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~IOS DO I~ODl~R EXEC UTIVO 
Gabinete do Governador 

Despacho do Governador 
Na ilndicância a que mandei proceder, para apurar 

irregularidade na CEUT A, dei o seguinte Despacho: 
Considerando: 
- que a Casa dos Estur!antes Universitários do Ama

pá - CEUTA fo! fundada e mant!da pelo Govêrno do T er
ritório pam amparar estudantes am~paeoses, pobres, com 
o elevado e3pi rito de facilitar a permanência, ell1 Belém, 
de bolsittas Universitát:io8; 

- que as f inalidades da CEUTA não foram ating!
das, tendo toldo, ao contrário, deturpada s por estudantes 
que não souberam corresponder à expe~tatiTa do Govêrno; 

- que comumente a Ci~UTA abrigava elementos es
tranhos, estudantes ou não, radicados ou não no Amapá, 
em flagrante violação a expressas ordens do Govêr no; 

- que residiam na CEUTA, st>m autorização do 
Govêrno e hà mais de 12 m e>ses, estuclanles reprovados 
sucessivamente, som concHçõeR precípuas de serem univer
sitlirios, também em violação a normas do Go\"êrno, trans
formandü-a em pensão, até para elementos eslranbos ao 
AIDIJ.Pá. sem quo a sua Direção toml:lsse as devidas provi
dencias; 

- que essa Casa chegou a abr igar individuo subver
~'> ivo, cond(>oado pela Jut~tlça Militur da Guanabara , tenan 
lá hirlo peêso peh.t 1Jelegacil:t de Policia Federal em Belém, 
acontecir-=: ento clesn; (lr aliza dor para. uma organiznçàu a que 
o Uüvêrno runaou com inn'ritos nobi'Cs; 

- que f'stá sobt>j !lmPntc comprov11d0 que é impra
W·ó vel a Diruçüu da CEUTA por estuclautes Universita rios, 
pn r falt11. de au toridade a ext•esso de cowplacência, dlreção 
que nüo procut·a f'iatisfazer compromissos assumidos, inclu
sive o de conser vação do prcrJro e respt:>ito às regrns do 
procedimentn social qup deve raractcrrzar jovPns beneficia
dos com auxíiiob emanadüs do Govérno Territorial: 

- que os estudantes abrigad os pela CEUTA não se 1 
co mpadecem com a& normas estabelecidas, rebelando-se 
muitas vêzes às regras comuns, cbegando a eleger Junta 
Governativa, por sua alta ;-ecreaçllo; · 

- que o Govêrno não pode permi tir ~eja a CEUTA 
considerada [oco cte irradiação cte i ndisciplina, senão de 
núcleo de agi tação. 

RESOLVE: 
11) Dar por terminadas as atividades da CEUT.\ 
b) Determinar ao St>nhor Repre~o~eotante em Belém 

<tue promova a dl'volu~,:ã:o do p~édio ao seu legitimo pro
pl'ietàrio, nas condições contratun is exigidas 

c) UNerminar ao Senhor Represtlntl!nte em Belém 
que promova o r Pccbimento do acPrvo t! 1.>0ns do Govêrno 
tlo '! el"l"itório, exi!>ten tes na CEUTA, de acôrdo com 11S re
luções ('Xistentes e devida verií"icu~·üo. 

:\l ucapá. Hl de ft'\"Ci"t'i r o de 1!Ji0 
Gen. l vanheé Gonça lve~ Martins 

Go vernador 

Ala Nr. 13 
Aos seis dias do :nl!s elo fevc>rl}lro de lJum mil no vecen

tos e setenta, nesta cidade el e Ma.capa - capnal do T er
ritório Fede•nl do Amapá, reuniu-se a Contissão Especia l 
comp<.sta dos seulwres: Coroac·l AJúh·aro Alves Caval
ca nti. Sccreturio-üeral do TFA; Doutor Geraldo Leite de 
Mor::us. UirHto r da Divisão de !Mlucação: Doutor José 
Ale ixo da Silva Lima. Chefe da Se>ção de Estradas da 
Divi:H1n de Obra s: Capitilo-Tene> ot!! RRm. Francisco Me
deiros de Araújo. Chefe da Seção ~o Mate:oial do SAO:. 
justHicanl o-se a au t.>ncia do seni10r Doutor .Jüaquím de Vi -

