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DECTIETO 

, .. A~ " ·~; 
O Go\·ernndor do T::r!·ítúrio federal d•) Amapá, 

man.:lo das atrlbui~:,·út>S qtte !hu ct,nfEr:>m os itens I , 
VII e lX, do artig;:.) .fY. do D.:crelo·Lei nr. 5.839, de 
~~ ele S"tembro de I !HJ, P t•.m•JJ em \'ic;;t& o que 
con.>d d > p!·o..:~;:.:>O n°. 6.073.' 1i!J-SGT, 

l18SOL\'E: 

Apo:-~ntar, nos têrmos elo artigo 176, item II, 
da Lei n'' . l.7l l , dt:: 28 de <•ulubro Je 195~, combi
nado com 0s artigos 100, item IH; e 101. ilem I , 
alínea «a~, da Con:;tituiçào d•) Brasil, o servidor 
Ha~·mundo Nonato da Silva, ocupante do cargo da 
l'la~se «B '• da séri<! de c:ns:><!s d~.: Dõtilo5copista, 
nivel-15 (Código P-!lO 1 ), d0 Quadro de Funcionários 
Públicos do Govêrno dê,te Território, lotado na 
Divisão d~ SE'gurnnc:a e Guarda. 

Palácio do Setentrião. em Maca pá, 3 t de outubro 
de I ~()9. 

Gen. h·anhoé Go:1çal\·es 1\larlins 
Go\·ernadc.r 

Cd. t\dáh·aro Alves Ca,·aJcanti 
Seer.etário-Geral 

.1!./ - UrmJnto do '!'cJITilurio Fnle7(1{ do Amapá 

Sen·iço de Administração Geral 

. "ieç·üo du .\Ialcrial- ,'elor clr. CoJJlpras 
Apru,·o: 

Gen. Ivanhoi! G~Jnçah·es Martins 
Govetnador 

TOJ\IADA DE PREÇOS N°. 06/1)9 

E D I T .-\ L 

De ordem do Excelentissimo Senhor Governa
dor tio Territ6:-iu Fedend du :\mapá, Íd(,:O público e 
dou ciência aos interessados, dr: acôrdo com o Re
gulamento Gere] de Contabilidade Púb!i<.:u o::: a Lei 
n°. 200 . de fevertim de l96í, que nesta data fica 
aberta a prese!1te Tomada de Preços para cotação 
de preços dl) equipamE:nto infra-ir:dicado. destinado 
a d iv ersos servicos dJ Go\'trno dêste Território. 

A licita <;ão será realiLada na sede uu Serviço 
de Aclminisl1 ação Geral (SAG), nesta c i-1ude de 
J\.fa<:apá. no d ia 20 de novembro do cor renle ano 
de I 96!-1, às 16 hvra s. 

Ha vendo concorrentes nas cidades de 1\Tacapú e 
Belém, serão recebidas propostas na sede da 
Representação do Go\'êrno do Território em Belém, 
à Avenida Castilhos França n ° 5~), ele (Jflde ser5o 
1 Pmetídas ao S.A.G., para efeito de Julgamento, 
.J'.'nto l'Om as demais. 

;'\a fdse de ju l ·~atnPIÜO das propostas os con
correntes pod.-riio os~istir pessoalmente OLl por seus 
preposto.>, os tr·nba!hos d<' apurat;ão das mesmas. 

1 DO ODJ.~TO D.\ TOl'vl:\DA DE PREÇOS 

O pres~nte E·iital tem por finalidade a cot.a
çilo de preços par<:~ o ~~guinte equipam"'nto: 

a) - Onibus pa; a· passagueiros, com motor 
«diesel>), carroçaria meüilita . tipo intermunicipal, 
com c~lpocidacle para 30/32 lugares, eq uipado com 
bagageirus, p:1ltronas standard e roda de r t:serva, 
olNn do equipan:enlo normal (macaco, chav::: de 
r.;da, ferrat1h:nta, ele). 

