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DIA RIO OFICIAL 
Decreto no 1, de 24 de Ju lho de 1564 ____ , __ ~~----~------------------------------------

Ano VI. Número 1.253 Macapá, 2a.-feira. 16 de novembro de: 1970 

tt I i~ S D O P O D E R E X E C t T ! \' O 
DECRETOS 

O Govêrno do Território Federa l do Amapá, usando 
das atribuicões que lhe conferem os 'tl'ns I. VII e IX, do 
Ol'Ligo 4º . do Decreto- Lei nr. 5.C39, ele 21 de setembro de 
1943, e tendo em vista a Sentença do M M. Snr. Dr. Juiz Fe
d era l, proferiaa no Proc. n°. 203. pt.l>licada no D a rio Oficial 
do Go,·êrno nrs. 1.243 e 1.2H. de 29 e 30 de outubro de 
l!J70. 

RESOLVE: 

DEMITIR. na forma do item \ -. do artigo 201, da 
Lei nr. 1711. de 28 de outubro de 1952, e em félce do que 
p~eceitua o it eiTI li, do a1 tigo 68. do Código Bra5ileiro, J osé 
G urjão Pantaleão, ocupante do carg.> da classe ' A >>, da sé
rie de classe~ de Guarda Territor ial. mve l 8 (Codigo POL-
506), do Qu<~dro de Funcioná rios Pd licos do Gllvêrno dês
tf' Território, lotado na Di\·isão de .: egun nça e Guarda, a 
cmtar de 1°. de novembro de 1970, •·m virtude de haver 
s ido condenado à pena de r eclusão, P"r mais de aois (2) anos, 
C•Jrr.o infra to.~ das disposições ccnsi ~~'ladas r. os artigos 51, 
312, § 12, 3Hl e 319, do Código acim:l referido. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, lO de novembro de 1970. ' 

Gen. I \'anhoé Gonçalves Martins 
Go\·e rnador 

Cel. Ad~l\·aro A lves Cavalcauti 
Secretário-C era I 

O Governador do Ten i tório Fc·de ral do Amapá, usan
do das atril.>uições que lhe conferem os itens I, VIl e IX, do 
artigo 4º, do Decreto-Lei nr. 5.829, c:le 21 de setembro de 
1943, e tendo em vista a S entença d J MM. Snr. Dr. Juiz 
Federal, profel'ida no P roc. n° 203, publicada no Diário 
Oficia l do Govêrnc nrs. 1.243 e 1.244. dt! 29 e 30 de outu
bro de 1970. 

RESOLVE : 

Demitir. na forma do item V, do artigo 201, da Lei 
nr. 1711, de 28 dê outubro de 1952, c em face do que pre
Ct!itua o item II, do o.rtigo 68, do Código Penal Brasileiro, 
Tiago Valente Cordeiro, servidor pút li co fed<'ral, em dis
p vnibilidade, do Quadro de Funcion; ·los dêste Território, a 
c untar de 1 !> de nove:mbro de 1970, c 11 v irtude ó.e haver 
sido condenado à pena de reclusã o, I: o r mais de jois (2) 
anos, como infréltor das disposiçõ~es cJnsignadas flos artigos 
51. 312, § I 0 , 318 e 319, do Código a c ma re ferido, 

Palácio do Sente ntrião, em Macapá, 10 de n ovembro 1970 

General IvanhoÉ' Gonçal v.:'!s Martins 
Gove rnador 

Con:mel Adálvaro Alves Cavalcanti 
Se:cretário-Geral 

Te rritório Federa l do Ama pá 

Cúrnar a de Veruulo res i 

Salão :\~o bre da Pre fei tura de Muca pá 

Av. FA B 

!\la capá - T. F. Amapá 

CÓPIA AUTEXTICADA 

Decreto Legislati\'o n° 04/iO-CV.MM, de 19 de t.utubro de 1970 

Dispõe sôbrü o CONV'tN!O entre o Departa-

mC'nto 1'\a cion'~ l de Ollrnr. c Saneamento 
( D.~.O.~.) <' a Pre feitura. ~lunicil1al de Maca pá 
(l'.M .l\J.), pa1·a tll'eoagem plu\ ii:il da cidade. 

O Presidente da Càmara ~lunicipa: de M:w apá. 