lhena Netto, Diretor da Divisão de Obras. por encontrar-se 
fora da ci dade em gôze de licença para tratamento da 
saúde de pessoa <la família. Cornls&ão esta designada C(m
forme Portaria número 11/70-G AB, para examinar o bar
racão coberto de palha existente nos terreuos da Piscina 
Territorial, t endo um vista o aproveitamento da matéria 
prima e utilizução da ár ea para a pcática de Educação 
Física. Do exame «il.-loco» constatou-se que o barração 
em evidência apresenta desolador estado de conserva~ão 
cr~.u sa do pela ação l.lo t empo, estando com o madeirame 
apodrecido em grande parte; da cobertura primitiva de 
palh11 de ubuçu. mais eu menos um têrço já foi substituí
do por fô lhas de zinco e de fibra-cimento; a rêde elétrica 
dlsprüvida cte isolamento conveniente e com terminais 
sôltos em alguns ponto5, oferecendo assim, além do fator 
segurança constantemente ameaçado pelo perigo de incên
dio, considerando·se que está situado às proxilnidades dBs 
depósito~:~ de inflamaveis existentes na Garagem Terri
terial - em aspecto irrecomem4ável para um próprio do 
Govêrno. Há também, situado no ângu lo do terreno for
magos pelas Huas Cândido Mendes e Raimundo Á lvares 
da Casta, um barracão de igual tipo mas de menor porte, 
onde opera a ofieina de carpintaria da DiYisão de Educa
cão. r:ujo estado assemelha-se ao anteriormente descrito. 
Exü;te ai.td<i ua área da Pi;scina, um parque infantil in
completo e uma quadra cimentada para vali-basquete, 
carentes de r emoção ou re.cuperaçilo t otal. Pelo exatllle 
de Rituaç!lo f ornecido pelo Setor do Patrimônio e constante 
do Proce!'so l56f70·SGT vê-6e que os barracões em e>idên
cia não faz em parte do tombamento daquêle proprio nacional 
donrle se depreende que [oram feitos à titulo precário 
ou de emcrgí>ncia. cuja permanência não mais se justifica 
pois está ern f runco d:.•sacôrdo com o progresso e o em 
beluzamento ria cidade, existindo, todavia, alguma matéria 
prima aproveitáveL feias razões cxpnstas, resolveu a 
Ct>missão "pinar pela demoliçfw dos barracões cobertos 
de palba existentes nos terrenos da Piscina Territorial 
con1 aproveitamento da matér ia prima existente e, mani
festar-se prazeirosumente quanto ao aproveitamento total 
da área para implantação de uma Praça de Esportes des. 
ti nada à pr8tiaa de educação física, providência que se 
impõe para o atendimento do programa e~ucacional do 
Gflvêrno. E de como assim decorreu a reunião lavrou-se a 
presente ata qoe, depois de lida e nchada conforme vai 
assiuada pelos compnnenlell da Comissão. Eu, Francisco 
Medeiros de Araújo, ser vindo de secretário «ad-oc» a 
subt~crevi. Dat!lograhtda pelo servidor Gerfeson Vascon
celos Dias, Oficial de Administração, nível \ 2- A, lotado 
no SAG. com exercício na Secretaria Geral do Território. 

aa) Cel. Adálvaro A lves Cavalcanti 

Dr. Leraldo Leite d(' Morais 

Dr .. José tdeixo da Sil;-a Lima 

Cap. Franci3CO ~: celeiros de Aral'ljo 

Despacho 
1) Pu i.Jlique-se a presente ata 

2> Autorizo a D. O. a promover a demoliçilo dos 
barracões cobertos de palha. d<• acôr·do com o têrmo 
acima. recolhendo a matéria prima dispooí\"el a s~· us de
pósitos. 

:J) Arquin-sc. após publicação. 