2. DETALHES DO FORNSCC'viENTO 

a) - Pagamento ú \'ista contra entrega do 
t:quipamentt·; 

b) - Tôdas as oEertas deverão ser CfF-Macapá 
e Clf.'·Bel.}m: 

c) - VaJi(hJ,, da proposta não in!<'ri0r a 30 
dias; 

d) - PraL•J le ~::nt rega a ser indi cado na pro
posta, para c.;ntag:c'tn a partir da d:Jta da enco
menda; 

e) - O equipamento se entende equipado com 
pneus e aeessórios 110rmais . 

3. 0:\S PROPOSTAS 

a) - Os ~:o::corrente~ de\'erão apresentar suas 
propostas em enve lope lacrado e rubricado no fecho, 
devendo consta r das me:smas além dos preços, as 
especificações do equip!imento oferecid0, prazo de 
enlrêga, condições, e tc: 

b) Na parte externa do envelope fará constar: 
nome e enderêço da f irma proponente e proposta 
ele prPço para furnecinwnto dP 

-L DOS CONCOHRENTES 

a) Poderão concorrer lôdas as fi rmas e esta
belecimentos legalmen te instaJHdos e de capacidade 
comprovada; 

b) As inst:ri<;õt-s suão aceitas até cinco (5) 
dias antes da abc:rtura das propostas; 

c) Os interP.s~ados poderão ins<.:r<!ver se no 
SAG (Sec)io elo M<lter ia!) em Macapá e na R epre
sentação do Go\'êrno do Território t:m Belém: 

d) Na habilitação de inscrição exigir-se-á dos 
interessados comprovação de: 

- ;J .. r,.;,;nalidade jurídica 

• - c<t 1J3~.:Í'ia Je dP fornecimento 
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As Ht\partições Públicas f 
Territoriais deverão remeter 
o expeàlen.te destin.ado à pu-1 
blicação neste DlARlO OFI- -

1 CIAI.t, d1àriament~. até às 
Ul,:m boras, exr.eto aos sába- 1 
clos quando deverão fazê-lo 
at~ à<~ 11,30 horas. 

A" reclamações pertinen
tes à matóri!: retribuída, nos 
casos de et-ros ou omissões, 
deverão ser rormula<las por 
esc~íto, à Seção de Hedação, 
d~t . .; 9 às 13,30 horas, no má
x1mn até 72 h o r as após a 
s:uüa dos órgãos oficiais. 

DIÁRIO OF'ICI.AL 
tmvrc~so· nas Oficinas da Imprensa Oficial 

I MACAPÁ - 'J.', F. AMAPA' 

l\SS l NAT!:RAS 
Anual 
Semestral 
Trimestral 
Núme1 o svulso 

NCri I,HO 
NCI$ 3,90 
NCr$ l,45 
NCr$ 0,05 

2a. pâg. 

· ;.\!;. H.ep;H'tiÇÕl~S J>úbli(!(tS 

'

! cingil·-se-fio às aus.inatul'as 
anuais !'enovat.!as até 20 de 
fevereiro de cada. ano c às 

1 iuiciadas, cru qualquer época 
J pelos úr'gà<Js competentes. 
J A fim do possibilitar a 

I r·emessa de valôres u.coJli!Ja
lihados d<! esc!urccim~ntos 
quanto à f:'Ua ap!icaçúo, soli-

1 citamos usem os intel·esso(i<lS 
! preferelluialll lHDlC <:t··eque .ou 
1 vale postal. 

Os supl€~weu1os ás c•1J. 
ções dos órgàos oHciaís cta 
se fornecerão aos assiuantt:f' 
que a& solicitarem nu ato só 
assinatura. 

Os originais deverão ser 
datuograrados e autenticados, 
r~ssaivadas, por quem de di
reito, rasuras ~' P.OJendas. 

Excetuadas a!? purs. o ex
[~rtor, qnc seriio · E' Q m p r e 
a-wais, as assinatura!! potler.
s•~-il.o tomnr, ern qualquer 
épnca, por seis meses ou um 
a 'lo. 

