos trinta e bum dias do nhor Dr. Mário Luiz Gaze! la Divisão de Obras. 
data da publicação dêste ato mês de outubro do ano lle Sena, como recebedor da re- § 2° - A Empreit~lrs se 
no Diário Oficial do 'rerritó· hum mil novecen1os e sea- ferida aeronave e das teste- obriga a apresentar a com-

senta e sete, nesta cidade de munhas abaixo. Maca pá, trinta~ plementação do projeto de 
rio. Macapá, capital do Território e hum de outubro de mil no· acôrdo com a clá usula 5.3.1 

Palácio do Govêrno. em! Federal dl) Amapá, no Han· vecentos e sessenta e sete. do Edital n° 02/67-D.O., publi· 
Maoapá, 30 de outubro de g!!.r, dependênc:ia do Serv1Qo I - I cad o no Dilirio Oficial n° 686. 
1967. de Tr~:~.nsportes Aéreoll! do Go- Jorge Nasslt - Cap. R/1 n _ Preço: - A Emprei-

vêrno. reuniu-se c Comissão Chefe da Seçllo do Material teira se obriga a executar os 
OeDeral Ivanhoé Gonçalves designada pela Portaria Go- . . · serviços objeto dêste cvntra-

Martins - Governador vernamental n° 824/67-GAB, Vitor José Moretra dos Santos to pelo prer:o global de Qui

Nr. 820/ 67-GAB 

O Governador do Ter.ritó
rio Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe 
aonferem os itens VII e IX, 
do artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
I'Ul39, de U de setembro de 19.t3, 
e tendo em vista o que conR
ta da Processo n° 3.417/67-
SGT, 

RESOLVE: 

datada de 31 de outubro do Oftclal de Adm. n!vel 12-A nhentos e Cinqüenta e Trêa 
corrente ano, compostll dos Chefe do 81 A Mil, Oitocentos e Noventa 
senhores Jo1·ge Nassif - Cap. Juarez de Queiroz Monteiro Cruzeiros Novos e Nove Cen
R/1. Delegado de Polícia, sim- Pilôto Aviador _ nível 15 tavos cNCrS 553.890,09). 
bolo 8-C, exercendo a fun~âo III - Dútações: - As des-
de Chefe dtt Seção do Mate- Arlindo Silva de Oliveira pesas eom a exeaução do 
ria!; Vitor JoBé Moreira dos Mecânico de Aeronave prt>sente contra to, ocorrerão 
Santoll, Oficht.! de Admlnis- nível 12 pela:~ dotações 4. 1.1.:1., destl-
traçlio, nível 12-A. Chife do ] nados a prosseguimento e 
Serviço de Transportes A é- Dr. Mário José Lub Gazel Se na conclusões de ob:·as (Palácio 
reos; Juarez de Queiroz Mon- Recebedor ào Gevêrno), do Ministério 
teiro, Pilôto A vtador, nlvel 15 do Interior. 
e Arlindo Silva de Ollveira, TestemuB.has: § 1 o - O pagamento à Em-
Mecânico de Aeronave, nível Walter Batista Nery preitetra !lerá feito pelo Ser-

Conceder a Francisco Ca- 12, todos pertGncentes ao viço de Admlni!ltração Gera! 
landrine de Azevedo, ocu-~ Quadro de Funcionários do Waldemiro Bentes .Monteiro (SAG), mediante boletins de 
paute do cargo de Técnico de Govêrno do Teri'!lório Fede- medições eietuadfls pela Dl-
Laboratório, nível 14-B. do ral do Amapá, para proceder vl15!o de Obras, após rigorosa 
Quadro de Funcionários dt> têrmo de entrega e recebi- fiscalização e aoe!itação dos 
Govêrno dêste Território, lo- rnento de helicóptero prefixo Divisão de Obras 1 serviços por esta Divisão. 
tado na DIYisão de Saúde, PP-ENO, presente o Sr. Dr. I § 2° - A extração dos bo-
dois (2) anos de licença para Mário José Gazol Sena, na A P R O V O: letlns só será feita de acôrdo 
o trato de tnterisses parti· quallda.de de representante j General lvanhoé Gonçalves cem as disponlbflidades fi-
culare,, de acôrdo com o! ar- j do Departamento de Estradas M ti G d nanceiras existente no Servi-
tlgo 110, da Lei n° 1.711, de de Rodagem do Estado do I ar 08 - ovcrna or ço de Administração Geral 
28 de outubro cte 1952, a coll-~ Amazonas, conforme procura- Têrmo de contrato para (SAG), digo, no Govêrno do 
tar da publicação dêt~te ato ção passada às !ls. 123, do ~onstrução àG Palácte do 1 Território. 
no Diário Oficial do Ter· livro 751, ào Cartório do 1° I Governo celebrado entre 0 1 § 3° - As erdens para lni-
ritório. Ta_belião, Dr. Fernando Ma- Govêrno' da Território Fe· . cio, paralizações_ e reiní~ioa 