19/ 2/ 70 

aa) Ivaohoé Gonçalves Martins 
Governador 
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As RE\partiçães Públlcas I 
Tul.\c;rlais deverã<> remeter 
o e:xpedien'té destinada. à pu- ~ 
blical;ão neste. DlARJO OFI
CIAL, dtàriament~. at>é às 
13,:-JO huras, ext:eto aos sába
dos fl.Uando deverão fazê-lo 
até à~ 1·1.30 haras. 

Ali reclamações pertinen
tes à matér-11:. retribu-ida, nGs 
casos de erros ou omissões, 
deverão ser formuladas por 
e'!crito, à Seção de Redação, 
4~t.R 9 às 13,30 horas, no má
ximo até 72 h o r as após a 
sstl1a dos órgãos ofieials. 

EXPE.DIENTE 
Imprensa Oficial 

DIRETOR 
CARLOS DE ANDRADE PONTES 

DIÁRIO OFICIAL 
Impresso nas Oficinas da Imprensa Oficial 

MACAPÁ - T. F. AMAPA' 

ASSINATU 
Anual 
Semestral 
Trimestral 
Número avulso 

R AS 
NCr$ 7,80 
NCr$ 3,90 
NCr$ 1,45 
NCr$ 0,05 

j As Repartições Públicas 

I 
ciongir-se-ão às assinaturas 
anuais renovadas até 23 de 

I fevereiro de cada ano e à~ 
Iniciadas, em qual,uer época 

I pelos órgãos competentea. 
I A fim de passibilltar a 

I 
remessa de valôres acompa-
nhad-os d~ esclarecimentos 

• quanto à sua aplicaçlW, soli
J citamos usem os interessados 
1 preferencialmente cheque ou 
! vale posta:.. 

Os s uplementos às edl· 
ções dos órgãos oficiais da 
se fornecerão a os assinantes 
que as solicitarem no ato só 
assinatura. 

Os originais deverão ser 
dattlografadaR e autenticados, 
-:essalvadas, por quem de di
reito, rasuras e emendas. «BRASlLL\ - Este Diário Oficial é encontrado para. lf'itu- \ 0 runctonál'io público fe

ra no Salão Nacional e ln~anacional da Imprensa, dl\ 1 dera!, terá um de~conto • de 
Excetuadas 88 para @ex- COOPER PRESS , no Brasília lnlperial Hotel.» 100fo. Para fazer JUS a este 

tN."IOr, que serão ~J Q m p r e deseonto, deverá proviu esta 
aauaís, as ll.Ssinaturas pol1er- rara facilitar aos asslnan- 1 A fim de evitar solução condição no ato da assinatuNl , 
sf!~~o tomar, em qualquer tes a ver ificaçü(l do prazo de , de conH1luidade no recebi- O de eusto cada exemplar 
épnea, por seis meses ou um validade de suas assinaturas, ! mento des jornais, d e v em , atrazado dos órgão!? do oH
ano. na parte super!or do enderê- os assinantes providenciar a ciais será, no venda avulsa 

As assinaturas vencidas 

1 

ço vão impressos o número respectiva r en(lvaç&o com acrescida de NCr$ o 01. se 
pvder~o ser suspensas sém do talão de registro, .o mês e antecedência mínima. de trin- do mesmo ano, e de N (.; r $ 
avt'SO prévio. o, ano em que findara. ta (30) di-as. 0,02, po r ano decowJo. 

Divisão de Obras 

A provo e P ublique-se : 

General Ivanheé G<mçalves Martins 
Governador 

C6pls autêntica da ATA da reunião para licitação 
ele pre~r>s para a execução das obras de construção d.e 