<<BRAS1Ll.:l - {l;~te Oiário () !ícial . e encontrado p;m leitu- ! cleJ•a? f~~;.~io~~~~riâc~~~~:;~~n ~f~ 
ra no Salao Nacsonal e !l;~;:;rnacumal ela lmpl'ensa, dl\ ; 100, ' p.,.. f . e . · 5 a ê · te 

COOP~R PRESS, no ' Brasília h HJicrial Hotel.» ! de~~;unl~: <~ly '~':r~ p~~\11~ o.r é~u1 
Para facilitut· aos assinan- 1 . A fim de (!Vitar sohH,!í\O' co núiçào no nto na al'lsínHtme, 

tes a verificação do prazo de .
1 
de cout~1ui~ude . no . recel.li- 1 O de custo cud~ excmpi~r 

validade de suas assmnturae:,. meuto dos )vi'U8!~, de v e ;n , atrazaclo dos órgao:: uo ofJ
na p9rte superior do enderê- os assinautc~• provld~:ncia r a : ciais será, no veudu a\'uba 
ço vão impressos o número respeetiva renovaçf.n com ' aerescida de i\ Cr$ 0,01. se 
do talão de registro, o n1és e antececlêocio mínima. (!t• u:u. !!c mesmo ano, c de ~(;r$ 

As assinaturas vencidas 
pucler~u ser suspensas t>em 
aviso prévio. o ~~n:' em que findará. •· tu (:lO} dias. 0,02. por auo deco1 t' i<lo. 

----------- -- --- -··--- -··------
3 - idoneidade comercial 

4 - para os distribuidores exclusivistas exige
se instruir suas propo&tas com documento bastan
te, provando essa situação. 

5. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS 

a) A abertura das propostas será feita perante 
a Comissão Espec:ial a ser designada pelo Excelen
tíssimc Senhor Governador do Território, com ou 
sem a presença dos proponentes, ou seus represen
tantes legais, no dia e hora estipulados no pr~sente 
Edital. 

b) Após a abertura de tôdas as propostas quali
ficadas pela Comissão, será procedida a comparação 
das mesmas, levando·se em consideração os seguin
tes fatôres: 

1 preço 

2 qualidade 

3 prazo de entrega 

4 condições. 

c) A Comis:jão caberá o julgamento da pro
posta vencedora, devendo ser declarada aquela que 
lflelhores condições oferecer em razão dos fatôres 
acima. 

d) Poderá o Govêrno do Território optar pela 
proposta que oferecer menor prazo de entrega 
mesmo que não seja a de menor custo. 

e) Da decisão da . Comissão que levará o «re.
feredum » do Governador do Território, não caberá 
recurso. 

6. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO 

a) O concorrente vencedor receberá a enco
menda dentro de 15 dias após a consumação da 
licitação, através de ato bastante. 

b) Se por ventura o concorrente vencedor não 
tiver condições de atender o recebimento da enco
menda dentro do prazo acima, será convQcado o 
que lhe seguir na ordem de classificação; 

c) As quantidades do equipamento a adquirir 
li 

I serão designadas pelo Govêrno do Território, dentro 
das disponibilidades creditícias da espécie; 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

d) 1\ p resente Tomada de Preços poderá ser 
anulada ou transferida pelo Govêrno do Território, 
sem que caiba qualquer direito de indenização aos 
conco ne n tes. 

Macapá, 6 de n ovembro de 19G9 

Francisco Medeiros de Araújo 
Chefe da Seção do Material 

VJSTO: 

Waldemiro Demóstenes Ribeiro 
Düetvr do S.A.G. 

I ----------~----~~~~--------------------

~ 2a. CiTcunscrição .Judiciâ1··ia 

ConRar·co de ~.fhn~::~~g~llo 

EDITAL N°. 02/69 COM O PRAZO 

DE 30 DIAS 

O Doutor Antônio Alberto Pacca, Juiz 
de Direito da Comarca de Macapá, com 
jurisdição à Comarca de Mazagão, Terri
tório Federal do Amapá1 na forma da 
Lei, etc. 

