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Ministério do Interior Cláusula l'e iTP:ru - 1'aherá no SERFII.~ C: 

Serviço Fede ral de Habitação e Urbanismo 

S U.PEH.It\TE:\D Ê.\ CIA 

Convênio de Colabo raçiio que. entre si, tazem 
o ~erviço Federal de H<llJ, taçãu e t · 1·banismo
SERFIIAU e o Governo du Tenitório Federal 
do Amapá. 

Pelo presente instrun1ento particular. de um lado o 
Serviço Fcd~ral de Habi tação P- Urbanhrno, autat·qaia fe
deral, com SPd tJ á Avenida Presidente Wilson, 16-! - 7.0 
andar, na cidude do 1.\io de Jauei rv, GB. neste at o r epre
sentado pclü seu Superintendente, Eugt•uh eir o Léo SerPj o 
Pinto de Abreu. doravante deuomiuado ~ERFHAU c, de 
outro lado, o Go\ êruo do T erritó rio ~·'ederd l do Amapii. 
JH'bte ato r epresentado pelo Sen hor Go\·ernador, GC'nl'ral 
l vanhoé Gonçalvt:ls ~la rtins, duraYaute rlenoiUinado Govêr
no du Território, t êm justos e contratados, o seguintE': 

Cláusula Primeira - Objetiva o presente Convênio, 
estabelecer, na forma do disposto nos arts. 5 c 4 d o De
creto número 59.917, de 30 de dezembro de 196fi, um siste· 
ma de colaboração mútua entre as portes conven<?utes, 
visando à implemeutuç!iu e o deseuvolvi mc uto do Si stema 
Nacional de .Planej amento Local Jnt(>g l·ado na área do Ter
r itório Fed eral do t .mapá. 

C láu~ula Segunda - O GoYêroo do Território se 
compromete, através de eeus órgãos técnicos especia liza
dos a: 

a) - estabelecer, em coordenação com a Superin
tendência do Oi?.scnvol vimrnto da Amazônia - SUDAi\1, as 
áreas prioritári as de plaucjaweuto do T erritório; 

b) - in struir, por solicitação do SERFiiAU, com as 
in!ormaçõcs neces ár ias, tôdas titl pl'opostas para a Plabo
ração de planos dos muni c.pios eituados na área do Ter
ritório: 

c) - acompunhar e f:l ssi stir t (>t•oicam C> nte o desen
voh ·imento dos planos ou est udos, apoiados pd t, SE!lFifAG, 
eht.borados ern á reas dês.>e T erritório; 

d) - participai', compl etamente, rom recursos pró· 
prios , dos f i nanciamentos concedidos pelo REXFRAU, psm 
elabora(;ã•> dos planos integrados uu projetos sctOriait5 
considerados ele g randr relevância para o 'i'~rri tório , nas 
ba6cs e eondi('Õ'<' <!'~~' ro1em prt• \' iamc nto ajustados. em 
casos especírir ·os: 

e) - couccdu, a seu juizo. giHIIOt ias ac~s~ória~ r.os 
fin anciamentos concedidos pelo SEl{FHAU para a elab!!ra
ção d e planos integr·ado 11 de pn.jetol:! t>etori ais de iutere
ses do Tenitório; 

f) - manter um intercâm bio de informações sôbre o 
Sistema Nacional àe J'lanejamente Local I ntegrado, divul
gand9, ainda, os trabalhos sôbre as atividades afetas ao 
:>ERFHAU, de iuterês8e dos rnuuici p!os ou do Territór io; 

g ) - partic ipar, com recursos hnm onos e materiai s, 
na form3ção c aperfeiçoamento de pesêoal técuico n o ca m. 
po do planejamento integrado, na lorma em que f õr ai us
taJa: 

h) - colaborar com o SERFHAU, tnrstr: ndo-lhe apoio 
técnicu-admini8lrativo, quando solicitado, dC' modo a fa
cilitar a execução de suas atividades nessa ::treu; 

i ) - coop erar na implantação na i n~ plantação dos 
proj etos oriundos dos plauos elabo rados par a áreas do 
do Território nos têrtn os dê, te Con\·poi(l; c 

j) - fornecet· ao SERFHAU os dados t écnicos dispo
ní\·cis necessári os à alimentação cont ínua dos arquivos do 
seu Centro de Informações para o l 'esC>nvol\'imento Urha 
no e Local - (ClDL1L). 