·escolu primárias no 111unicíp1o dP Macapá , conforme Edt
ta l de Tomada de P rêços n.• 01/70-DO. 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de 
hum mil noveceDtos e setenta, ua sala de Heuniões do 
Pahicio de Setentrião, situHd O à Avenida FAB, nesta cid a
de, perante a Comi ssão designada pela Portaria n.0 4U/ 
68-GAB. composta pelos senbores Coronel Adá lvaro Alves 
Cavalcanti, Engenheiro José AlPixo du Silva Lima e o 
Capitão Francisco Medeiros de Araújo. Presiden te e Mem
bres, contand o a inda com a presença do &enhor Walde
miro Dem{)stenes Ribeiro, Diretor d o Serviçe d t~ Adminis
tração Geral. compareceram os se nhores José Policarpo 
de Mitanda, procurador da firma Constl'u tora P !mobiliária 
Fonsêea Ltda.. Walter Pereira do Carmo, Gerente da 
G:ons trutora Comercial Carmo Ltda., Engenheiros João 
Victor Moura de Arruda, representante de i" la ton, Enge
nharia e Gemérehl Ltda., e Alírio Marques de Souza Ro
d~lgues, responsável técnico da firma J. M. Costa Clilns
trutora e I mobilia ria Ltda. e o senhor engenheiro José 

Marcos Gomes de Melo, represontante da firma Constr·u
toDa Unidas Ltda ., e 11inda do ergenheiro Rodolpho Perei
ra Dourado Ne tlil da firma C:ONTERPA, que participa da 
mesma r eunião somo assistento. l'eunião esta proposta 
pelo Edital de Tomada i e Preços n.o 01/70-DO. para a 
construção das escolas primárias J osé de A ncbieta An
tônio João e Princesa lzabel, nesta capital. Esta r~ uni11.o 
deveria ter sido realizada, na forma do Edital, no dia 
daze. do corr_ente, tendo sido adiada para hoje por motivo 
de for.ça mawr. Na hora propícia foi dado conheciment<> 
aos inte1·eesad os, incltlsive através das eroissôras de ra
diodifusão, locais. Em seguida, passou-roe aos traba
lhos de apuração, te ndo como praxe, o senhor Presidente 
explicad~t aos presentes, pormenores a r espeito da. lici ta
ção. Pa ssou-se ao r ect>bimeoto da~ credenciais dos 
<.: oncorren tes. Na verificação da capacidade técuica dus 
emprêsas concorr entes, or~sr rl to no item 4.2. do Edita l a 
Comissão fixou como r.ritérl o de aproximação até 8 global 
de 75% da á rea correspondente, fatos atendidos po r to
dos, exce to a Constru tv ra J. !v.. Costa ' que por ser uma 
emprêsa recenteme nte rorrnada apresentou o r efe rido 
atestado em r elação ao seu técnico responsável, enge
nheiro Al1rio Mar ques de Souza Rodrigues. S:Jbmetido à 
consideração dos presentes o fato em evidência. todos se 
manifestaram f a v orá v eis ao acolhimento da proposta . 
tendo a Comissão dehberado aceitar como vállda a do
cumenta ção da menciemaáa emprêsa. Após ·~ssas [ormali
dad es, acolheu-se a s p ropostas dos licitantes que apre
sentaram o res ultdo constante do quadro abalxú. 

------ --------·----·----;------------,,.------ -------,------------

1 
Fir m as 

j Preposta I Prazo --;op~:;a-~- Prazo - ·- Proposta I P razo 
------------------·----~-~-----~--~---~--~-----,.------~----~-----

Jo:>é de Anchieta Antônio João Princesa Iza bel 

C. I. Fonsêca Ltda . Obra: 419.875,28 27o 346.846,oo 27o 243.999 ,99 15o 
Muro: 22.83o,oo ::lias 19.92o,oo dias 16.44o,oo dias 

44 2.705,28' 366.76ti ,oo 26o.439.99 
--j-------, - -· - -~-----,----

c __ · _c_._c_ar_m_ o_L_t_d_a_. --------~ l---46_8_._35_7_,_5o_
1 

__ 2_7_o_
1

_ 328.oo3,9CI !5o I 17 1.257,o5 1_1~~-
C. Unidas Ltda. Obra : - - 35o.9o7,oo 24o ] 94 .965,oo

1 

15o 
Muro : j 7. 2oo,oo dias _ _:!..:.?~~?~~ dias 

_358·· .lo7~o...?J---·~- 2o2.1_65,oo:---

·- ____ 4_2_1_.9_9_6._3_o
1 
_ _ 12_o_

1
_ 296.41 5,6o ~--· 26 4.788,7~ 1-~~~ 

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

Platon, E. C. Ltda. 