Faco sa ber que a Cârna!'l\ ~lunicipal de ~larapá 
aptT You e eu pro t.n!lgo de llturdo coru o Art. 1 ~2 do Re
gln.ento Interno, o se~tt inte 

DECRETO LEGiSLATI\' 0: 

Art. 1° - Fi<·tt aprovado o CO.'lY (~.'l JO entre o Uc
par tamcnto NacitHIOI de Obras e Saneamento (U.N.Q.S.} c 
}\ Pn [c itura Munieipul de ~lacapá (1:' . ~1.!~1.), para a exe
cução de ob1·a dt• dr••nttgem pluYial da cirlade de Macapá, 
no 'alo r de CrS ilOU.UúO,UU (trezenlOS mil cruzf'irO-'). 

Art.. 2° - As despesas cc·m a execução do presen
t e CO:\\'E:--10, cor rerJo sob inte ira res ponsabilidade da 
Prereilnra 111 uniciptil de illacapá. 

Art. 3° - f:!'tC Decreto Legislativo entrurfi em vigor 
na data ctc sua publicacilo, revogada s as dispos iç ões em 
contrário. 

Gabinete da Presidi:·ncia da Câmara ~1unicipa l de 
Macapá. 19 de outubro de 1970. 

a) S tepha o Houat 
Pres idente 

Hd'ilal de Oitarao de Sueko Fujishirna 
e 1Hatao Fujishirna com o prazo de 30 

dias ua f'o rrna abaixo : 
O Dout or José Clemenceau Pedrcsa Maia -Juiz 
de Direito da Comarca de Macapá-Segunda Cir
cunscri~·ão - capital do Território Federal do 
Amapu, na íorma da Lei, etr. 

Faz saber aos qu<' o pre5ente edita l virem ou dêle 
conhecimento t iverte:n que, pelo presente ritu Sueko Fujis
hima e Matao F ujisl:i ma. japoneses, casados, que: se encon
trnnt t!ffi lug:n incerto e niio sabido, cem o prazo de 30 dias , 
para responderem aos tl~rm os da ação executiva que se 
processa neste Juizo me-vida pelo Banco da Amazôma S.A .. 
Agén<.:ia desta c~pital. podendo contcst:l-la, Fob pena de re
velia , no prazo de 30 dias, que correrá em Cartório, apés a 
t erminação do prazo do edital. nos termos e de acôrdo com 
a petição e de~pacho a seguir transcritos: «E:xcelentíssimo 
Senhor Doutor Juiz de Dire:to da Comarca de Macapá. O 
13anco da Amazônia S. A. (BASA), institui<,.ão financeira pú
blica, sediada em Belém, capital do Es tado do Pará, à Tra
ves~a Frutuoso Guimarães. n°. 90, e Agência nesta cida de à 
Rua Càndido Mendes n° 938, esauina com a Avenida Presiden
t e Vargas, através dê um de -seus procuradores judiciais 
infra assinado (Procuração inclusa - doc. l ). vtm Cúm o ha
bitual respeito, peraPte o ilustrado J uizo de Vossa Excelé r.
cia, propor a preient e Ac;ao Executiva contra Sueko Fujishi
ma, japone>:a, casada, pecuar ista, ignorando-se atua lmel'lte o 
1up;ar onde pode se r encontrada. véz que se mudou de do
micí lio pllra àificult<Jr a solução elo débito, pellil s motivos e 
fundamentos seguinte~: - I) Através ã a C(•dt:la Rura l Pig
noratícia de prefixo EPANI-ADA-RN-69/ 13 dr,c. 2, o Exe
qüente, por sua Agência de Marapá, autorizou o Executado 
a utilizar um crédito fixo no valor ele Cr$ I 0.000.(\0 (dez 
mil cruzeiros ), rom vencimento marcado para 20/ 11/ 1.972. 
capital integralmente apl icado na aquisição de motrizes e 
n •r rvdutores bovinos, conforme descrição contida no con-
1•·Xt'J àa a!uciidH Cédula. O Ex~qüente tomando conheci
n.u:to da fuga da executada a fim de c\ il3r o paga mento 
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TnUtrlais deverão r emeter • c~ngir-se-ão às aGsinaturatl 
• A<& IRttparttções Públicas i E X p E D I E N Fl'IJ. E.~ As Repartições Púelicrto 