a) - ]Jrest·1r cnlaboraçüo técnico-a lministrutiva ao 
Guv êrno de 'J <' I r.t\1rio, nos assuntos de s•.ia competência: 

b) - m»nte>r inte reümbio de da(!qs P inrormaçües 
sôbre c plane jnm ~nto local integrudo e ctemais assuntos 
co1 r.clatvs tlc i o te! l>:.;be do Teintório e dus .\lunieípws; 

~) pruylici~r r<"CUl':>O<l humanns P fif,at;ctiros, den-
tro de ~uas uorm .s l' l'!{Uiamt•ilt trl'!', para rwsquJsas, c~tu
dos, forma,;ão e trdnumPntq do JWS~r ai l'l:ta o;; varios 
níveis de planejarnL'Oti> loc ... J integrado; c 

d) - C'U('AOJittlHil' ao Govê rno de '1\·rritúrio, cópias 
dos phwo!:', a qualquer nível, tlab untdo~ [JlH'.t os munil'I
p i os, na medida em que fNam terminado~. 

Cláusula Quat't:l - Os tmbalhos que importam eo1 
receita GU debpPsns par a. qu..!lq uc·r das partes COU\ C>nen
t es, serlio objeto dt• uju~tc P:::pec1!il:o. t'lllJ'l' Ob órgüos in
teressados. 

Clá u~ula Quinta - Em Têrmo Aditivo ao prasente 
Convênio o SEHFHI\U e o Governo de 'l'erritól'io poderão 
estabelecer outras l'<mnas rle colaboraçilo, dC!ioiu:!o, n<:. 
oportunidade, a8 condições em que a mesma sera ajustada. 

Cláusu ! .. ::-:e:da - A Sl'l)A:\I como entiuade coorrlt•
n ::J.dora dos pr > ramas federais de• <leseHn lvimento da re
g ião, cnJabora , ··pm o Govêrno de Terr;t0ri•l e o SERFHAL'. 
na execução •, t.o in~lrumcnto. prestanuc.-J!.les apoi o te~:· 
nic.:-adminlstr<.livo em tudo o qua [õr necc:,b:il i o pata o 
bom !csempenho doi!! compromi::,sos ota us-,umidos, pelo 
que .tt sina, como intcn·ell ieute o prc~cnte L'onv<'nio. 

t'láusula Sétima - O prcsentC' ConYl'nio poderú SN 
r esci ;.ciido, dfl Qleno tlireit<>. por acót·uo mútl'O ou por dt'· 
nliu~:ia de uma Lias partt>s. desJe que nolitieada a outw parle 
com antecellência míuimu de 30 (trinte.) llia:;. 

Cláusula OitllYa - Êstc Com·ênio C>ntrará em vigor 
na data de sua assinatura. fic-ando eltito o fôro do Estudo 
çta Guanaba ra, par'l clinmir quai~qlHH eontrovér::.ias, de
corr entC>s d G sua PXLcuçfiu. 

Cláusula 1\ona - Nllo ob.st'lnte a possibili dade da 
ajm,tcs a nivei ::l muiti aJtr,s, êsse Couvcnio será implanta
cio normalmente atraYé!i de cootatus dos seguintes seto
res rt•pret:cntaudo as pur!C>s com·enentes: 

- pelo ~Eili-'ILH: - .\ Coorlcnação Hegionnl de 
Belém. 

- pelo Gu\ erno de Território 

E. por cslar t•m ju:>tos e contratauo~ concorJam as 
partes em firmar, juuto com duas tes temunhas. o presen
te Convênio , em 3 (l!'CS) \' ias de igual lt'Ol' !I forma. para 
um :;ó C>fcito legul. 

Relém. Ul de no,•cmbro de Ul70. 

L~o Sernjo Pinto de A brC>u 
Suprrint<'nueote do ~EllFllAU 

h ·anhoé Gonçalves ~larli ns 
Go\'ernador do Ter. Federal do AmHlJÚ 

ErnCEto 13anrleira Co elho 
SupC>r intcndente da :-.L1LIA.\I 

Tcstemunh.'is: 

i !l'1.!1\ el 
ileg t\ el 
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·IV tfitlJla.rtlções Públicas I E x pEDI ENTE 
1