J. M. Costa 413.92o,9o 24o 292.o4o,74 2lo ~:~1 . 587 ,53 2lo 
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De aeõrdo C&II! a demonstração acima, verUica-se 
serem as melhores propostas, para a construção da ~~ 
cola Princesa Izabel, a da ftrma Construtora Comerc.:lal 
Carmo Ltda.; para as escolas José de Anchieta e Antônto 
J eão, aa propostas do firma J . M. Costa - Construtor11 ~ 
Imobiliária Ltda., aa quais serão submetidas à superior 
apreciação do Excelentisslmo Senhor Governador do Ter
ritório· do .Amapá. Em tempo. declara-se que o engenheiro 
José Alelx o da Silva Lima, fêz part<> da comissão e:n 
substituição ao engenheiro Joaquim de Vilhena Netto, di
retor da Divisão de Obras, que se acha licenciado. Nnda 
mais baTendo a tratar, lavrou-se a presente ata que se
gue dataàa • assinada pelos presentes. 

Macapá, 17 de fevereiro de 1970. 
a) Cel. Adálvaro Alves Cavalcanti - Presidente 

Eng. José Aleixo da Sih·a Lima - Membro 
Cap. Francisco Medeiros de Areújo - Membro 
Sr. Waldemiro Demóstenes Ribeiro 
Sr. José Policarpo de Miranda 
Sr. Walter Pereira do Carmo 
Eng. João Victor Moura de Arruda 
Eng. Alírio Marques de Souza Rodrigues 
Eng. J osé Marcos Gomes de Melo . 
Eng. Rollolpho Pereira Doura do Neto 

Extraído das fôlhas 56, 56-V, 57 e 57-V. do Livro de 
Registro de Atas. 

ti vos. 

Confere oom o original : 
Em 17 de fevereiro de 1170. 

1} 
2) 

S) 

Délcio Ramos Duarte - Coordenador 
Matricula n°. 2.071.6!:18 

Despacho 
Publique-se a a ta respectiva; 
Envie-se a DO, para finll de arquivo; 
Aguarde oportunidade para os contratos respcc-

Macapá, 19/2/ 70. 
Gen. Ivanhoé Gonçalves Martins 

Governador do T.F.A. 

Divisão de Obras 
Contrato n•. 18/69-S0-00 

Aprovo e Publique-se: 
Gen. lvanboé Gonçalves Martins 

Governador 

'l'êrm o de Contrato de Empreitada para execu
ção de serviços no Ginásio Feminino rfe hlaca
pá, celebrado entr-e o GoTêrno do Terri tório 
Fed~ral do Amapá e a fi rma Construtora e [mo
biliária Funsêca Ltda. 

- Preâmbulo 

1. ·Contratantes:- O Govêrno do Território Federal do Ama
pá, ueste têrmo denomfnucto GTF-AP, representado pelo 
Diretor da Divisão de Obras, Engenheiro Joaquim de Vi
lhena Netto e a firma Conbtr utortt e Imobiliuria Fon11êca 
Ltda., deoo~t~inacla Empreiteira, com escritório estabelecido à 
A v. Raimundo• Álvares da Costa, sjn, nesta capital, repre
tientada pelo seu procuradnr, ;;;r. ,José Policarpo de Miran
da. residente nesta cidade, à rua Jovino Dioo/\, s/ n. que 
assina i ste têrmo como representante legal da firma. 

2. Locnl e Data:- Lavrado e assinado nesta cid &da de Jifa
capá, c~:~pital do Terrttório Federal do Ams.pll, no edifício 
undt.: funcio na. a DivibâO de Obras do GTF-AP, aos au dias 
do mêH de dezembro da ano de hum mil novecentos e ses
senta e uove ( 1969). 

li - Fundamento Legal do Contrat n 

O preilen~e têrrno de coutt·ato [oi dcvidamento auto
rizado pelo Exmo. Sr . Govt'rnador. tendo em vit:ta o resul
tadt> da Comissíí~ QYI:' em 02.12.69. fez o recel>i mAnto e 
julgam<' nto das proposta. em atendimento a Lat·ta-Convite 
ex pedida P.m :.!5.11.69. 