"Faz saber a todos quantos o presente edital 
virem ou dêle tiverem conhecimento, que por êste 
Juizo se processa os autos n°. 715, de ação ordi
nária de Usucapião em que é autor Crispim Joa
quim de Almeida, me tendo sido dirigida a petição 
da fo rma e teor seguintes: Exmo. Sr. Dr. Juiz de 
Direito da Comarca de Mazagão . - Crispim Joa
quim de Almeida e sua mulher dona Raimunda 
Ribeiro de A 1meida, brasileiros, casados, o primei
ro, comercian te e a segunda, de prendas do lar, 
residentes em Belém do Pará, por seu procurad0r 
substabeleciào - mandato em anexo como doc. n°. 
I, vêm expor e a.final requerer a V. J!:xa., respei
tosamente, o quanto segue : l v.) - 06 Suplicantes, 
há mais de trinta (30) anos consecutivos vêm 
ocupando. mansa e. pacificamente e sem qualquer 
interrupção ouRoposição, a sorte de terras denomi
nada «São Vicente» ou «Santo Antônio», situada à 
margem esquerda do braço do rio Cajari, ne~te 
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município e eomarca, conter:do uma á rea a proxi
ma:la de dois mil cento e ~etenta e oito (2.178) 
hedar:::s c·om uma légua de frente por d uas de 
fundos, limitando-se pela Irenle. pelo bt aço do 1 io 
Cajari margt?m e:squt-r'la, a começar pelo Jado de 
cima, t:om o igarapé « Mingáu~> c pelo lado de 
baixo com ,, igarapé «~ão Vicente». conhecido por 
·cAgu&. Branca)> e, pelos fundos com us posse-s ele 
1erras denominadas <•Boa Vista,, e «Floresta», de 
p!'Opriedade da Jari lndúslria e Comércio S/ A e 
'<CaJçue:ne», de propritdade dos Suplit:antes, - imó
vEl que os requerent~~ adquiriram por compra de 
do:1a i\Iaria Iná~1~ Alves e seu Iilho ~apoJeão Al 
ves e cujo escito particular se extraviou e q ue pur 
SU3 vez a dquirido p :!los vendedores, em lY23, de 
Anlônio Corrêa dos Santos Braga, já faleddo, pro
priedade também j<'t cadastra.Ja pelos peticionários 
no Instituto Naciona l de Reforma Agrút·ia (IBRA) -· 
docume:nto n'l. JI, em an:xo; :!l'.} - Isto pôsto e 
na Iorma do artigo 550 do CóJigo Cidl , combina~ 
du com o artigo 45-l do Cód~go de processo Civil 
vem p rupor a prese nte ação de usucapião, pedindo 
l\ifi\,1. Juiz yU~ se digne de de:.ignar dia e hora 
para ter lug ,u· a competent~ justificação, ouvidas 
as testemunhas abaixo arroladas, em dia e hora 
designados, cient e o digno Orgão do Yi inir:tério 
Publico desta Comaeca, e julgada por sentença a 
respe~Eva justificação se digne V. Exa. de mandar 
exped ir o competent"! mandado de citação aos con
tinantes, publican-:io-se os editais pa ra cilação dos 
herdeiros in~:ertos e pross~:.guindo-se nos ulteriores 
de direito. Dando-se à ação o valor de NCr$ , 
5.000,00 (cinco mil CL.IZeiros novos) para os efeitos 
fiscais, requerer também o sinatário da presente 
petiçãu que se digne V. Exa. permiti-lo funcionar 
no presente feito, eis q ue não existem nesta Co
marca ad·;ogados ú:rmados ou provisionados. Nestes 
têrmos, P. Deferimento. Mazagão, 15 de setembro ' 
de 1%9. Benassi L~:ão Cardoso. Rol de tt:sttmu · 
nhas: Manue l Penha de Carvulho, brasileiro, casado, la
Yrador, rf'sidente no rio Cajari, neste município e 
comarca; José Nonalo de Souza, brasileiro, casado, 
lavtador, residente no mesmo rio; Cresce n cio Rosso, 
brasileiro, casado, lavrador, residente no me>smo rio, 
Lidio 'l'enório Filho, brasileiro, casado, lavrador, 
residente no mtsmo rio. iiiessa petição [oi e:-.arado 
o despacho do teor seguinte: R. e A. De~igno a 
justHicaçào prévia para o dia 2ô do corr::nte, às 
10:00 hs. L Maz.agão. 15/ !-l/69. A. A. P acca:>. Pro
cedida a Justificação, nos autos respectivos foi 
e:-,.arada a sentença do teor seguin te: vi~tos , etc. 
Crispim Joaquim de Almeida} qualificado nos autos 
ajuizou o presente p edido de justifkaçãn liminar 
de posse, para afina l usucapir uma área d igo, aii
na1 usucarpir uma área de t~rras que vem ocupan
do h:í mais de trinta (:30) anos, mansa e paciCit:a
mente, denominada •• São Vicente >> ou «Santo An
tônio ~.~, nes~e m un icípio e comarcn, localizada à 
mar~em esquerda do braço elo ri0 Cajari, conten
do uma área de ap ro;:.:imadamente dois mil cento 
e setenta e oilo {2.173) hectan.1s, com uma légua 
de frente, por duas de {rt;;!nte aos fundos, confron-
tando-se pela frente, com o braço do 1 io Cajari, 
margem esquerda a com~çar pelo lado de ci ma , 
com o iga rap<' <<Mingáu '> pe lo lado de ba ixo, cum o 
igarapé «::>no Vicente», conhecido também por 
«Água Branca >; e pelos fundos, com as posses de 
terras denominadas <<Boa Vista» e <Floresta•-, de 
propriedade da J ar i, Indústr ia e Comérc io S .A. e, 
«CalçoetJe >, . de propriedade do Suplicante. - - Alegaram 
ter adquirido ditas terras por com pra fe ita a don a 
l\1atia lnácia Alve::, e seu filho Napoleão l\h•es , sen');J 