o expedieute destin.ado à pu- anuais renovadas n.tê 23 ~ 
l}llcação neste DIARIO OFI- , imprensa Oil~iaJ feve!'elro de cada. 1mo e à!? 
CIAL dlàriamentl~. até às iniciadas, em qualquer é.poca. 
t:i,:m noras, exeeto aos Rába- DIRETOR pelos é ['gãos competeJltcs. 
rlos quando deverão fazê-lo CARLOS DE ANDRADE PONTES A fim de possibilitar a 
11.t~ à'l 11,:)0 horas. A remt:ssa de valôres n.com{'Ja-

A'l reclamações pertinen- DI RIO Of'ICIAL nbados d~ esclarecimeatus 
tes à matérle re trlbuida, nos lmprt~sso nas Of-icinas da Imprenga Oficial quanto A sua ap licação. soli-
casos de erros ou omissõel!, MACAPÁ - T. F. AMAPA' citamos usem os in tel'efi.sados 
deverão ser formuladas por preferencialmente cheque ou 
e'lGl.'ito, à Seção de Redação, A S S I N A T lJ R A S vale posta>. 
J~~o~ 9 às 13,30 horas, no m&- Anual CrS: 7,80 os s uplementos às edi-
x.imo nté 72 h 0 r a 8 após a Semestral Cr$ 3,90 ções dos órgã os oficiuiii da 
ll~ttla dos órgãos oficiais. Trimestrql Cr$ 1,45 se fornecerã o aos assinantell 

Os originais deverão ser Nú mero avulso c . o o~ que 88 soEcitarem 00 ato só-
·iUUio~rafadoR e autenticados, r:ji ' ~ a~;sinatura. 
::essalvadas, por quem de di - «B .... ASfLL\ - i\ste Diário n ncia.l é encontrado pnrn !('itu- O hmcionllrio público fe-
reito, rasuras e emendas. •• 1 1 t á d t d 

ra DO Salão Nacional e lli~~rnac_ional da_ lmpr•msa, da ' C e
0
ra , ,cr: ll~ • ef.COil o .• e 

Excetuadas ne Dltr&. o ex- COOPER PRESS, Do Brastlia Imperial Hotc .» 110 10. 1 a~ a h.tze1 ! US a este 
tP.rlor, que serão · !?em p r e ____ . desconto, deYerá provur esta 
aouais, as ttssinaturas poder- Para facilitar aos assinao- I A fim oe evitar solw;ão I condição no ato da !lssinatura, 
se-tlo tomar •. em qualquer tes a verific.açíio do prazo de I ele conHnu idade no rocebi- O de custo cada exemplar 
f!poca, por Re ts meses ou um validade de suas aRsinaturas, mento dos jornais, de v e :n atrazad~ dos órgilofl do ofr-
14'10. na p·ute superior do enderê- os assinantes provlc JOclar a I ciais será, no venda avul~a 

As assinaturaR vencidas 

1 

ço vão impn ssos o número respecth•a rt'novaç ~ o com ' acrescida de KCr$ O,Cl. stt 
pG:!er!lo ser suspensas sem do talão de r egistro, o mlls e antecedência min in1~ , de trm-

1 
do mesmo ano, e de N (.; r S 

avluu prévio. o ano em que findará. ta (30) d·ias. 0,02. por ano decomJo. 