111 - Objeto do Contrato e Forma dt' Execução 
dos ~er vil,;os 

1. Loc~lização e 0€'scri<·ão dos Serviços: - A 8mpreiteíra 
se obrtg~ a ex~c~ta t· pelo regime de emp reitf\da gloual 
no G10ásr._, Ft!mwwo de Macapü, os Aerv1ços de construção 
de apt·oxtmadameote 1.100 M2. (Hum mil c cem metros 
quuciru:ios) de calçada tipo passeio. 

·> Form a de Execução:- A Empreiteira se obriga a exe
cutar os serviços na forma dêste contrato, obedecendo 
integral e rigorosamente as descrições, plantas, projetos e 
c::-;lecíficações fornecidos pela Divisão de Obras, passando 
tait; úocumentol:!, a integrar êstc instrunento. inclusive os 
que se reterem a alterações admitidas ou introduzidas 
pelo GTF-AP. 

3. Mão-de-Obra:- A Empreiteira deverá manter um enge
nheiro para representá-la em matéria de ordem técnica 
c sua& relaqõcs com a fiscalização. Os mestres da obra 
devt>rão ser pessoas de experiência e Idoneidade t~cnlca 
e pes11oal comprovada e Oe'l erão estar habilitatios a pt•es
tar quaisquer esclarecimentos sôbre os serviços. 

IV - Preços, Pagamentos e Dotações 
1. Preço - O GTF-Al'. pagará à Empreiteira pt> la exe
cução dvs serviços objeto dêst~ contrato a importll.ncia de 
vinte c cinco m!l e trezentos cruzeiros novos (NCr$25.300,00). 
2. ReajustamPmto:- Não se cogitará de reajustamento de 
preço global do presente contrato. 1 
3. Forma de Pagamento:- O pagameto da obra será reho 
pela Tesvuraria do G'!" r'-AP, logo após rigorosa fiscalização 
e aceitação pela Divição de Obras, dos serviços rertl!zados 
pela Empreiteira, e aro parcelas, úc acôrdo com o anda
mento dos serviços contrataJoe. 
4. Dotações:- As despesas ~om a execução do presente eou
tr!ito, ocorrerlo as ct.: stas das dotações de prosseguimento 
e Conclu~ão de Obras (Cirinás!o Feminino), 1.969. 

V - - Andamento dos Serviços 
1. Cronograma:- Os serviços terão andamento previsto no 
cronograma aprovado pela Divisão de Obras, admitida a 
tolerância máxima de 10%. 
2. Prazo:- O prazo para conclusão dos serviços objete do 
presente têrmo é de sesseata (60) dias consecutivos, conta
dos da data da expedição da 1! ordem de serviço. 
a. Multa:- A Empreiteira ficará sujeita à multa de vinte 
e cinco cruzeiro novos e trinta centavos (NCrS 25,30), por 
dia que exceder ao prazo contratual. 

VI - Fit~caliz!IÇão c Aceitação dos Serviços 
1. Fiscalização: - O GTF-AP fiscalizará a Emprei

teira através da Divisão de Obras que manterá ação fis
calizadora de modo sistemático e permanente', de modo a 
[azer curo prir o presente contrato c seus anexos. 

2. Aceitação dos Serviços: - A Divisão de Obras 
tó aceitará os serviços que e~:>tiverem de acôrdo com as 
especificações. Os serviços ou operários q uc não corres
poadam às necessidades da obra e às condições pactuadas, 
caberá à Empreiteira refazê-los on substitui-los dentro de 
48 horas. A acellação final da obra nilo acarretará de 
modo algum a exonemção da Empreiteira e seus técnicos 
ria responsabilirt ade civil e técnica por eventos decorrentes 
ou relacionados com a execução dos serviços convencioua
dos c dados como aceitos. 

VII - Rescisão do Cctntrato 
1. Rcscisã:- : - O contrato poderá ~er rescindido 

unila teralmente pelo GTfo·-AP ou bilateralmente. atendida 
sempre a conveniência administrativa· 

A critério do GTF-A.P, caberá a rescisãv do coutr11. to 
independente de interpelação j1:1dicial ou extra-judicial 
quando a Empreieeira: 

a) NAo cumpri r qualquer de suas obrigações con
tratuais: 

b) TriJ nsrerir, no todo ou em parte os serviços, sem 
prévia autOrização do GTF-AP. 