. As Reparti~õtls Públicos. 
TutM,flais deverão remetilr cingir-se-ão às ussmaturae. 
o e:Jroediente destinado à pu- anu&is renovadas nté 23 d'e 
bllcaÇão neste DIÁRIO OFl- ~ ln11prensa Olleial ! fevereiro de cada ano e t't~ 
CIAL dlà riAmentP,, até às iniciada s, em qualquer ~poca 
tH,RO noras, exc:eto aos sába- DIRETOR pelos órgãos competentes. 
rtos Q.Uando deverão fazê-lo CARLOS DE ANDRADE PONTES I A fim de possibilitar a 
lltP. àq 11,1l'O horas. \ remessa de va lôres acampa-

As r eclamações pert!nen- DIARIO OF'ICIAL nbad'Os rl~ esclarecimentos 
tes à matérie. retribuída, nos Impresso nas Oficinas da Imprensa Oficial . quanto à sua aplicação, soU-
casos de erros ou omissõe!l, MACAPÁ - T,. F. AMAPA' I citamos usem os interessados 
deverão ser formuladas por prefe rencialmen te ch eque ou 
eqcrlto, à Seção de Redação, A S S 1 N A T U R A S ! vale posta:. 
d>~.R 9 às 13,30 horas, no má- Anual C r~ 7 ,HO Os suplementos às edt· 
'!{Imo até 72 h o r a li após a Senlestral cr~ 3 90 õ d ó ãos Ofl"cia Js da 
'l!il<hl. dos órgãos oficiais. I!) ' ç es os rg a 

Trimestrl'l l Cr$ 1,45 se fornecerão aos asainantett 
Os originais deverão ser que as solicitarem no a to só-

Ja.tuografados e autenticados, Número avu lso Cr$ 0,05 at>sinatura.. 
: essalvad as, por quem de di- o · bl r 
re ito, rasuras e P-mendas. «BRASlLL\ - Este Diário Oticial é encontl'ado pa ra ltitu- funcioHá rio p u ico e· 

ra no Salão Nacional e ll;t é;rnacional da Jmp1·ensa, da I de
0
ral, terá L~lll de~conlo • de 

Excetuadas at~ para 0 ex- COOPER PRES S, no Brasília In1perial Hot el.» 10 lo· Para ~azer JUS a este 
tP. rlor, q ue serão ~ em p r e desccnto, deverá prov&r es ta 
a?u&is. a s assinaturas poder- Para facili tar aos assinan- 1 A fim de evitar solução I condição no a to da assinatura, 
se-ão tomar, em qualquer tes a verificação do prazo de de cont!nuidade no recebi- I O de custo cada exemplar 
P.poca, por Reis meses o u um validade de · suas assinnturas,l mento dos ioroais, d e v e m ! atrazado dos órgão~ do o[l
a'lo. na parte super ier do eoderê- os assinantes providenciar a : c i ais se rá, no venda . avulsa 

pvder~o ser suspensas sem do talão de r egistro, o mês e an tecedência mm imH, de trln- 1 do mesmo ano, e de N <.; r $ 
As assinaturas vencidas 

1 

ço vão impressos o número respectiva rf'novaçf. co com acr~:scida de t\CrS 0,01 . ge 

aviso prévio. o ano em que find a rá . ta (RO) dias. 0,02. por ano dccornJo. 

Divisão de ObTas 

Aprovo e Publique-se: 

Gen. Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Cópia Autêntica da ata da reunião para licita· 
ção de preços destinada a execução de obras 
para a Administaração Territoria l, conforme 
têrmos do Edital de Tomada de Preços n°. 15/ 
70·DO, publicado no Diár io Oficial n°. 1240 e 
1241, de 22 e 23 de outubro de 1970. 

Aos doze dias do mês de novembro do ano de hum 
mil novecentos e setenta, na sala de reuniões do Palácio do 
Se tentrião, sit uado à avenida FAB, nesta cidade e perante 
a Comissão constituídc. conforme Portaria Governamental 
n°. 474/ 68-GAB, incumbida do recebimento e jugamento de 
p ropostas destinadas a execução de obr as para a Ad minis
trac;ão territorial, composta pelos sen hores Capitão-de-Cor
veta Luiz Gonzaga Valle, Secretário-Geral Substituto, André 
Luiz Rangel Gomes da Silva, em substituição do Capitão 