do débito mandou uma vistoria por intermédio de seu En
genheiro Agrônomo, em suas propried~des, quando ficou 
devidamente comprovado o abandono da Fazenda, assim 
como o desaparecimento de duas cabeças de ~ado bovino 
Q.t:e íaziam parte da garantia oferecida ao Banco Exeqüen
te. Além disse, o título de crédito rural em quest~o se en
contra em situação anormal pelo não pag11mento de juros 
e comissões contabilizados até 30/06/1970, conforme extr ato 
de contas anexo (doc. 3), apresentando um saldo d!tvedor 
de CrS 10.906,30 tdez mil, novecentos e seis cruzeiros e 
trinta centavos), configurando dessarte o vencimento ante
dpado da cédula de crédito rural (Decreto-lei nr. 167, de 
14/02/1967, em seu artigo 11, parágrafo único). 2) -
Ainda por meio de Contrato de AbPrtura de Crédito para 
para Fomento à Pec:.~âria, com garantia pignoratícia de pre
fixo EPNAI-CAN-FIDAM-65-66/09 (doc. 4), o BASA, por 
sua Agência desta capital, autorizou a Executada a utilizar 
um crédito fixo no valor de Cr$ 3. 300,00 (três mil e tre
zentos cruzeiros), para aplicar de acôrdo com as disposi
ções constantes do contrato aludido, firmado em. 28/02/1966 
e vencido em 28/02/1966 (doc. 4) apresentando atualmente 
um saldo devedor no valor de Cr$ 2.963,73 (dois mtl, oito
centos e sessenta e três cruzei ros e setenta e três centa
vos), conforme extrato de conta anexo (doc. 5). 3) Final
mente ainda para amparar a pecuária da Executada. o 
Exeqüente descontou um título no valor de Cr$ 15.ooo,co 
(quinze mil cruzeiros). afora juros. com vencimento marca
do para 18/12/1970. Pelo exposto, pode verificar Vossa 
Excelência que face a lei reguladora da matéria, a dívida 
se encontra vencida parte normalmente e parte por ante
cipação, visto que a Executada relapsa a lém de outros 
fatos, deixou de honrar os seus compromissos e agora, 
exauridas toda as possibilidades de tolerância do Executado 
em recuperar amigàvelmente o capital mutuado e evitar o 
cootrangimento de uma cobrança judicial, vem requerer: a) 
Com fundamento no artigo 298, incisos XII e XIII do Có· 
digo de Processo Civil, c0mbin~do com o artigo 11 ' e res
pectivo parágrafo único do Decreto-Lei 167, de 14/02/19fl7, 
mande Vossa Excelência citnr a Exucutada, por Editai 
(Artigo 177 do Código de Processo Civil), para pagar no 
prazo legal, o principal de dívida, acusando atual.nente o 
seguinte saldo 1 - Cédula Rural Pignoratícia (doc. 2) Cr$ 
1.0906,302) Contrato de abertura de crédito (doc. 4) Cr $ 
2.!!63,73 3) - Nota Promissoria (doc. 6) 15.ooo,oo - Cr$ 
28.770,03 (vinte e oito mil, setecentos e setenta cruzeiros e 
três centavos), conforme comprovam os títulos e extratos 
de contas anexos, além das multas contratuais, juros, des
pesas judiciais e honorários do Advogado do Exeqüente, ou 
então contestar, querendo a preseRte AÇÃO, após procedi
da a competente penhora; b)- A citação também, por edital, 
do senhor Mabao Fujishima, casado em cumunhão de bens 
coma Executada, Japonês ignorando-se atualmente o seu do
micílio, para fins de direito. Protestando-se por todogênere de 
provas, em direito permiti:ias, e dando à presen~e para 
os efeitos f iscais, o valor de Cr$ 28.770,03 (vinte e oito 
mil, setecentos e setenta cruzP.iros e três centavos) o Exe
qüente pede e Espera Deferimento. Macapá, AP., 11 de 
novembro de 1970 a) pp. H:~iltom Cabral Dua rte - Advo
gade - Carteira 767 O.A.B. Secção do Estado do Pará 

--------------------~--------------

C P F. nº 000525582 » Despacho: R. E. A. Cite-se por 
Edital com o prazo de !30) dias. Macapá, 11/ 11/70. a) José 
Clemenceau Peclros;t Maia - Juiz de Dire ito. 

E, para que c 1egue ao conhecimento dos interessados 
e uão possam, de f turo, alegar igno::ância. expedi o pre
sente e outros iguais que serão publicados e afixados no 
lugar público de cottume. Dado e passado nesta cidade de 
Macapá, aos dcze digs do mês de novembro do ano de mil 
novecentos e setenta. Eu, Nino Jesus Arar.ha Nunes, Es
crivão Substituto, suoscrevi. 