qu~: o documento particular se ex1raviou, sendo certo 
t3m bém, qu~ os então vendedor2s, haviam adquiri
do o imóvel em 1 !J23, de Antõnio Corrêa dos 
Sr.111,o~ Braga, Já falecido, estando a propriedade 
cadastrada no lBRA. - Na juo;-tificação ~:·é"ia, 
foram ~~uvidas lrês te'ltemunha.; que confii·mat am 
não só os dizeres da inicial, como tambP.m. ser 
mansa, pacificé1 e ininterrupta, a posse do Suplican
te e sua mulht:r, esclarecenrlo que jamais pot 
q ualquer meio ou iJr.na, fõra contestado a posse, 
seja por qu~m -1uer que seja.-. ÜU\•ido o represen
tante do Ministêrio Públi!:'o, t:oncordou com a justifica
ção, nada requerendo. - Ante o expvsto pois, julgo 
por senlen.,:a -, pa1 a que produz,a s~us direitos 
legais. a pre:>eltte justific~:~~ão prévia de posse, que 
comidero boa, para que possam os intercssaclor. 
u sucapirem o i:nóvel descrito e i ndificuado de iní
cio, determin<mdo que em conseqüência, se proce
dam as t:ilações por mandado, co.:> confrontantes do 
imóvel, citação p.-!ssoal. inclusive de St!US sucesso
res, se fttleci·los forem, bc: m como Jt! suas mulhe
res se casado:., para que querendo, contestem o 
pedido 11(' p1 a:.Go d~ dez uias: citação por meio d,.. 
edita l com o prazo de trinta (30) rlias, para todos 
os interessad os inct!r tos, de,·endo ser o mesmo ali
xado n<, lugar público de c~stume e publicado ao 
menos uma vez no << Oiari.J Oiidal ., <ta c<apilal do 
Território; citação por pre~atória, do Chefe da De
legacia neste Território, do Patrimõ.üo da União 
representado aqui, pela Oivi~ão de Ttrral= e Colo
n ização, êste, conforme fico u esclarecido acima, por 
precatória, devendo constar das citat;ões. o inteiro 
teor d a in ir 1al e desta sentença. - Publique· sc, 
Registre-se. Intime-se . Custas, como direito. Dati
lo.~; rafd . Mazagiio, 17 de outubro .de 196$). Antõnio 
Albe r to l' acca, Juiz d'= Direito. 

