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r\ TOS no 
DECRETOS 

O Govt>rnador do Território Federa(do Amapá. 
usando rias atribuições que lhe confere m os itens L 
VII e IX, do artigo 4.0 do Decreto-Lei nr. 5.839, de 
21 de setembro de 1943, e tendo em v ista o que 
consta do processo nr. 1 .:~59/69-SGT, 

RESOLVE: 

Aposentar nos têrmos dos ar· igos 176, item li I 
e 178, item III, todos da Lei n°. 1711, de 28 de 
ouLubrQ de 1952, combinados com os de n°s. 101, 
item I e 102, item 1. alínea «b .o, da Constituição do 
Brasil , o servidor Raimundo A uguslo dos Santos. 
ocupa nte do cargo da classe «B •, da série de clas
ses de Telegrafista, nível 14 (Código CT-207), ão 
Quadro de Funcionário~ do Govêrno deste Territó
rio, lotado na Secretaria Geral. 

Palácio do Setentrião. Pm Ma..::apá , 12 de no
vembr0 de 1 96!). 

General Ivanhoé Gonçalves Martins - Governador 

Coronel Adálvaro Alves Cavalcanti - Secretário-Geral 

O Governador do Território Federal do Amapá, 
usando das atribuições que lhe conferem os itens 
I. VII e 1X, do artigo 4° ., do Decreto-lei nr. 5.839, 
de 21 de set.embro de 1943, e tendo em \'ista o 
que cOn$ta do processo n°. 7.:F:i0/ 69-SGT, 

RE 'OLVE: 

Apos~ntar nos têrrnos dos artigos ! 16, item Ilf, 
e 173, item Ili, todos da Ld n° . l. 7 I L, de 28 de 

,)utubro de 1952, combinados com os de n°s. 101. 
item I e 10~!, item I, alinea <cb», da Constituição 
<io Brasil, o servidor Alberlo Chagas Bahia, ocupan
te de cargo de Auxiliar de Cozinha, nível 5 (Códi
go A-202), do Quadro de Funcionários d o Govêrno 
dêste Território. lotado na Divisão de Saúc:ie. 

Palácio do Setentrião. em Macapá, 13 de no
nmbro de :969. 

(;enera l lvanhoé Gonçal\'eS Martins 
Go,·ernador 

Coronel Adá lvaro Ah·es Cavalcanti 
St-netário Gt> ral 

O Governador do Território Federal do Ama
pá, usan rl o das atribuições que Ih'! conferem os 
itens I, VIl e IX, do artigo 4.0

, do Decreto-Le i n°. 
5.839 de 21 de setembro de 1943, e tendo em ,·is
ta o que consta do Rádio O.L\-191/6H. 

RESOLV8: 
Nomea r na forma do item li1 do artigo 12, da 

Lei nu. t.711 de 28 de outubro de Hl52, Guilherme 
Nery de Oliveira Cabral, ocupante do cargo da 
classe «A», da srriP. de clas;,es de Oficial de Admi-

I!XEC UTI\10 
nistração, nível 12, do Quadro de Funcionários Pú
blicos do Território Federal de Roraima, para exer
cer o cargo isolado de provimento em com1ssao. 
símbolo 6-C, de Representante do Govêrno do Ter
ritório F~deral do Amapá em Brasília, Distrito Fe
deral. vago em conseqüência da exoneração, ex offi
cio. de Geraldo do Valle Neves, a contar de 6 Je 
nove mbro dêste ano. 

Palácio do Sttentriào, em Macapá, 18 de no
\'embro de 1969. 

General Tvanhoé Gonçal\·es ~1artins 
Governador 

Corone l Adátvaro Alves CaYalcanti 
Secretário-Geral 

N.0 064/69-GAB. 

O G0vernador do Território Federal do Amapá, 
usando das atribuições que lhe con ferem os itens I 
e VII, do artigo 4.0 , do Decreto-lei n'J. 5.8:39, de 21 
de se tembro de 1943, 

R E SOL V E: 

Art. l .U - Torna r ponto facultativo a data de 
dezenove (19) de novembro do corrente ano «Dia 
da Bandeira •}. 

Art. 2.n - Revngadas as disposições em 
conlrárío. 

Paládo ào Setfntriào. em Macapá, 18 de no
ve mb ro de 19139. 