José Clemenceau Pedrosa Maia 
Juiz de Direito 

Secretaria Geral 
Têrmo de Hccebimento de Obras 

Aos doze dia!' do mês de novembrn d" ano de hum 
mil novecentos e se tenta (12.11.1910), nesta cidMle de Ma
capá, capital do Território Federal flo Amapá, pela comis
são infra-assinada, Cúmp">sta pelos senhores Capitão-dc
CQrveta Luiz Goozf.Ja Valle, respondendo pelo expedieute. 
da Secretaria Geral engenheiro Joaquim de Vilbeoa Netto 
Diretor da Divisão de Obras e o Capitão Francisco Me
deiros de Araújo, <'hele da Seção do :\laterisl, constituída 
confcrme Portaria ~J overnamental nc 392/ t!Fl·GAB, putHlca
da nu JWtrio Oficial n° 818/68, toi procedido o recebi men
to da obrl\ de pavimentaçã o da r odovia MacapájSuotaoa, 
executada pela firrra ECCIR - Eocprêsa de Covstruções 
Civis e Hodoviár ias S/A. cúnforme conttato nº 06/ IUM-70-
DO, publicadv no Diário Q[icial n° 1.242, de 26/10/1970. 

Refe rida obra . DQ valor de Cr $ 4ií9.3W,OO, foi exe
cutada em re11:ime rle empreitada global e supP.rvlsionada 
pela fiscalização q ~e aprovou os serviços constaotes do 
Laudo Deli cBitivo q.1e a companba êste têr mo. 

E, como não houvessPm quaisquer censtestações sô
bre a mencionada •>bPa, aprese ntandú-se conclllída e den
tro df.ls ditames CO'I tratuais fi rma dos, lavrou-se o preseste 
têrmo em q uatro (~ vias de igual teor e formn que vai 
asBinado pela Comissão Permanente de Recebimento àe 
Obras. 

Macapá, 12 de novembro de 1970. 

Cap. Corv. Lu ·z Gonzaga Valle Presidente 

Engº Joaquim de Vllhan& Nutto - Membro. 

Cap. Francisco Medeiros de Araújo - Membro. 

Divisão de Obras 
LAUDO DESCRITIVO 

LOOACIZAÇAO: A pavime ntação asfáltica foi exe
cutada na r odovia MacapA/Santana. 
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--------------------~ru------~---------------------------------------------------------------------
CARACTERÍSTICAS: Os srr viç ~s em r<'ferência con

sistem na conclusão do cappam ento da rodovis, em areia 
asfá ltica, pr é-mls turR da à q utmte. com ~Ne metros de 
l argura de fni:ta de rcdameoto e csp~ssura média de 0,05m. 

PREÇO: Cr$ 459-ilO,OO. 

Macapá, 12 de novembio de 19í0. 

Eng0 ,Joaquim de Vi lhnna Netto 
lJiretor da Divisão de Obras 

EngQ Jo&é Alci xo da SJiva Lima 
Chef~ da Se~ão de Estradas de Rodagem 

Divisão de Obras 
Vis to: 

Dr. Joaquim de Vilhena Netto 
Diretor 

BOLETIM DE MEDIÇÃO ~1.0 02/70-DO 

OBRA : Pavimentação da rodo" a Macapá/Santana 

SERVIÇO: Cape::mento as[:íltico (Sand asf~ lto) 

CONTRATO: 06-IUt.1-7P.-DO (Ac iti\'o) 

EMPREJTEIRA: ECCIR - Emp"êsas de Construções 
Civ!~ e Rodo\ !árias S / A. 

!te'" s", 1 ç o' Junid I Qu~~:.~ ~';,;~ I ~~~; 
I -00 P avimentação em 

areia asfáltica. uzi
nado, espalhamen
to mecânico com 
vibro-::!ca badora e 
compaclaçiio M3 2 492,36 116,00 289.113,76 

II -00 Pfacê rto de conta 

TOTAL 

1,04 

CrS 289.114,80 

Importa o presente Boletim de f.'Iedição na q uantia de 
d uzentos e oitenta e nove mil t! cento e quatorze cruzeiros 
e oitenta centavos (Cr$ 289.1 1-:1:,80). 

Macapá, 12 de novembro de 1s:o. 