---------- ---- ----
Francisco Medeiros de Araújo e o engenheiro Joaquim de 
Vilhena Netto, como Presidente e Membros e participando 
dos trabalhos o senhor Ruy Guarany Neves, Superintenden
te de Telecomunicações do Amapá, compareceram os senho
res José Policarpo de Miranda, Procurador da fi rma Cons
tru tora e Imobiliária Fonsêca i.tda., Ca rlos \VIarques Mendes 
André, da firma Construtora Saneamento do Sul Ldta. , en
genheiro J oão Vitor Moura de Arruda, representante de 
P laton, Engenharia e Comércio Ltd4

. , e a senhorita Regina 
Coeli da Silva, represen tante da firma J.M.Costa, Const ru
tora e Imobiária Ltda .• a fim de tomarem parte da licitação 
para a execução dos serviços de construção da sede da Di
visão de Obras, Superintendência de Teleco:nunicações do 
do Amapá - SUTELMAPA e do Centro Desportivo para a 
Divisão de Educação, nesta capital, em obediência acs tê r
mos do Edital de Tomada de Preços n°, 15/70-DO, publica
do no Diário Oficial n°. 1240 e 1241, de 22e 23 de outubro de 
1970, às nove horas e trinta minutos o senhor Presidente 
iniciou os trabalhos da Comissão, prestando aos !Jcitantes 
os esclarecimentos a r espeito das normas citadus em Edital, 
passando-se em seguida ao exame da documentação apre
sentada que, achada conforme, foi acolhida. Ato contínuo, 
recebeu-se as propostas que após apuradas apresentaram o 
resultado constante do Quadro a seguir: 

C.I. Fonsêca I SANES 
oBR A S I 
------------------~--~P~ro~p~o~s~ta~---!-~~-.-~2P~ 

UL Plaiõn, E. Com. 

I 
J. M. Cost~ 

I Prz Pr oposta I Prz Proposta I Praz o 

Divisão de Obras 789.030,20 300 746.070 

SUTELMAPA 129.804 

Centro Desportivo 1.001.150,00 300 

Pelas propostas apresentadas, verifica-se ser a mais 
vantajosa para as obras da Divisão de Obras, a da Cons
trutora Saneamento do Sul Etd! - SANESUL, com o pra· 
zo de trezentos dias corridos; J .M.Costa , C!Hlstrutora e 
Imobiliár ia Ltda., não apresentaram proposta para essa obra; 
para as obras da Superintendência de Telecomunicações do 
Amapá, apenas duas firmas concorreram sendo a melhor 
pr oposta a da firma J .M.Costa, Construtora e Imobiliá ria 
Ltda., com o p razo de cento e oitenta dias corridos. Para 
as do Centro Desportivo, somente concorreu a Construtora 
e Imobiária Fonsêca Ltda., apresentando a proposta expres
sa acima com o prazo de trezentos dias corridos. As pro· 
postas vencedoras serão submetidas à apreciação do Ex m0

• 

Sr. Governador do Território. Nada mais havendo a t ratai' 
lavrou-se a presente ata. que · segue datada e assinada 
pelos presentes. 

Macapá, 13 de novembro de I 970 

,00 

,00 

300 760.898,00 270 -

150 - - 123.210,00 

- - -
~ 

___ ... . .. ~,..._. 

aa) Luiz Gonzaga Valle 
André Luiz Rangel Gomes da Sllva 
J oaquim de Vilhena Netto 
Ruy Guaraoy Neves 
José Policarpo de Miranda 
Carlos Marques Mendes André 
João Vitor Moura de Arruda 
Regina Coeli da Silva 
Délcio Ramos Duarte - Sec retário. 

-

-

180 

-

Extraída do Livro de Registro de Atas , das fôlhas 84, 
84-V e 85. 

Confere com o original: 

· Em 13/ 11/ 1970. 

Délcio Ramos Duarte 
Coordenador 

Matrícula n°. 2.071.608 
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Gabinete do Governador 
DESPACHO 

Tendo em vista a publicação acima. da cópia a:,Jtênti
ca destinada à execução de obras para Administração ter
ritorial: 

a) autor izo a DiYisão de Obras a estabelecer contrai o 
com a firma Construtora J . lVL Costa, para a construção da 
sede da Superinten clência de Te!ero.mmicaçõcs do Amapá, 
submetendo-o à minha ap~eciac;ão. 