detra Barros, à rua Marechal dera! do Amapá, neste ato de serviços serao expethdas Palácio do Govêrno, em 
Macapá, 31 de outubro de 
1967. 

Oen. Ivanboé Gonçalves 
Martins - Governador 

Nr. 821/67-GAB 

O Governador do Território 
Federal do Amapá , usando 
das atribuições que Ibe con
í'erem os itans VII e IX, do 
artigo 4°, do Decreto-lei nr. 
5.8311, de 21 de setembro de 
1943, e tendo em vista o que 
consta do processo n° 3.286/ 
67-SG'f, 

RESOLVE: 

Coneeder a Maria Lucllda 
Gurjáo, ocupante do ca!'go de 
ProfessOra Auxiliar do Ensino 
Pí•lmário, nível, 7, do Quadro 
de Funcionários do Govêrno 
dêsto Território, lotada na 
DJVit<ão de Educaçlc, dois {2) 

Deodoro, 271 - Manaus - repreeAntado pelo diretor ' pela Divisão de Obras em 
Amazonas - Brasil, @reden- da Divisão de Obras e a I função dos r ecursos orçnmen· 
ciado para re!leber a referida f i r ma «GONTERPA» _ l té.rios disponíveis. 
aeronave, de acõrdo com o Construções 'l'eraplu.nagem I IV - Prazo: - O prazo 
Oficio n° GS-0 2293, de 81 de 8 Paviment~çlio S.A. 1 para execução total dos ser-
outubro de 1967, do Superin· viços será de trezentos (:100) 
tendente da Superinten- Aos trinta e. um (31) dias dias corridos, contados a 
dàncla do DesenvolvtmentG do mêa de outubro de mil partir díl. data da expedição 
da Amazônia (SUBAM), em novecentos e sessenta e &ete I da primeira ordem de serviço, 
exercício, Sr. Dalmo Genulno (i967), nesta cidade de Maca- excluindo-se os dias em que 
de Oliveira, foi efetuada a pá, \.:apitai do Território Fe- p(lr tôrça maior, devidamente 
entrega ao Sr. Dr. Mário José dera! do Amapá, perante o oomprovado, não houver tra· 
Luiz Gaze! de Sana, do hei!. Eogenheiro J oaquim de Vi-l balho na obra, considerando. 
cóptero. prefix" PP-ENO, ano lhina Netto, nível 21-A, Dire· 1 se como infração contmtual, 
de fabricação 1966, côr mar- tor da Divisão de Obras, s iru- j p11rs todos os efeitos, nã o só 
fim, maréa Hughes, motor bolo õ-C, compareceu o En- . o r etardamento tüt execução 
m&rca Lycomtng -' cilindros, genhelro José Maria de Amo- i dos serviços como a sua pa
modêlo do helicóptero 269-B· rim Lopes, Diretor da firma I ralização injustificada, a cri
!100, s é r 1 e de helicóptero ~cONTERPA» - Construções, i tét•io da Div!são de . Obras; 
1)60260, modêlo do motor Terraplanagem e Pavim~nta- 1 por mais de três (3) dias 
HlO - 360 - AIA, série do ~õe11 S.A., adiante designada 1 coasecutivos. · 
motor L-2088 - SIA. H.P. 180 simplesmente Empreiteira, es- V - Multa: - A.. Emprei
(lnjt>Qão direta). hora a voadas tabeleclda à Rua Santo An- teira fica rá sujeita il s m ulta!l 
142,4 horll!, autonomia 0430 tônlo. 4:32 - 10° Andar, em de acôrdo com o Edital de 
horas (teóricas). veloclrlade I Belém do Pará e também as Concorrência 02,'67-DO, publi· 
horizontal 86 mflhos, veloci- testemunhas abaixo u sina- cado no Diário üricial nr. 
da de vertical 1.5tl0 pés por das, declarou expressa monte, I 686, de 1õ de sete mbro do 
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' corrente ano. a e exclusiva respons<i.vei. em 1 Divisr,o de Obras. 
VI - · Reajustamento: - ~qualquer caso, por danos· e I· Item Qu~rto - Aceitação 