Eng. José Aleixo da Sil .ra Lima 
Chefe da S. Estradas de Rodagem 

Divisâo de ú l•ras 

TE:RMO DE RECEBIMENTO DE OBRA 

Aos n ove (9) dias do mês de outubro do ano de hum 
mil no\·ecentos e setenta perante o.; srs. dr. Joaquim de 
Vilhena Netto, diretor da Divisão de Ouras; dr. José Alei
xo da Silva Lima, cheíe da Seção de Estradas de Rodagem, 
fo i forn ecido o recebimento da obra , e confecção de 1.000 
unidades dt> manilb:Js de diâmetro ·l e 0,80m em concreto 
a r mado e 400 unidade.; de manilhas je àlàmetro 0.40m em 
eoncreto armado no trecho comp1·eenJido entre Calçoene e 
Lourenço executado pela firma Consh utora Comercial Car
mo Ltcla. , conforme contrato fi rnnt o em lO de agõsto de 
1970 e publicado no «Diário Oficial>> n°s . l. HJ7 e 1.198 de 18 
e 19 de agõsto de 1970. 

Preço: Cr$ 406.000,00. 

Referidas obras foram executad lS em concre to arma
do, em regime de empreiladn global ( supervis ionada pela 
fi ~c~lização que aprovou os serviços que constam do Laudo 
Descritivo q1:1.e acompanha êste têrmo. 

E, como não fôsse qualquer C ( nstalaç~o acêrca da 
mencionada obra, apresentando-se c:mcluída e denh·o das 
norma~> contratuais, lavrou-se o prese'lte térmo que vai as
sinado. 

1Iacapá, 12 de novembro de 19:0. 

Dr .. Joaquim de Vilhenn Netto 
Diretor da Di visão de Obras 

Eng. José Aleixo da Silva Lima 
Chefe da Seção de Est radas de Rodagem 

Divisâo de Obras 
LAUDO DESCRITIVO 

MANILHAS DE CONCRETO AR!vi ADO 

LOCALIZAÇAO : As manilhas esliio sendo confec
cionadas do trecho Call'oene-Lourenço na localidade cha
mada 18. 

CARACTEI!ífTICA: As m::nii:1:-1s são de> concreto 
armado vibrado com armadura s imples e com laterita la
vada. 

Macapa. 12 de novembro de 1!l70. 

Joaquim de Vilhena l\ctto 
· Diretor da Divisão de Obr3s 

En~0 Jos~ Alcixo da Silva Lima 
Chefe da S eçiio de Estradas de Rodag~m 

Divisao de Obras 
Têrmo de I{ccebimento rle OI.Jra 

Aos onze ( 11) dias do mcs dt> novembro de hum mil 
novecentos c SC'tl'nta (I!J70), pern11tc •JS Rl'S . Dr. Joaquim 
de Vi lhena ;\t:tto Din tO!' nu Ui visão de Obras e Ur. José 
Aleixo da Silva Lima CJJel'e da êlc'~~ão .:c Estrada de Roda
gem, foi procedido o r..-cebimrnlJ das Obrao de construção 
(JC ;-10 rnl (t rinm metro:> lin.-.,JeS) ele ponte cspc(·ial que 
t1·onspõe o nio Agam im; ;;o ml (ll'inta metros IInt'<Uet~) de 
p0nte especial que tran t;põe o Rio Utn; :!5 ml (\·int\' c einco 
metros lineares) de ponte que trno::.põe e Hiv ~!iiCUco;- : 
:wo (duzentas) manilllas Je O.bO rn ele diúmett·o e 50 
(cinqü~> nta) manilhas de U.40 m ele diâmetro no tr~cho eow
pl'eendido cnt1·c as locnlidàdes de Ca.lçoenl' c Loureoçn (' 
executada pnla firma Construtora ComNcial Carmo Ltda., 
courorme contrato f1rmad o f'm 10.08.í0 e p~lblicado no 
«Diário Ol'Jcial>> n.o 1197 o 1 1&8 de l i> de ag-üsto de WiO. 

Preço: Cr$ 1 i6.00l!,OO 

Re[eridas Obr11s foram executadas: ns pontes em ma
deira de Lei e as mani lbds em concre to ar~nado, t'm rcgt
me de emprcttada global e t>Upel·,·isionada pela fiscaliza
ção que aprovou ns serviços que coostam do Laudo Dos
crttivo que U.t:U!llpanha este térmo. 

E, como nflo hoU\'C qualquer con·estnção nc{•rca da 
mencionada ubnl. aprcsentando-SP CO!Jcluida (' dentro das 
normas cun tralUais, l avrou-se o presente ténno que Yai 
assinado. 