General Ivanhoé Gon<:alves i.V1a rtin5 
Governador 

Coronel Adálvaro Ah·es Ca,·ah:ante 
Secretário Geral 

Comi. sao ele lnqué1·ilo Admini. trativo 
PORTARIA NY:432!69-GAB 

,\provo: 

Genera l lvanhoé Gonçaln:s Mal'lins 
Go\'ernador 

PORTARI:\ N. o 1, 69-C.l.A 

O Presidente da Comissão de inquérito 
Admini~trati,·o, designada pelo Exm.O 
Senhor General Governador dêst:: Ter
Iitório, usando das suas atribuições qu~ 
são conferidas por lei. etc:_ 

RESOLVE: 

DESIGNAR o servidor Raimundo Ramos da 
Sih·a. ocupante do c-argo de nh-e!-7 da série de 
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---------·---- ~---~-· ... - ·~._,_..,..___.- ; , __ .... _~~=· ·,.., ----~-------·----------

As llt>partições Públicas/ E x p E---1 D I E N· L"'!J'llJ... - E. l . ~s Hepartlçõ~s ~úl>licas 
1'erritoriafs deveriio remeter - .. 1 ctogtr-se-ão ns aGsmaturas 
o expediente dcsliu!;td(J à pu- i ., 1 anuais renovadas oté 23 de 
b!icação oeste ntAfU() OI•'J- 1 imprt~n§a Of!eia8 1 fevereiro de cada ano e àf 
CIAL, dlitr ic\menlf!. até às ! · iniciadas, em qualquer épocn 
t:i.llO bl)ras, exr.eto ans sá l>a- DIRETOR I pelos órgãos competc;itcs. 
rios quando rlcveJ'ã o lazê-lo C:.\.HLOS DE A::XDRADE t>ü.\TES A fim de possihil!tar a 
sttP. ll<; 11 ,3(} ho ras. r·co:ressa de ntlõres aco!llpa-

A.<~ r·eclumações pt~rtioeo- · DIÁRIO OF'!Cl.AL I nhudos ele esclarecimoatos 
tes u rnut(~rlt. rct1·ibuidu, uos lmpr t.J~lliO tlas Of.idnas <la Imprensa Oficial . quanto à ~< ua ap!icaçi:\o, soll-
casos de erros ou omissões. ~I ACA PA - T. J?. AMA P ,\ · l cítamos usem os interessados 
deverão ser forrhuladas por -- I preferencial mente cheque ou 
e<>G~'ito , à Seção de Hcdoçüo, A S S I N A T [; R A S 1 vaie postal. 
J >ls 9 às 1:l)lU IÍ<li'US, no mfl- An ual NCr~ 7,HO I Os suplt!Ule.ntos às cdl· 
x'mfl ntó 72 h o r u s l.il)ÓS a Nf'r illl I r . d Semestral ~ ~ 3,SO ções dos órg!ios o iCJais a 
Sl.Ulla dos ôrgãns oficiais. N'~I·$ 1 ";; I se rornc.cerllo aos assinantetl Trimestral .._ " " Os originais deverão ser NCT . .;: 0·0,. l que as solicitarem no ato sl'1 
datuOgl'afados e autenlicadoe, Número avulso "' · ,) assinatum. 
r essa! vadus, por q ucm r! e di- --- 0 f 1 {l · 0 · • r co f e 
reilo. rasuras ~" f'tucndas. << BRASILJ_\ - tste Diário Pticial é encontrado par::. lcitu- u~c Oll n puu 1 · 

ra no Salão Nacional e h ;t<.t naciooal rl~ Imprensa, à?. 1 lle[,al, ;elá Utu de~couto ._de 
Excetuadas a& parl.i o c:x- COOPElt PRESS no Bt·asilia l rut:crial HoteL» 110 lO· I ara faze_r JUS a c::.te 

t•!rln r, que serão f' e rn p r e ' descontt;>, devera pr ovtor estfJ. 
J,Ju&.is. as rtEsinaturas PO(Ier- Para facilil!u· aos a~slnnn-1 A fim ~c evilar solução conài!;'ãn nu nto ela assioalur~. 
~·!-ÜO to1n:u·, em qufllqucr tes a vcrirJCaçP.o do prazo dl:l• de cont',luHisde no · rccclJi - 1 (l de custo cada exemplar 
e1>•1r.::t. por seis meil('f; ou urn validade de suas ussmntures, ! t!leoto dos joi·naís, d c vem . 2lrazarlo <los Orgílo~ do ofi
a•w. · na parte super ior do ender ê· os assi~:aulet• províd_cnciur a I dais será, no venda avulsa 

1\s assinnttu·as vcn•:idu6 1 ço vão iraprcs~os o número t·eFpeell\'U reoovaçc.r, tom acrescida de ~Cr$ 0,01. ~e 
p •Juer~u ser snspL•usas sem I do talão de regislro, o w~s e l\n tN·edência ntiHima. de tJ'J n· 1l do mesmo atH\ e df! N G ,. S 
nvis<' pr(•vio. o an0 em que YiJHin1·á. lt1 [ilO) <.l ias. 0.02, p01' uno decorrido. 