Será permitido o reajusta- prejuízos que eventualmente l final da obra -- A aceitação 
mento de preço de acõrdo causar à Divisão de Obras, I fio&! da obra dependerá da 
com a Lei v1gentc. coisa, propriedad~ ou pessóas I verUicução pula Divisão · de 

V _li .- :B'isc:.:Jização: - Sem de terceii'o~ em (lecorrêilcia ,.

1 

O~ra::J, de s~a ·plena · eonfor
preJUIZO de pleno. responsa- da execuçao da obra, cor- mu:lude no estipulado neste 
bilidade da ~mproiteira pe- rendo às suas expensas sem contrato e da absoluta lim
rante a Divisão de Obras, ou responsabilidaqe ou ônns para ![1iesa doa canteiros do servi
terceiros, tcdos os seryiços a Divisão de' ·,,Obras. os rea- ço a cargo ela Empreiteira. 
eor.tra~ados estarão . sujei~us sarcim~ntos ou índeniz.a~ões I Item. Q~iutõ - Fôr0 -:- A 
a mais ampla e rrrestrita que ta:s danos ou preJUl:r.os Empre1te1ra elege a Cidade 
fiGcalização pela Divisão de possam motivar. · de Macapá para fôro legal do 

Novembro, 1967 

pela p riromira vez, para aten~ 
dE>r ao que determina o Art. 
205, . do mesmo Decreto Lei. 

Macapá, 10 de novembro de 
1967. 
Theodolino das Mercoz Flexe. 

de Miranda 
Liquidante· 

Comissão Revisora 
de Inquérito Obras , a qualquer hora, por § Único - Correrão . tam-l preHente contrato. 

pessoas credenciadas por j bém, exclusivamente por sua 1 Item Sexto - Avaliação - PORTARIA Nr. 01/67-CRI 
esta Divisão. conta, responsabilidade e [A av&.Jiação do presente con-

§ 1°. - A ação fiscalizado - ! risco, ns conseqüências de: trato dependerá de sua apro- O Presidente da Comissão 
ra será exercida de modo I a) Euu negligência, impe- v&~,:ão pelo Governador não Revisol'a do Processo Admi-. 
sistemático e permanente, tle ! r ícJa ou imprudência; se responsabi\izanào a Divi-, n istra tivo designada peln Por 
rua neü·a a fa~or cumprir, ri-! b) impel'Ieição e insegu- são de Obras se em todo ou taria nr. 74lj6i7-GAB, dátada 
gorosamente, os prazos, con- j' rauç:a da obra; em parte o mesmo não fõr de 16 de outubro de 196'1, do 
àições e quallficações previs- c ) falta de solidez dos· tra- aprovado. I Exc.~lblltíssimo Senhor Gover
tas no contrato e seus ! bttlilos executados, mesmo E por estarem assim acor- nador do Território Federal 
aBexos. · 1 <lpós a enti·ega dos serviços, des, oe contratado's, roantére uo Amapá. 