Os recursos para a construção, no \'alor de Cr$ ... 
100.000,00, correrão por conta das verbas cons ignadas no 
o•·çam•mto, pE:'lo Fundo de Partic!pação dos Territórios e 
Mu nicípios, e os saldos restantes scrfto e•11nenha los no a no 
de 19í1, pela adequa<;5o de recurso~; a estâbeleccr 

b) Não 2ce:tar a prcposta venc~dora para a constru
ção do Centro Desportivo d::t Divi~ão de Educação, por ex
ceder os limites orçamentêirios. 

c) Determina~· à Di\ is:-o de Obras que refonnule o 
projeto, t endo em vista a :e .. lização de nova concorrência 
restrita a&s créditos disponÍ\ eis. 

d) Determi:1ar à Di,·isão de Obras que reajuste o 
projeto da sua sede, tendo em vista < ituá-la dentro dos re
cursos orçamentários pre\':stos para o conente ano e para 
o de 1971. 

M<tcapá, 17 de novembro de 1tl70 

Gen. Ivanhoé Gonçalve~ Martins 
Go\'ernador do T.F.A. 

Ata de Reuniâo da DiretoTÜl da 
«Bruynzeel Madeiras S.A.- BRUMAS A», 
Uealizada aos 22 de outubro de 1970. 

Aos vinte c dois dias do mês de outubro de mil JIO
v ecentos c sd~nta, reuniu-se nesta ·idade do Hio ciP Ja
nei r o, Estado da Guanabar A, na Av.~uJôa Gf'aça Ardnha 
n.• 2ti ,15.< anjar, 11 Diretori ·:t. du Urun1zl'el Madeit·as :-:i.A. 
- BHUMASA, (C '.O.r. n.O o;;.96.t ),15), Í·om a [H'esença da 
totalidade d ~ seus membro.; Iniciad a s essão, v Diretor
Super intendente, S11nuel FJOeberg, esc!:ll'eceu que a mes
ma havia sitio convocada para, nos têrm· s dos parágrafos 
1 ° 2.0 do 81'tig•J 11 dos Est :ltutos Svci 'ii s, dlcidir a Dire
toria quanto à r tJpresentaçi\o sing•Ji ar d!1 Soe;i~dade por 
um de se u ~ Di reto res. DiscutiJo o u:>s unto, !'oi dt~libera.lo, 
por unauiulidude de votus, Je conformidade cum Ol'J dispo. 
s ições estatutáriRs acima raferida.:<, concedet··se au toriz 1-
çilo pant q ue o Di re tor -::luppr in tende1te, ::;a,nuc l Fmcberg, 
represe nte, isoladarnentt>, a ::lociedade, co m am;>los podêres 
para. em 110me da mes ma, assumi r· obf'igações e nomear 
procuradores, vigiado tal uutt)r iZttÇ'ilO at é tl dia 31 de ou
litbro de H.l71 (m il uoveo.L·n t0s e setenta e h 1:n). Nada 
mais havendo a tratar. foi p.ll'a con~tar, lavrado uo ]1\' f O 
pt•ópr io a presente ata, que 1•ai a~S !Ilfl la pelos Diretores 
p:·escn tes. Rio de JaoeirG, 22 de ou:.tll!'o <le 19711. (aa) Sa
muel FiuebC'rg-Abrahllo Yazigi Xeto - J ean Paul lh·ut! lU
OJlllmard - J au Embertu8 ~h\ "ia \'an Tilbuq{. \'onfere 
com o Origin al, lavra do no Livro cl ~ Atttc; de Heunii1o da 
!Jiretoria da Bruynzeel ;\la!ieil'85 S.A. - BHUIASA. 

17 de novembro de HJ7ll 

Ab raháo Yazigi :\eto 
Direwr 

Carlól"io «Elo y .Nunes» 
CER TID ÃO 

CE R'I' IF!CO, para os r!ev idos fins, que J'ico u dL•vida
meute Arqu ivada, nesta dats, nu Cartório de Hegi&tro de 
Imóveis desta Segunda Circuuscriç8•,, u ma (1) via da Ata 
da Rlnmi iio da Uirctoria ela Bruyn:~~el .\Iat.it'iras S. A . -
BRLJMASA, r ea l izada em 22 ele outubro de U:l7fl. 0 r e[e rido 
é \'erdacle ao qual me reporto e dou té. 

1\laca pá. 20 tle novembro de l !Ji!l. 