E para qu e niio se alt!gue ignorância, mandei 
exped ir o pres..::.tc editai com o prazo de 30 (trinta) 
dia;), o qua l ::.~r~ publicadn pdo «Diário Oficial!) 
dêste Território, que se edita na cidade de !\Iacapá 
e fixado em cartório, na forma da L ei. Dado t> 
passado nesta cirlade de Mazagão, aos vinte e no
ve (29) dias do mês de outubro de 1969. Eu, Pau
lino d e Carvalho Rôla, escrivão, datilografei e subs
crevo. 

Antôni:> Alberto Pacca 
Juiz de Direit-::> 

Poder Judiciário 

Seção Judiciário do Amapá 

Etl ital de p1·in!t'ira praça co m o pra:w de 30 (tri nta) 
tllus na forma ubnix0: 

O Uuuwr ~iJ \·(!r i <l Lu tz ;\Ny Cubr·al. .J UI I.. Federa l da 
Sc<;iio ,J ull íciál'la do ,\ nwpú. por not11ea~ão na rorma da 

' let e uo uso de suaq atriiHIIÇÕt•s: 

Faz So.ber aos que o prêsontc t.!dital de• prinwint 
praça com o prazo de illl (trinta) dill.s vit·eru, ••U <lê!e CO· 
nlteci meu!t• ti vere1l1, que no din 05 cll• clezcmbr·c, de HIIJ!I. 
às Hl:l't) horas. nn ~ula de AtH.licueias dc:-tc Juízo. it A vt·
uida Procópio Rõla, ern ~hc;~pú . pelo Leiloeiro d~:;tn Sl:'ção 
Judiciária, seuhora ~eu~a Hib~lro dos So ntns. serão lovu
dc•s à prim ei ra !, raça dp \'l'ndu o AtTenn ta~,;ào u, bt! lls 
penhorados u J. B<ll'l't•iru,; p~ ru pagame-nto dl' prinmpal. 
juro~ rltJ rn or·a, multa, c·onec;ão monclaritl o cus tas. nos 
AulO E' do Exer utiro rtscal 11°. lbS. que lho movo o Institu 
to .KacitJoal de f'rcvi·lêncm Social. cun•tantc dos s~guin t t•o.; 
bens: Cm ll ) l oiP de ter·1·a nn. :i.7i4. med indo quinze (J5_l 
nl!'tros lit' t1·eute por t ri nta t :~O} d i tos lle fundo~. ·ituado a 
llua fi : IH'I'11I H• nrlon. bairro do Trem. nesta cictade, com 
u·n t ) b:cnal';ic•, ~:ons tru ido em madcim de lr i. c·nbt'rto ilc 
i• 1d1 , t.:om in~t,Jl.!çÜtJ t>létríto. c a parte ioft•rior comple-
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tumcutc dt•\'!!E-~udu com p:do do c:hi:t) bati.:o, em p~::: .. in:o 
l·l.ll.tio ue coust·n·ução, wcdlndo ncn• (~l) mt't:·os c :-Ctt>u
la cculímell'Ob de lrlntc p<.r ltezc (!3) me:ru .. e c:ua•·<'nta 
cc·~lllu1 e:lros de ruodrs e uma C!.Sil t·,•if.nHI<: tm mudcira 
!h: lei, cobt'rl!J etc palhus, tipo um O> com l u~tal~ç,to l'lé· 
trit a anl:'xa ao bur:·c.cl'lo medinóo qua!ro {-l) ml.!lt' l':õ c 
tri::lil ccr:t1111clr<.s dP frt:nte, pr ·r 30 (trintu l mo•lrt;S <li: ruu· 
ti< s, cuntt'thiO Sl is (ti) comparlímcutos as.;irn tJi:;crimwatlos: 