Macapá, 12 de novembro dl' 19i0 

J~ng.0 ,José Alei''O da Sil\'11. Lima 
Cne~e da Seção de Estradas e Roliilgem 

J ooquim de Vilhcna ~etto - DirC'tor da D. Ob~.:s 

r; iuisao de ObTas 
Laudo Descritivo 

Ponte sôbre os ltios Agamim, Ctu e ~lacacos. 

Localiz:lção: As pontes em r efer ência estão eituadas 
sôbre .:>s Hios Agamim. Utu e Macucos no trecho Colçoe
uc - L ourenço. 

CaractNística": A~ po1 t •s de Categoria especial, fo
ram coohtruida~ tôdas em madeira de ld sôbre pilares 
cravado11, possuindo deslizante corrimão, a ssoalho, i (>nga
rio u ~. transversinas tendo ;;o ml. i!U ml e ::!;) ml de exten
sao rtsf)ectivam entc e 4m dl' largura. 

Preço: Ponte tle A!Zamim Cr$ 36.000,00 
» >> » Utu CrS 36 Q, u.oo 

~ • Macacos CrS 30.UU\!.loll 

Manilhas de Concreto Armado 

Caroctcristica: As manilhas silo de concreto armado 
com armadura simple::, concrt>to c um arga IUilSba I : :!, 5: 4. 
e com laterita. 

Localização: As manilhas são cnnkccionaclas no 
trcçho Calçoene - Lomenço na localidadl.) ehuwt.ua 18. 

EDg.O .José t.lcix o rla Silva Lima 
Che ie da Seção de Estradas llodagem 

Ju:.tquim de \'llncua ~etto - Di retO!' da U Obras 
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Gabinete do Governador 
Convênio que entre si cele bram o Govêrno do 
Território Federal do Amapá e a Prefe itura 
Municipal de Maca pá, para concessão de recur
so financeiro destinado à desaprQpriação de imó
veis. 

Ao 1°. dia do mês de out ubro do a no de mil nove
centos e setenta, presentes, no Gabinete do Exceleniíssimo 
Senhor G1wernador do Território Federal do Amapá, ores
pective titular, Excelentíssimo senhor General Ivanhoé Gon
çalves Martins e o Capitão-de-Fragata (AM) R. Rem João 
de Oliveira Côrtes, Prefeito Municipal de Macapá, face o 
que preceituétm o ar tigo 13 item IX, parágrafo 3°. da Cons
tituição Federal, e o artigo 10, põrágrafo 1 °., alínea «b» do 
Decreto-lei n°. 200/67, e tendo em vista a necessidade de 
se regular cooperação financeira a ser prestado pelo Govêr
no do Território, para permitir o melhoramento urbanístico 
da cidade de Maeapá, firmam o presente Convênio mediante 
as seguintes cláusulas: 

I - O Govêrno entregará à Prefeitura de Macapá 
recursos destinados ao Território do Amapá, consignados 
de acôrdo CQm a rubrica 4.2.6.0 - Desapropriação e inde
nização de imóveis na área urbana - Fundo de Participa
ção dos Estados e Territórios ano de 1970, no montante 
de 166.493,90 (cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e 
noventa e três cruzeiros e noventa centavos). 

II - O auxílio previsto n a cláusula I , destina-se a 
atender à despesa com a indenização aos proprietários dos 
imóveis localizados fora de alinhamento e cujas áreas de 
terra onde estão os mesmos situados, fo ram d eclaradas de 
utilidade pública, para fins de desapropriação. 

III - O Govêrno efetuará o pagamento do valor to
tal constante dêste Convênio, por ocasião da publicação do 
mesmo n o Diário Oficial do Gcvêrno. 

IV - A Prefeitura de Macapá fica obrigada à com
provação da aplicação dos recursos recebidos, mediante 
apresentação de r ecibos e documentos em 4 (quatro) 
vias ao Govêrno. 

E, por estarem assim justos e acorda dos, firmam o 
presente Convênio, em ~in co (5) Yias, de um só teor e for
ma, perante as testemunhas a tudo presentes, para que 
produza entre si os legítimos efeitos de direito. 

Maca pá, 1° de outubro de 1970. 