Nino Jrsus Aranha Nunes 
Escrevente ,] urameotut1 o em exct·cícto de O;icial do 

RcgHro do Imó~·eis 

Preço do exemplar: I 
Cr$ 0/10 

\ 

- ...tçâo ~'ocial das Senhnros de 
T'i la Amazonas - A88l'J .il 

Assembléia Go_ral Extraordim.ria 

Com·ocação 

Convocamos as associadas da Açiio Social das Senho
rns de Vila Amnzonaq -- ASSVAM ·1 se reun irem em 
AsserniJiéia Geral Extrnordinúria n s· r realiz<tdo no di<t 8 
de dP.zembro ele UlíO. ús 17 horns, no Cinem:t dt! Vila 
Amazonas, a fim de del ibt?rat· sôbre os seguin' f'S assuntos: 

a) - Dec:iriir sôbre o diS!lO~to no inci~ 'J VI elo ::trtigo 
16 dos Estatutos Soriai~: e 

b) - Diversos. 

Cnso não haja o «quorum pre\'isto no p:1 rá~rafo unico 
do artigo ~O dos E~tatutos So<.:iai:,, fie 1.11 <ts fPn!J,,ras as5o
ciad;,s com·ocadas, dPsde Ji.l, para n n'aiizaç-.o de t:o,·a As
:;embleia Ger::tl Ext:a..ordi n,ll 'a n ser reali ta i:1 PO d11 18 de 
dezembro de 137J, às 17 horas, no c;nema de Vlla .\m::~zo
na~. para ddiberar si1bre os a ·sunt:> .. referidos 

1\-iacapii. 20 de nowmbro de 19io 

A Diretoria 

Divisa n d c OlJ r as 
-::onvt-nio n.0 03/!Ul\1-70- DO 

,\provo e Publique-s•.< 
General Ivnnhoé Gunç<ti\·es Martins 

Go\·~rnador 

Com·ênio d~ Compro.nissus e Delet;ação de 
A ti ibui~ões t·ntre o Go\ é mo do Territódo FP
deral do Amapá e a Prd~itun 1\'iunkipal de 
Calçoene, na Forma Abaixo: 

1 Partes Cotn-encionadas: O Govêrno do Território 
Federal do AmapéÍ, atra\ es da Divisão de Obras. daqui por 
diante denominado GTFA- DO, represenbdo por seu Dir e
tor, engenheiro Jo2quim de Vilhena Netto, ní\'t:-1 2.2- B, 
exercendo atual mente o cargo em comissão 5C e a Prefei
tura Municipal d-' Calçoene, d :tqui por di<.nte denominada 
PMC, rfpres~ 1,. h por seu Prefeito, se nhor João ,\urino 
Dias . 

2. Local ~ D<.ta: Lavr:1do e assinado nesta capital, na 
sede dn Di\'is:J•l d~ Obras. Gabinete do Diretor , aos doze 
(12) dias do m;!J dE> novembro de hum mil n•J\Pcentos e 
sete.1:a (1970). 

3. Objet~ elo Com enio: O GTF A-DO faz ú PMC a 
d~CIJnção de atriiJ:.1ições e r.::!cursos para a execução dos 
serv o~ da ampliação e melhor<llnento de campo de pouso 
da ctd~de ci.::! Calçoent>. 

4. Fundamento Legal do Convênio: O presente con
vênio foi Ianado fundam<·ntat.lo no ~ ~ , do ,\rt 10. do De· 
ereto-Lei nQ 200 àe ::!5 de [e ,,reiro de 1G!i7. 

5. Exe-:ução: A exec!.l<;ão dos trabalho~ caberá à P.iVIC 
e obedecerá as normas ténic.Js. especifH:<:ções e Plano de 
Aplicação aprovados pi!la Dlvi3ào de Obra,:. 

6. Dotação: A9 desj)e~as decorrentes e Mçadas no 
vnlor de CrS 5.0 Oü,flO (cinco mil cruzeiros). serão custeadas 
pelas doto<;ões oriundas do lmpôsto Onico Sóbre l\1tnerais, 
código 4.1.1.0 - 16.06.1266. do corrente exerctcio. 

7. Despêsas: Tôdar. as d\!spes~·s efetuadas para a obra 
ocorrerão po!· conta da P ~'I C, inclu.ive as de fisca lização 
por parte do GTFA-DO. 

8. Fiscalização: O GTF A- DO fi scalizará o execução 
d os trabalhos a qualquer tempo e poderá determinar inspt>
ções técnicas independ~nte da íiscalizac;ão permanente. 