lmu UJ f~tl!l, quttrt·o (I) quurtos, uma li) eoti!ll.!a, ~unila riu~ 
Ct•ll"\J·uiJoH em nlv~r.uria, por termín&r, bC'lll p:utma c 
em muu ~l;l<.do de consenaçfto. C1taua ca~a foi euifu.;arht, 
cunfnr In!' atvuru de licln;;n u•. ~l\)1 ;){), -:On\!cdido pcla i' rO· 
I0iLUra ~:unic l iJal de ~lu• ap~. To lu! tl't /\ Yulia<,:ão dus bt.!ns 
auiflHl dc:::01 ilo~;: NCrS 6.0\lO,OO (beJs mil cruwiros uovus). 
E, quem dOS IUOSillO:! qu lz~r hinÇilJ', Ullll<'<l in[erÍlll' à Ava
luH;án, Clllllpa t'e<;a no l ocu l dia c !tom mcaciouados, quu o 
l.c!Joolro rccclll' ra o larwc t{ t•ulregurn us J'ttrn()s a quem 
111-t i õ Lle r o lll tlio r p!'Ccos uf..: re: Ct' c:~dmu rlil tliw ~:~ vali .r;üo. 
E. puru chegue n noticlu ao conhedmcntu tHl tOJ(Is os fn
wressuJos nwndt! l passut (I presente E(l!lal c r:w;s trôs 
de igual ll'OI' q u ~ Sl'rilo pul.>Iicudo.s e utlx,;d ;;::; na ron!:a 
úi.l lei. IJo.fu P pa~;sudo uc:;1a chiado de ~laenpá, capital 
llo 'I Nri i;Hio l'cdcrul do Amap<>. af•s cinco dw~ du mes 
dt' 11(1\'l'll•bro do uno tlc hu111 mil tHH't'ct:n<os c sc~~cnta c 
nu~·e . Eu. Josú 'l';wai'(~S. Au\:ili;~r .Jm!:c:iilrio, I'J -7. o 
dali:ografcl c confl!ri, c cu, G::illlermc r\ast'imeclo dos 
!:lauw:::. Chc[o du Súcrclaria, sulJS(;I'ero. 

~ílrrri(J Lui;~, Ncr~· Cubt·al 
Juiz Fe,ler.ll 

Divisão de úhras 

Aprovo e Pu blique-se: 

General hanho~ Gonçalves Martins 
Governador 

Con\'ênio de Compromi:;svs e Del.:>gliçào 
de Atribui-.õe& entre o Govêrno do Terri· 
tório Fedewl do Amt pci e a Prtfeitura 
Municipal de Amapn, na forma abaixo: 

J . .Partes Convencionadas: - O Govêrno do Ter
ril0rio Federal do Amapá, através da Divisão de 
Obras, daqui po r diante denominado GTFA·DO, 
representado por seu dirE:tor Joaquim de Vilht>na 
Nt?lto, engenhe iro, nível 22-E, exHcendo atualmen
te o ca rgo em Comissão 5-C e a Prefeitura Muni
cipal de Macapó, daqui por diante denominada 
PMA, representada por seu Prefeito, senhor Leo
nel Nascimento. 

~. Loc-.1 e Data: - Lavrado c assinado nesta 
capital, na sede da Divisão de Obras. Gabinete do 
Diretor, aos seis (6) dia,j do mês dt! novembro do 
ano de hum mil novecentos e sessenta e nove (1969). 

3. Objeto do Convênio: - O GTFA -00 fa:t. à 
P MA, a declaração de atribuições e recursos para 
os serv iços de rt?cuperação do Gru po Escolar «Vei
g a CabLal», na sede do município de Amapá. 