§ ~·. - Para representá-la · de acônio com o Regulam~rr- J o presente contrato em qua-
em matéria de oraem tél:uica : to de eonstruçáo civil; tro (4) vias de igual teor e RRSOLVB, na forma do § 
e suas reluções com a fisca- ( dJ furto, pe1·cta, deteriora- forma para um eó efeito, com 2o d~ art . 219 do E~ta.tuto ~~s 
lização da. Divisão de Obras, ~~ao ou avaria de material tef>temunhas abaixo, o qtial F!lnCH>.~<mos . Públlcos ~1v1s · 
manterá a Empreiteil'a um I ou uparelllagem usados na está insento de sêle, confor- da Umao, designar o servidor · 
engenheiro, além de técniJos execução do serviço; me Art. 40, Nota 3a da 'l'a- [ Fra0;01~co Chag?-~ V~lente, 
e mestres responsáveis na 1 eJ ato ilícito seu e de seus bela de Sêlo ·em vigor, fican- escnvao de ~?hCJa, m~el 11, · 
obl'a. empregados; ·· do t rês· (31 vias em pcder da lotado na Dlviséo de :.-segu-

§ :J" - A Empreiteil·a dará r) acidente de qualquer na- Divisão de, Obras e uma (1) rança e Guarda.! para desem-
cieneia imediata à Dívislio de tnreza, com materiais, apa. com a Empreiteira. · P.ll~har as tunr;oes d~ Secre- ' 
Obras, de tôda e qualquer relhagem na obra ou em Eu, Délcio Ramos Duarte, tano da mesma comissão, 
anomalia que veriHcar na deconência dela. · Escrevente Datilógrafo, nível Macapá, 23 de outubro de 
execução dos serviços. X - ·Aceitação dos Servi- 7, Coordenador da Divisão 1967. 

§ 4° - A Empreiteira pt·es- ços: - A Divisão de Obras de Obras, preparei o presen
tal'á tndos os esclarecimentor. só aceitará os seviços qHe te contrato e assino. 
solicitados pela Divisão de estiverem de acôrdo com as Macapá, 31 do outubro de 

Austregé.ii~?ilO de Castro 
Sussua.ra na 
Presidente Obras cujus reclamações se especmcações e que apre- 1967. 

obriga a atender pronta e 

1 

s. entarem um acabamento !;!' • t d A · d 
irrestritamente. períeito. Os serviços que a Joaquim de Vilhena Netto ~uperm en encta 0 

§ 5b _ A Dlvisão de Obi·as c~tério d.a Divi~ão de <?b!as Diretor da Divisão de Obras Serviço · de NavegaÇão 
poderá rejeitar s erviços ou nao_ r~un.ir~m tais coudlçoc~, CONi'ERPA Construções Ter- I do Amapá 
operárlos que não coL'l'espon- ~~rao .. n:J.eHados, cabenay a 1 p . t .. 
d"m a· s ne··essi·"ades <1a ob•·a .t<.mpl'eltem.l todos os onus rap au<Jgem c anmen açao 1 Aprovo: 

"' " u u • , Dir~:~ to1· J osé Maria de 
às condições compac:tu(l.das, d~c~nentes da rejeiyil.O, in- Anwrim Lopes General lvanhoé Gonçalves 
cumprindo a Emp1:eiteira, re- cmslve quanto a prazos e Empreiteira Martins - uovtJrnauor 
fazê-los ou substituí-los dentro desp~sas. 
do prazo de quarenta e oHo § U~!co - N? ca~o de 
(•18) horâs da notificação que ~xecuc;ao de serVI\JCS Imper-. 
oe.ra tanto lhe fôr feita cor- feitos ou em de~acôrdo com as 
i·endo por sua couta tõct'as as especificações uo inadimpl_e-
despesas, menta de qualquer cbrigaçao 

o · • contratual, a Divisão de 
§. 6 - O ~Q;ulho result~n - 1 Obras poderá rescindir o 

t~ ?a demo!.ça.o e os l;lla-e- cnntrato sem ação ou inter
nai~ que a el.es se destma1_0, I {Jelaçllo judicial. 