2. Indenização: - Na hipótese do 1\em I desta 
cláusula, à Empreiteira O!lberá rer.eber unicament9 os 
•talares dos serviços executadrs até li data da resci~l!.o . 

\'Ili - Fõro 
Para as qu estões decorrentes dê ~te têrmo, elege-se 

o lôro de Macapá. 
E1:1. Délcio Ramos Duarte. Coordena dúr da Divisilo 

de Obras. lavrei o presenl<> têrmo, em quatro 141 viaa, que 
vai assinado pPias partes convencionadas. pelas testem uuhas 
c por mim. 

Maca pá , 3~ de dezembro de Hl69 
Eng0 . Joaquim de Vilhcna Netto 

Di reto r Div. Obras. 
.Jose PolicaJ·po de Miranda 

Empreiteira 
Murilo d~ Almeida Moreira 

Testemunha 
ClPm ir de ~azaré Monteiro 

Testemunha 
Délcio Ramos Dua&te 

Coordenar!or Div. de Obras. 
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Divisão de Segurança e Guarda 
Portaria u0

• 037/ 70-DSG. 

Aprovo: 
Geu. lvanlloé Gonçalves ~lartins 

Govcrnutor 

O Capitão-de .. Corveta Luiz Gonzaga Valle, Di
r.etol' da Divi8ão de Seguranqa ~ Guarda, ulian
do de sua11 a tribuições legais e, 

Considerande a necessidade de contrôle pelos Orgãos 
de Segurança, do movimento de transporte de passageiros 
Inter-municipal; 

Considerando que para êsse cootrêle se tgrnar efe
tivo é necessár io que as autorid&des de . Trânsito sejam 
previamente iníormadati das saídas <' entradas dflls veícu
los que trafegam para outros municípios; 

Considora ndo ainda. a recomendação de Departa
mento Nacional de Estradas de Rodagem, quanto a neces
sidade de apresentação de Mapas Estatís ticos; 

RESOLVE : 

I - De\erminar que todos as veículos que trafegam 
psra os municípios de Amapá., Ca!çoene e outros, trans
portando cargaR e passageiros, deverão apresentar-sE' à 
Inspetoria de 'l'rânsito Público, a Hm ctc comunicar a f!aí
da e receber o «passe» ou «licença para via jar~, bem co
mo os Mapas Estatísticos em branco. nos quais deverão 
Ror anetados os nomes dos passageiros e seus documentos 
de identificação; 

li - Após Q retôrao, E> responsável pelo veículo 
d\lverá dar entrada, entreganclo às autoridades de Trânsi
to, os mapas convenientemente preenchidos ; 

!li - O proprietário 0u condutor que deixar &e co
mnnioar a saída do veículo e não cstivet· munida do com
petente «passe», será impedido pelas autoridades policiais, 
na vila de Forreira Gomes, de prosseguiJ.l viagem para !'o
r a do muniaípio. 

Dê-se Ciência e Cumpra-se 

Gabinete da Cb~fia de Policia, em Macapá 
l !J de fevereiro de Hl7U 

!.u!z Gonza:rn \ 'a l!(• 
CCAFN- Diretor da DSG 

jVfinislério dos 71 rans partes 
Departamen to ~acio na! de EstradaB do l\odugem 

2.0 DRF/N.0 0208 

Belém, 20 de fevereiro de 1970. 

ASSUNTO: Ofício 774/ 69-GAB, de V. Excia . 

Com referÊ:ncia ao Ofício em epígrafe , :lêsse 
Govêrno, referen te à Tomada de Preços n. 0 05/69, 
para aqms1çao de equipamen to rodoviário a ser 
utilizado na BR-156, t ranscrevemos, abaixo , para 
conhecimento de V. Excia., a decisão do Conselho 
Administrativo, a respeito : 

«Resolução do Conselho Administrativo: 

Resolve, por unanimidade, t omar conhecim ento 
do a ssunto e autorizar a aquisição dos eq uipamen
tos na forma disposta no Con vênio de Delegação, 
devendo a documentação da concorrên~ia integrar a 
comprovação do adiantamento. Restituir o processo 
à Diretoria da Administração (Divisão Financeira), 
par& as providências decorrentes. 