---------- --------- -- -----------~---------
c:l asse Escrevente datilógrafo, do Quadro de Fun
cionário Públicos Civis da União, do Govêrno dês
te Território, lotado em a Divisão de Terras e 
Colonh:ação, para se1 vir como Sec retário desta 
Comissão de Inquérito Administrativo, na forma do 
artigo 219, parágrafo 2.0 da lei 1.711/52. 

Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se. 

!\1acap~, 17 de novembro de 1969 

P ed ro Lopes da Cunha 
Pre~idente C.T.A. 

------·--------------------------------·-----
Divisâo de Obras 

COPIA A UT:ÊN1'ICA 

Ordem de Serviço n.O 08/69-DO 

() sr. Diretor da Divisão do Obras, Eng.O 
Joaquim de \lilhena Netto, no uso de 
suas atribuições, etc. 

E em obdiênda ao despacho do Exm.v Sr. Go
\'ernador do Terr'itório, exarado no processo n.O 
6.510/69 , 

I 
' 

I 
HESOLVE: ' j 

I 
D-:>signar os funcionários Eng.Os Douglas Lobato I 

Lope!>, ni\·eJ 12·B e José Aleixo da S ilva Lima, ní- . 
vel ~1-A e o sr. Gratuliano de Morais Pinto, Mes
t re, nível 14-B, para constituírem a <.:omissão para 
ve rificação do estado de conservação dos imóveis 
de moradia dos detentos da Cadeia Pública de Ma
t:apá, apre:>entando no final o respectivo parecer 
técnico a respt"ito do assunto. 

Dê-se ciência e cumpra-se. 

Gabinete do Diretor da Divisão de Obras, em 
_:..,racapá, 8 de outubro de 1969. 

aa) EngY Joaquim de Vi lhena Netlo 
Diretor 

Divisao de ObTas 
Oficio n°. s/n/69 Maca pá, 27 f 10/ 1969. 

Da: Comissão designada pela Ordem de Ser
viço , nu. 08/óll-DO · 

Ao: Ilm0
• sr. Diretor da Divisão de Obras 

Assunto: Parecer 

COPIA AUT.GNTICA 
Senhor DiretOT: 

Cumprindo vossas determinações conforme Or
dem de Serviço n°. 08169-DO. pela qual fomos de
signados para procedermos a verificação do estado 
de con.servução dos imóveis que foram o complexo 
habitacional da Cadeia pública de Macapá, conclui-
mos: · 

-- Dada as concliçães de deterioração em que 
se encontram suas estruturas, limpesa, instalações 
sanitárias e elétricas, cobertura e as ferragens em 
gHal, . 
que a reforma que se exigirá para as residências 
dos detentos torna r-se-á o;,erosa para a Adminis
tração amapaense se considerarmos o elevado cuslo 
dos materiais e mão-de obra. 

Stnhor Diretor, estas as conclusões dos nosso.; 
trabalhos e aproveitamos o ensejo para reiterar
mos· lhe as nossas. 

Cordiais Sa ud~ções, 
a) Eng<'. Douglas Lobato Lopes 
a) Eng0

. José Al-:!ixo da Sih·a Lima 
a) Sr. Gratuliano de iVlorais Pinto 

D'i'viscio de Oúras 
Oficio n°. 57H/69-DO. Macap~, 7/ 11/ 1969. 
Do : Diretor da Divisão de Obras 
Ao : Exm0

• Snr Gen. fvanhoé Gonçalves Martins. 
DD. Governado r do Território Fed. do Amapá. 

Assunto : Informação - (presta). 
Hef. Proc. nJ. u.510/ G9. 

CÓPIA AUT:ENTICA 
Senhor Governador: 

Cumprindo determinaçGies de Voss&. Excelência, 



5a. e 6a.-feiras, 20 eo 21 de no\·embro de 1969 

anexo encaminho o Laudo da Comissão incumbida 
de dar parecer sôbre o estado ~m que se encon
tram a!'õ residências destinadas às famílias dos de
tentos da Colônia Penal do B~irol. 