9. Requisição de Numerários e EntrE'.~a dos Recur
sos: As requisições de numerúrios serão encaminhadas à 
Divisão de Obras e a enlrega do~ recu rsos será feita pela 
Tesourari3 do Serviço de Adminis•ração Geral (S.A.G.). 

10. Prestação de Contas: A PMC pre~tará contas do!: 
recursos recebidos ao órg[,o competente do Governo do 
Território, mediante ap•·esentacão de documentos compro
batórios das despesas efetuadas C(Jm a execução dos sen·i-
ços. 

11. Rescisão: Quaisquer das partes, o GTF A-DO ou 
a PMC, poderá a q:.talquer momento rescindir o presente 
com·&nio se não fôr cumprida qualquer de ~u:;s cláusula~. 

E, por estarem ass im de acôrdo, as~inam o presente 
convênio E:'tn quatro (4) vias de igua l t eor os represer.:~ta n- -
(,•,; l'l GTF'\-DO e da PMC. com as duas testemunhos 
:· J ix ·•. St'ltclu ,:ubmetido posteriormente ao autorizo do G o
;,•, "Jclo.- 110 Território FedE:'ral elo .\mil pá. 
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Eu, Délcio Ramos Duarte, Coordenador da Divisão 
de Obras, preparei e assino êste Convênio. 

Macapá, 12 de novembro de 1.970 
Eng.0 Joaquim de Vilhena Netto 

Diretor da Divisão de Obras 
Sr. João Aurino Dias 

Prefeito Municipal de Calçoene 
Sr. Délcio Ramos Duarte 
Roque de Souza Pennafort 

Testemunha 
Alfredo Diepp Hage 

Testemunha 

Divisão de Obras 
A PRO V 0 : 

General Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Plano de Aplicação - n º 10/70-SER-D.O. 
OBRA:- Campo de pouso, da Cidade de Calçoene. 
SERVIÇO:- Ampliação e Melhorálmentos 
VERBA:- Cr$ 5.000,00 

ITEM ESPECIFICAÇÃO CONSIGNAÇÃO 

I-oo 
II-oo 
III-00 
IV-00 
V-00 

Material 
Serviço de Mão-de-Obra 
Combustível e Lubrificante 
Transporte 
Eventuais 

Soma 

1.400,00 
1.300,00 
1.000,00 
1.000,00 

300,00 
C~:$ 5.000,00 

Importa o presente Plano de Aplicação na quantia de 
Cr$ 5.ooo,oo (cinco mil cruzeiros). 

Macapá, 12 de novembro de 1970. 
Eng0 • José Al~ixo da Silva Lima 

Chefe da Seção de Estradas Rodagem 
Joaqwm de Vilhena Netto 

Diretor da D. Obras 

DÍ1Jisão de Obras 
Convênio n°. 05/ lUM-70-DO 

Aprovo e Publique-se: 
Gen. lvanhoé Gonçalve~> Martins 

Governador 
Convênio de compromissos e delegação da 
atribuições entre o G ovêruo do Território Fe
deral do Amapá e a Prefeitura Municipal de 
Mazagão, na forma abalxo: 

L Partes Convencionadas:- O Govêrno do Território 
Federal do Amapá através da Divisão de Obras, daqui por 
diante denominado GTFA-UO, representado por 15eu Uira
tor, engenheiro Joaquim de V1lbena Netto, nível 22-B 
exP.rcendo atualmente o cargo em comi ssão 5-C e n Pre 
feitura Municipal de Mazagão, daqui pttr diante denomina
da PMMz, represeutada por seu Prefeito, Senhor Rocque 
de Souza Penna fort. 

2. Local e Data: Lavrado e assin&do nllsta capital. na 
sede da Divisão da Obras, Gabinete do Diretor, aos dezes
sete (17) dias de mês de novembro do ano de hum mil 
novecentos e seteRta (1970). 

3. Objet~ do Convênio:. O GTFA-DO faz à PlVlMz, 
a declaração de atribuições r ecursos para a execução diS 
serviços de ampliação e melh0ramento do Campo ce Pou
so da cidade de Mazagão. 

4. Fundamento Legal do Convênio:- O presente Con
vênio foi lavrado funaawentado no § 5°, do Art. 10, do 
Deoieto n° 200, de 25 d e fevereiro de li67. 

5. Execução;- A execução tios trabalhos caberá à 
PMMz, e obedecerá às normas téonicas, especificações 
e Plaao de Aplicação aprovados pela Divisão de Obras. 