4. Fundamento Legal d o Convênio: - O pre
sen te convên io foi lavrado fundamentado no § 5.0, 
do Art. 10, do Dec reto-Lei n°. 200, de 25 de feve
reiJo de 1967. 

5. A Execução dos traba.lhos caberá à PMA e 
obedecerá as normas t<knicas. 
plano de aplicação fornecidos 
Obras. 

especifi cações e 
pela Divisão tle 

6. Dotação: - .-\ despesa decorrente, orçada 
em \ inte e dois mil, oitocen tos e oi tenta e dois 
c1 uze iros novos e trinta e nove centavos (NCrS ... 
2:!.882,39), ocorrerá por conta das dotaçães oriundas 
do Ministédo da Educação e Cultura, de acórdo 
com o Plano de Aplicação elaborado p~!a Divisão 
de Educação dêste Govêrno, para execução de 
obras do ensino primário, no exercício de 1969. 

7. Despesas: - Tôdas a~ desp?'<'.:!'. ~feluadas 
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p~ra tl obra ocorrerão por conta da Pi\1A, ~ncl~s: 
ve o desp .. sa de fbcalização por par~e do G l F .\- lJO. 

8. Fiscalização: - O GTFA·DO fiscalizar:l a 
execução dos tt aba lhos a qualque r tempo e pode_rá 
determinar inspeções técr:i :as indt:pendenle da fts
calização permanen te. 

9. Requisição de Nu:nert, rios e l!:ntrega dos Tie
cursos: - · i\s requisições rle numen;t·ios serão en
caminhadas i1 Divisão de Obras e a entrega dos 
recu rsos será feita pelo Serviço de Administração 
Geral (SAG; com autorização do Governador. 

lO. P restação de Contas: - A P .'I! A J?l e 3ta rá 
conta dos recu rsos r ecebidos ao Serviço de Admi 
nistração Geral (Si\G), mediante apresc:ntação de 
faturas. 

J 1. RcsCi!ãu:- Qualqut:r das partes, G'fFA-DO 
ou a llVIA poduá a todo momento rescindir o 
presente convênio se niio Iôr cumprda qua:squcr 
de suas cl6usulas. 

1<:, por assim E>star~m de acórdo, assinam o 
presente convênio tm quairu vias de igual teor, os 
representantes do GTl"A-DO e da PMA, com as 

' duas testemunhas abaixo, s~ndo submetido poste
riormente ao autorizo do Governador do Terri tório 
Fed<?ral do Amapa. 

Eu, Déldo Ramos Du::sr te, Coordenador da Di
visão de Obras preparei e assino êste convênio. 

l\1acapá, (j de novembro de 1969. 

EngE:nheiro J oaquim de nlher.a Netto 
Direto r da Divisão de Obras 

LPonel Nascimento 
. Prefei to Municipal de Amapá 

ilE>gível 
Testemunha 

Alirio Marq•..!es de Souza Rodrigues 
Testemun-ha 

Délcio Ramos Duarte 

Coordenador 

Plano de Az;licaçâo para ·recupeTaçüo 
do Urupo Escolar «Veiga CabTal» 

R E S U M O 

Cap. I Materiais NCr$ l1.734,5G 
(( JI St'l'Viço de mão-de-obra (( 5.8G7,28 
(( lii - Transportes (( 2.933,64 
(( lV - Eventuais « 2.:346,91 -- - ·-

SOMA '.CO'TAL NCr$ 22.882,39 

Importa o presente 
quantia d~ vinte e dois 
e dois cruzeiros novos 
(NCr$ 22.882 39). 

Plano de Aplicação na 
mil, oitocentos e oitenta 

e trinta e nove centavos 

Me t apá, 06 de novembro de 1969 

joaquim de Vilhena Netto 
Diretor da Divisão de Obras 

Preco do exemplar 
NCr$ 0105 . 


	