Com relação ao assunte', baseado no parecer da 
refe-rida Comissão, cumpr~-me informar: 

- As residências necessitam de restauração 
gt-ral, inclusive nas suas estruturas· I 

- A execução dos serviços para a reforma 
que se fa'l. necessária tornar-se-á ocerosa para a 
Administraçào, levando-se em consideração o custo 
do material e mão-de-obra a serem aplicados e o 
estado em qu~ se encontram o!> imóveis. 

Salvo m~lhor juizo de Vossa Excelência, con
cordo com o parecer do Sr. Diretor da D.~.G. pela 
demolição dos rE>feridos imóveis, conFiderando o 
seu estado precário relatado pela Comissão incumbi
da do assunto. 

aa). Joaquim Vi lhe na Nt t~o 
Diretor da D. Obras 

Onbinetr do Oovernnrlor 
DESPACHO 

ConsirJ ... rendo o par<!cer acima e também que 
a~ casas Coram construídas em l948, adminjstrati
vamente com a finalidade de abl'ig!lr fam ílias de 
detentos e que a recuperação é impraticável auto
: i7.o a df'molição dos prédios indicados, Cllm ' ap1 o
\'c:ltamento da matéria prima. quando fôr o caso. 

O Stnhor Cht!e do Setor de Patrimônio tome 
as providências dt'correntes da presente dec.isào. 

I J/ 11 ,'69 

a) General h ·anhoé Gonçalves l\Iartins 
c;.overnadúr 

I J in i.w7 o ri r Obra :i 
Aprovo e Publique-se: 

GenPral [\•anho~ Gonçal\·es :\lartin!'. 
Gú\'ernador 

COi'\TRATO N.n ~3/69-SO-DO 

Tê1 mo tle contrato para restauração do 
Hospital Geral de 1\la~apá, cel~brado en
tre o God'rno do Território Federal do 
Arnapn, neste ato rc:presentado pelo Di
•etor ria Divi3ào dt Obras, e a Firma 
Plalo'l, l•:ngehaJ ia ~ Comércio. 

/\os quatro t ~) dias do mês de novembro do 
ann dt:: mil nnvel·entos e sessen ta e nOVt! (04.11.1 969), 
nesta Capital, perante 0 engenheiro Joaquim de 
Vilhena Neto, nível 22-8, Dirc:to1 da Divisão de 
Obras, sín1bolo 5 l', compareceu o senhor Clarck 
Charles Platon, responsável pela firma Platon, En
genhariH e Comércio, adiante designada simples
mente Emp1 eiteira . estabelecida iJ Avenida F.A.B , 
ne ta capital. e 1ambém as testemunhas abaixn 
assinadas, declarou, expressamente, que aceita tão 
il1teira1nente como nêsse ato ~e contêm, tôdas as 
:::specificações e estipulações t'onvencionaJas entre 
si, pelo presente inslrumentv. o seguinte: 

I - ObJeto do Contrato:- A Empreiteira se 
vbrigR a executar. pf'ln regime dP empreitada glo-

DIA:RIO OFlCIAL :)a póg 

bal, os sen·iços de restauração do Hospital Geral 
de Macapá, nesta Capital, a'isim especificados: 

a) Sen·iços de restauração do Pa,·ilhão da 
1\Iaternidade; 

b) Construção de salários e pequenos ser\'iços 
de restauração do Pavilhão dos Tuberculosos; 

c) Restauração do Pavilhão OdontológicJ; 

c!) Restauração do Necrotério; e 

e) Construção de 25 ml. de muro di,·isól'io. 

§ Único - O serviço será executado na forrr.a 
dêste contrato, obedecendo integral e rigorosamen
te as descrições, plantas, projetos e especificações 
fornecidos pela Divisão de Obras e de acôrdo com 
a Edital de Tomacla de Preços para a execucão 
dos serviços objeto do presente contr&to, passando 
tais documentos, rubricarias por ambas as parter, a 
integrar êste instrumento, inclusi\·e os que se refe
rem a alterações admitid:Js ou introduzidas pela 
Divisão de ()l)ras. 