6. Dotação: As cespesas decorrentes e Qrçadas nQ 
valor de dez mil cruzP.iros (Cr$ lo.o<;>o.oo) serão susteadas 
pelas dotações oriundas do lmpôsto Unico Sâbre Minerais, 
código 4.1.l.o. - 16.o6.1266, do corrente exercício. 

7. Despesa: Tôdas as despesas efetuadas para a 
obra ocorrerão por con~a da PMMz, inclusive a• de fis
calização por parte do GTFA-DO. 

8. Fiscalização: GTFA-DO fiscalizará a execução dos 
trabalhos a qualquer tempo e poderá dete rminar inspeçõe~:~ 
técnicas independentes da fis calização pe rmanente. 

9. Req uisição de Numerários c Entrega dos Rc-

cursos: As requisi~ões de num erários serão encaminhadas 
à Divisão de Obras e a entrega tlo s recursos será feita 
pelo Serviço, digo, pela Tesouraria do Servi(}O de Admi
nistraçiío Geral (SAG). 

1!1. Prestação de Contas: A PMMz, pres ta rá contas 
dos Pecursos r ecebidos ao órgão compe tente do Govêrno 
do Terriiório, mediante apresentação de documentos CGm
probatórios das despesas eretuadas com a execução dos 
serviços. 

11. Reseisão: Quaisque r das partes, o HTFA-f10 ou 
a PMMz, poderá a qualquer mome nto r eseindir o presen
te Convênio se não rõr c umprida quajquer de l:lUa& 
cláusulas . 

E, por estarem assim de acôrd o, assinam o presentR 
Convênio em quatro vias de igual teor os representantes 
do GTFA-DO e da PMMz, com as duas testemunhas abaixo, 
sendo submetido ao autorizo do Uovernador do Terri tório 
Federal do Amapá. 

Eu, Délcio Ramos Duarte, Coo rdenador da Divisão 
de Obrai:!, prepa rei o presente térno de Convênio e as
sino. 

Macapá, 17 de novembro de 1970. 
EngQ Joaquim de Vilhena Netto 

Diretor da Divisão de Obras 
St'. Rocque de Souza Pennafort 
I>reielto Municipal de Mazagãú 

Sr·. Déleio Ramol:l Duarte 
Coordenador 

Alfredo JJiepp Hage 
Testemuu ba 

Leonel Nascime nlo 
Testem unha 

. Divisão de ObTas 
APROVO: 

Ge nel'a l Ivanhoé Gouçalves Martins 
Governador· 

Plano de Aplicação - N.2 12/ iO-SER-DO 
OBRA:. Campo de pouso das Cidades de Mazagão e l'vla
zagão velho. 
~EH.VlÇQ:- Ampliação e Melhora mentos. 
DOTAÇAO:- Cr$ 1o.oo o,oo 

ITEM i'- ESPECIF~C~--F~~~ 
1-oo 
ll-oo 
III-oo 
IV-oo 
V-oo 

Matéria 
Serviço de Mão-de-Obra 
Combustível e LubrHicante 
Tra nsporte 
E ventblais 

Soma 

1.%90,00 
1.800,00 
3.200,00 
2.900,00 

!joo,oo 
CrS l o.ooo,oo 

Importa o presente Plano de Aplicação na quantia 
de Cr$ l o.ooo,oo (dez mil cruzeiros). 

Macapá, 12 de n ovembro J970 
Eog.º José Aleixo da Silva Lima 

Chere da ~eção de Estrada Rodagem 
Joaquim de Vilhena Netto 

Diret0f da D. Obras 

Agência da Receita Federal em 
ll" ' .. 1acapa 

AVISO 

O Agente da Receita Federal em Macapá avisa os 
contribuintes do Impôsto de Circulação de Mercadori• ll que. 
de acôrdo com o Ato Declaratório n°. 217o, de lo de novem
bro corrente, do Senhor Superintendénte Regional da Recei
ta Federal da za. R egião, que o referido Impôsto é apura
do mensalmente e recolhido até o dia quinze (15) do mês 
seguinte àquele em que se tenha verifieado o fato gerador. 

Agê ncia da Receita Federal em Macapá, 13 de novembro 
de 197o 

Solon Couto Rodrigues 
Agente 

Preço do exemplar: 
Cr$ 0/10 


	