SHas Ribeiro de Assis 
Testemunha 

Carlos Cordeiro Gomes 
'I'estemunua 

Délcio Ramos Duarte 
Coordenador da ·mvh;ão de 

Obras. 
ser~o. remoVldoa. pe_la Em- Xi- ü isposições G3rais: - -
~rmteu·e., .~ medida aa mar- ] ltem Primeiro - Caução - --- - -
clla dos trabalhos. ~A Empl'eiteira se obriga a 

VIII - Mão àe Obra: _ A recolht~r u~a. caução contra- Liquidação da C.C.F.T.F.A. 
direção da obra deverá. caber tual, ~e .acora?. com a cláu.: 
a profissional habilitado. na suJa _o.4:3 do i!:dltal ~e Con
forma da Legislação vigente. coyrc~ma nrr ... C?JG7-D.~·.' pu-

EDI'l'AL 

~ 1 o _ Os mestres da obra bl!caoa no Dia no Oflcull nr . Pelo presente edital fa~o 
" 687 ·t 1° de se· mb · d 0 saber a todos que, por som-deverão sor pessoas de ca- ! c e o · · te r o o au curso tença de 14 do conenta, o 

PORTARIA nr. 15/67-SSN 
O Senh~r Suuerintcnuente 

do Serviço de í'·lavegaçtio do 
Aro a pá - SUSNA V A, por no
meação legal e · usanao de 
suas atribuições etc., 

RESOLVE: 

Designar Elionai Cesar da 
Silva, ocupante .do cargo de 
Eletrotécnico, nível 15-B, do 
Quadro d& Funcionário Públi
cos do Gov~rno dêstc Tel'l'i
tório, lotado nesta Superin
tendência, para responder pe
lo Expediente do Sf! tor àe 
Coo::denação, durante o im
pedimento do respectivo ti-
tular. · pacidade e idoneidade té(míca I . · . Senhor J uiz de Direito desta 

~ pessoal ,~ devendo pe;ma~.e~ • .. §, ~mco-- A caução . c?n- Comat·cu, Íiecretou a liquida· 
cer n~. ob.a durante as hor:s 

1 

tr a.u~l uao. ,~er~ r~s~tu,da ção da eaixtt de Crédito dos Dê-se Ciência, e Cumpra-se. 
normais Je .t~abalho além de nos cusos c.e r esCJsao do Funcionários do Terr itório 
estarem hal:nhtados a pre.stur ?ontrato por í'raud.e, má .fé, y deral do Ama é. nomeando Gab;nete do Superintenden
qtwlq'lle_r esclarecimento soln·e mcapa:!idade ~a empre1tem1 ·~e mim 'l'heodoliEo' das Mer- te do Serviço de Navegação 
os serVIÇOs. ou co~pr?,~etlmento de o~·- cez Flexa de Miranda, Liqui- do AmaJ!á , em Macapá, 31 de 

dem publlva. c'"nte d" ·cl·t.,da I"alênci·a. outubro de 1967 ... § 2° -: A Empreiteira se '" .... .. 
obriga a respeitar r igorosa- Item Seg,màG ...;... RescisãO E, · para dar cumprimento João de Oliveira Côrtes 
mente, no que se refere a - Será prevista. a cHusula ao oue de~ermina o Item I 
todos ca seus emprégallos j de rescisüo de contrato in- do Ãr't. 63 ào Decreto Lei nr. Cap. de Fragata (AMJ R. REM 
utii2zad?s na o~Eas a Lcgis-. ~epe~tdeute ne intepel~~ilo 7.661, de 21/ll/4.5, comunico aos Super intendente 
laçao vigente sobre tnbuto, jlUdiCJal ou extr&-JUdlCial, credores da entidade ·em ll- . <<SUSNA V A» 
trabalho, previdência social e sem direito a Empreiteira de quidaçâo que os Livros e ou- ~ ------------''-
acidente de trabalho, J30r J indeniz::ição de qualquer es- tros documentos da mesma 
cujos encargos responderá I pécie. . estarão a disposição dos in-
unilateralmente em tôda a · · terest,ados nos dias úteis das , 
sua plenitude. 1 Hem Terceiro - Transfe- 15:00 às 18:00 horas, até a se-

l.l'ênda de Contrato - A Em- gunda ordem, à Rua Odilardo 
IX - Responsabilidade: - j preiteiro. não poderá sub-em- Silva, 137, esquina com a 

A Empreitéim reconhece, por 

1 

preitar totalmente a obt•a. A Avenida Mateus de Azevedo 
êste instrumento, como reco- sub-empl'eitein:. -pac·<:ial . de- Coutinho, nesta r-apital, pu
nhecida tem que ser a úuica 1 penderá do <.;Olliltlt:.timcnto da l b!icando o presente edital 


	