11 - Pr~ço:· A Empreiteira se obriga a execu
tar os ser\'iços objeto deste contrato pelv prt-ço 
global de setenta mil e setecentos e trinta e 
OJto cruzeiros novos (N C::rS-70.738.00). 

lli - Pagamento:- O pagamento ú empreitei
teira será efetuado pela Tesoura: ia do Go\·êrno do 
Território do Amapá, de acõrdo com B0letins de 
Medições de sen•iços expedidos pe .a Di\'isão de 
Obras. 

IV - Dotação:- As despesas com a e~.:ecução 
do presente contrato ocorrerão por conta das dcla
ç3es oriundas do Imp6sto Único sôbre Minerais, do 
corrente ano. 

V - Prazo:- O prazo para e:-:ecução total dos 
sP.rviços :.erá cie noventa (90) dias consecutivos, a 
contar do 10.0 dia ria as'sinatura do contrato. 

VI - :'l'flllts:- /\ Empreiteira ficarâ 
multa moratória de NCr$-70,73 (Setenta 
Noros e Setenta e três Centa\·os). por 
exceder ao prazo contratual. 

sujeita ú 
Cruz~iros 

dia que 

Vll - Reajustamento de Preço:- Não se cogi
tará de !'t>ajustamtnlo de preços apresentados em 
proposta. 

\'IH - Fic:calização:· !:>em preJUlt:O de plena 
responsabilidade da Empreittira perar.t.e a Di\·isão 
d~ Obras ou tercei ros, todos os sen•iços contrata
dos e))ta1ão sujeitos il mais ampla e irrestrita fis
calização rela Divisão de:. Obras. a qual-1uer hura, 
por ptssoa:· credenciarias púr esta Divisão. 

§ 1.0 - A ação fiscalizadora seril t>xercida de 
modo sistemático e permanente, de maneira a [a ter 
cumprir, rigorosamentt:!, os prazos, condições e qua
lificações previstas no con trato e seus anexo::. 

§ 2.0 - Para representá-la em matéria de 
ordem técnica e suas relações com a fiscalizat;ão 
da Divi3ão de Obras, manterá a Empreiteira um 
engenheiro. além de técnicos e mest1 es resoonsá-
veis na obro. · 

§ 3.0- A Empreiteira dar:l c1encia à Didsão 
de Obras de tõda e qualquer anomalia que \'eri
ficar na execução dos serdços. 

§ -4. 0 
- A Empteitdra prestará todos o:; es

claJ ecimentos solicitados pela Di\•isão de Obras 
cujas reclamações se obriga a atenJet pronta <> 

írrestritamentl' 
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§ 5.0 

- A Divisão de Obras poderá l'<>JeHar. 
serv1ços ou operário5 que não correspondam às 
necessidades da obra, às condições pactuada~. cum
prindo à Empreiteira refazê-los ou substitui-los 
d~ r1tto do prazo de 48 horas da modificação que 
para tanto lhe fôr feita, correndo por sua conta 
tôdas as despesas 

§ ü.u - O entulho result&nte dç~ demolição e 
os materiais que a ela não se destinem serão remo:.. 
vidos pela Enpreiteil·a, à medida da marcha dos 
t rabalhos. 

1X - .iVIão-de-Obra;- A direção da ab:-a caberá 
a profissional habilitado na forma ela legislação 
vigente. 

§ 1.0 - Os mestres da obra deverão ser pes
soas de experíenca e idoneiJade técnica e pessoal, 
devendo permanecer nss horas normais de traba
lho na obra, a lém de estarem habilitados a prestar 
qualquer esclarecimento sôbre os serviços. 

§ 2°. - A Empreiteira se obriga a r~speitar 
rigorosamente, no que se refere a todos os seus 
empregados utHizados na obra. a legislação vigente 
sôbre tributo, trabalho, previdência social e aciden
te de trabalho, por cujos encargos responderá uri
lateralmente em tôda n sua plenitude. 

X - Responsabilidades : -- A Empreiteira re
Cúnhece, por êste instrumento, como reconhecida 
tem que ser a única e exclusi va respons~vel, em 
qualquer caso, por dano:; e frejuízos que eventual
ment~ causar à Divisão de Obras, cc)isa, propriedade 
ou pessoa de terceiros, em decorrência da execução 
da obra, correndo às suas expensas, sem responsa
bilidade ou ônus para a Divisão de Obras, os res
sarcimentos ou indenizações que tais danos ou pre
.i uízos possam motivar. 