Em 26 de dezembro de 1969 

assinatura : il egi \e l 
Eng.O Evaristo Nogueira de Sá e Filho 

Presidente «Ad-Hoc" 
Por constituição especial do Diretor-Geral» 

Cordiais Saudações 

Eng.O Pedro Smith do Amara l 
Chefe do ~ _o :URF 

Divisão de Terras e Colonização 

EDITAL 

De ordem do senhor di retor da Divisão de Te!Tas 
e Colonização, torno público que, Raimundo Délio de 
Araújo Pa iva, brasileiro, casado, comerciante, com 25 anos, 
de idade, r esidente e domiciliado à R ua Ernestino Borges 
n.0 9.23, nesta cid&de, requereu nos têrmos do Art igo 133 e 
seus §§ e § Único do Artigo 203, do Decreto-Lei n.0 IJ .769, 
de 5 de setembro de 1946, Licença de Ocupação de uma 
área de terr as devolutas , situada no Rio F lexal, município 
de Macapá, abrangendo u ma área de 77.34.00 hectar es, 
r essalvados os terrenos de marinha porventur a existeliltes, 
distando da llnha divisória do território nacional mais de 
160 quilômetros, que o postulante pr etende para dar pr os
seguimento na exploração da indúst r ia agropecuária. De 
acôrdo com a informação do peticionár io as terras por êle 
pleiteada têm as seguintes indicações e limites: Ao Norte, 
Leste e Oeste, com o Furo do Sarará, ao Sul, com a mar
gem esquerda do P.i0 Flexal. um pouco acima da confluên
cia com o Igarapé Açaizal. 

E, para que se não alegue ignorância, será êste pu
blicado pela Imprensa OHcial e afixado por trinta (30 ) dias 
às portas do edifício desta repartição. 

Macap á, 20/ 2/ 70. 

Alfredo Luis Duar te de La-Roque 
Chefe da Seção de Terras 

Poder Judiciário 

R.D. n.0 11.523 
27-1-70 - I. O . 

Justiça dos Territórios 

Te rritório Federal do Amapá 

Juiz de. Direito da Comarca de .J.W acapd 
EDITAL DE CITAÇÃO, com o prazo de 15 

dias, na forma abaixo : 

O doutor Mário de Almeida Costa, Juiz d e 
Direito da Comarca de Macapá, capital do Territó
rio Federal do Amapá, na ferma da lei etc.; 

Faz saber a todos os que o present e Edital , 
com prazo de 15 di as virem , ou dêle t iverem co
nhecime nto, que n este Juízo corre seus tr âmites 
u m processo em que é acusado João Guedes Loba
to, como incur so no art . 217 do Código Penal 
Brasileiro. 

E, como t enha o Oficial d e Justiça deste Juízo 
certificado não o haver enoontrado nesta G:omar ca , 
não sendo possíve l citá-lo pessoalmente, ci ta-o pelo 
presente a comparecer neste J uízo, no Edifício do 
F o rum desta Comar ca, sito à Avenida Amazonas , 
n°. 26, esquina com a Rua Cel. CoJ·iolano Jucá, 
nesta cidade, no dia 17 d e abril , às 9:00 horas, 
a fim de ser interrogado, promover sua defesa e 
ser notificado d os ulteriores têrmos d o processo, a 
que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para 
conhecim ento de todos é passado o presente Edital, 
euja 2a. via f icará afixada no lugar de costum e. 
Dado e passado nesta cidade, aos vinte e três dias 
do m ês d e fev er eiro do ano de m il nov ecentos e 
setenta. Eu, Nino J esu s Aranha .Nune.s - Escri
vão Substituto, subscrevi. 

Mário d e Almeida Costa 
Juiz de Direito 

------~--,------------------~---------~--------

Preço do exemplar: 


	