Gen. Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Cap.-de-Fragata João de Oliveira Côr tes 
Prefeiro Municipal 

Testemunhas : 

Ilegíve l 

Latife Sale s 

Gabinete do Governador 
Cópia Autêntica 

Câmara de Vereadores 

Salão Nobre da Prefeitura de Macapá 

Av. FAB 

Macapá, - T. F . Amapá 

Decreto Legislative n°. 05/70-CVMl\13' , de 23 de outubro de 
1970. 

Dispõe sôbre o Convênio entre o Govêrno do 
Território Federal do Amapá (G.T.F.A) e Pre

feitura Municipal de Macapá (P.M.U), para concessão de 
recurso financeiro destinado à desapropriaçãG de imóveis. 

O P residente da Câmara Municipal de Macapá. 
Faço saber que a Câmara Municipal de Macapá, a pro

vou e eu promulgo de acôrdo com o Art. 182 do Regimento 
Interno, o seguinte. 

Decret@ Legislativo: 

Art. 1•. - Fica aprov&do o Convênio que entre si 
celebram o Govêrno do Território Federal do Amapá 
(G.T.F.A) e a P refeitura Municipal de Macapá (P.M.M), para 
concessão de recurso financeiro destin11do à desapropriação 
de imóveis, no valor montante de Cr$ 166.493,90 (cento e 

sessenta e seis mil quatrocentos noventa e três cruzeiros e 
noventa centavos). 

Art. 29 - As despesas, cujo encargo a Prefeit:.:ra as
sume, em decorrêmia do referido Convênio, correrão, pela 
verba do Fundo de Participação dos Estad9s e Territórios 
para o ano de 1970. 

Art. 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Gabinete da Pre~ldf-ncia da Câma ra Municipal de Macapá, 
23 de outubr~> de 1!)70. 

As) Stephan Houat 

Confere cc.m o original 

Marla Eunice Montoril de Araújo 
_Datilógrafa do GAB 

Visto: 

André Luiz Rangel Gomes da Silva 
Chefe do Gabin~te 

GOVERNO DO '!'ERRITORIO FEDERAL DO AMAPA 

Regi1nento Interno do Conselho 
Terr'itori al de Trânsito 
(Continuação do número a nterior) 

CAP!TULO XXIX 

Dos Recursos 

Art. 89 - Os r ecursos contra atos do Presidente se
rão interpostos dentro do prazo de três (3) dias, co_1tados 
da data da ocorrênda, por simples petição a êle dirigida. 

P arágrafo único - Será designado um Relator para 
opinar sôbre o rec~.orso. que será submetida à discussão e 
votado n a «Ordem <io dia» da sessão em cuja pauta fôr 
incluído. 

CAPiTULO XXX 

Da Posse, L icença e da Substituição 

Art. 90 - Co!npete ao Conselho da r posse aos mem
bros nomeados nos i;êrmos da legislação vigente. 

Art. 91 - O Conselho deverá ·licenciar-se quando 
t iver de ausentar-se do Município, por mais de trinta (30) 
dias. 

, Parágrafo Único - O pedido de licença obedecerá às 
normas regimentais e terá a tramitação em regime de prio
ridade, conforme preceitua o item III do artigo 38. 

Art. 92 - Se .. ão substituídos os Conselheiros repre
sentantes da Repartições Públicas constantes dos itens I. H 
III e IV do Art. 4." quando feitas novas nomeações. 

CAP1TULO XXXI 

Disposições Gerais 

Art. 93 - Os casos omissos neste Regime nto serão 
resolvidos pelo Conselho. 

Art. 94 - Aos membrõs do Conselho e a o Secretá
rio será concedido uma GratHicaçAo de fuBÇão por sessão 

Parágrafo Único - A gratificação de função ou a 
título «pro-labore» será concedido em Decret~s baixados 
pelo Governador do Território, regulamentando 0 assunto. 

CAPITULO XXXII 

Dispo!i!.=Ões Finais 

Art. 95 - Este Regimento entrará em vigor na alabll 
de sua publicação, depois de aprovado por Decreto do E x
celentissimo Senhor Governador do Território. 

Art. 96 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Macapá, de outubro de 1970 

Aprovo e Publique-se: 

Gen. Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 


	