§ Único - - Co rrerão, também, exc lusivamente 
por sua conta, responsabilidade ou risco, as conse
qeiências d ;?; 

a) sua negligência, imp~ríc ia ou imprudência; 

b) imperfeição ou insegurança da obra; 

c) falta de solidez dus traba lhos executados, 
mesmo após o término do presente cont rato; ! 

d) furto , perda, detErioração ou avaria de rna- f 
teria! ou aparelhagem usados na execução dos I 
serviços; 

j 

A Empreiteirll não poderá subempreitar totalmente 
a obra . A subempreiteira parcial dependerá do 
consentimento da Divisão de Obras. 

Item segundc - Rescisão - O presente con
trato terá pleno direito de rescisão indepen~.e n te 
de ação ou interpela ção judicial quando: a) a iu·ma 
falir, entrar f:m cor.cordata ou djssolução; b) nos 
casos nêle previstos. 

Item Terceiro - · Aceitação final da obra - A 
aceitação fina l da obra dependerá da verifi~ação 
pela Divisão de Obras de sua plena confor~mdade 
no estipulado qeste contrato e da absoluta .li~1peza 
dos ~anteiros de serviços a cargo da Empreitem~. 

§ Único - A aceitação final da obra não .ac~r
retará de modo algum a Exoneração da Empre1teu·a 
e seus técnicos da responsabilidade civil e técnica 
por futuros eventos decorrentes ou . relacionados 
com a execução dos serviços convencwnados e da
dos como aceitos . Não caberá à Divisão de Obras 
qualquer ônus, participação co-responsabilidade di
reta ou inclireta, em danos ou prejuízos causados 
devidos a falhas , deficiência ou impropriedade. de 
ordem técnica verificadas em todos os serv1ços 
executados pe· a l~mpreiteira e dados como aceitos. 

Item quarto -- Fôro -- A Empreiteira elege a 
cidade de Macapá j)ara fôro legal do presente 

1 contrato. 

Item quinto -- Avaliação do presente contra~o 
dependerá de sua· aprovação pelo Governador, nao 
se responsabilizando a Di visão de Obras se em todo 
ou em parte o mesmo nã o fôr aprovado. 

E assim , por estarem acordes, os contra~a~os 
mantêm o prest:nte contrato em quatro (4) vtas 
de igual teor e forma para :1m. só efeito, ~om tes
temunlu s abaixo, o qual esta 1sento de sel,~, con
forme art. 4C Nota 3.a, da Tabela de Selo em 
vigor, ficando ' três. vias em podêr da Divisão d e 
Obras e uma com a Empreiteira. 

Eu. Délcio Ramos Duarte, Coordenaclor da Di
visão de Obras, preparei o presente contrato e 
a: sino. 

Macapá, 4 de nO\' embro de 196D. 

Eng. Joa(]uim de Vilhena Neto 
Diretor da Divisão de Obras 

Clark Charies P~aton 
Empreiteira e) ato i~icito se u e de seus empregados: 

O acidente de qualquer natureza com materiais 
e aparelhagens empregados ·na obra ou ~m decor
r~nci9 d e la. 

I I 
I Doug1as Lobat:> Lopes 

Tes temunha 

XI - f\ceitação do:; Serviços: - A Divisão de 
Obras só aceitará 0s serviços que e~tiverem de 
acôrdo c.:om as especificações e que apresentarew 
um acabarnento perfeito. Os serviços que a critério 
da Divisão de Obras não reunirem tais condições 
serão rejeitados, cabendo à Empreiteira t odos os 
ónus decorrentes da tejeiçiío. inclusive quanto a 
prazos e d espesas . 

§ Único --- No caso de serviços imperfeitos ou 
em desacôrdo com as especificações ou inadimple
mento de qualquer obrigação contratual a Divisão 
de Obras po:lerá rescindir o contrato sem ação ou 
interpelação judiciaL 

XII - Disposições Gerais: 

Item primeiro - Transfe~·t: ncia do Contrato --

Délcio Ramcs Duarte 
Coorder~ador 

----··----------------------------
Central Açnctaein7. do Amapá S.A. 

A viso aos Acionistas 

Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas. na 
sede 5ocial, à Avenida Iracema Carvão Nunes. n ° 
400, nesta ciclad<', os documentos a que se refere o 
artigo 99 do Decreto-lei n°. 2.G27, de 26/ 9/ 40, reJa~ 
tivos ao ~xercíc i o soeis! ence>nado em :H de agô:-; . 
to de 1969. 

.Macapá, 11 de novembro de 19tHJ. 

A Diretoria 


	

