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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
DECRETO 

N° 02/ 72 G AB 
O Governador do Terrritório Fede ral do Amapá, usan

do das atribuições que a Lei lhe confere, 
DECRETA: 

Capítulo I 
Das Definições 

Art0
• 1° - [ ntende-se por Defesn Civil , p;w• os eft: i

t os do presente decreto, o conjunto de medidaa tomadas ou 
a serem tomadas em conseqüência co desencand~amento de 
fato res anormais e adversos. Destinam-se e~sas medidas a 
limitur os ri scos e perdas a que estiio sujeitos a comunidade, 
os recurso~ e bens materias de toda natureza e incluem as 
providências necessárias para a reparaçiio dos serviços vi
tais e de preservação do mora l da população. 

Art9. 2° - Situação de Emergência é aquela declara
fia pelo Governador, à vista de fatores a núrmais e 
adversos desencandeildos sobre a populaçàc, que possam exi
gir declaração de Estacio de Calamidade Pública. 

Art. 3° - O Estado de Calamidade Públic11 será de
clarado p&lo Governador quando a situação de emergência, 
-proyocu.d~ p<X' f&tores ~.ll<:)rm>tis e advers.os, t~te te grave
mente a comunidad -, privando-a, total ou pa rcialmente, do 
atendimento de suas necessidades fundamentais, ou quando 
ameace a existência ou a integridade de seus elementos 
componentes. 

Art. 4° - Poderá ser estubelt'cido em todos O!? ór· 
giios subordinados o regime de sobreaviso, pr ontidão ou 
prontidão rigorosa. 

§ 1° - Sobreaviso é o regime de t rabalho em que to
dos os servidores terão a obrigação de se manter em con
ta~o com o órgão a que estão subordinados, devendo e st~ r 
preparados para atender ao chamado de P rontidão. 

§ 2" - Prontidão é o regime de trabalho em que os 
órgà&s contarão, permanentemente e no mínimo, com dois 
chefes ou autoridades e metade do efttivo <ilisponivel. 

§ 32 - Prontidão Rigorosa é o regime de trabalho 
em que oe órgãos contarão. permanentemente, com todo o 
efetivo disponível, inclusive os chefes ou autoridades. 

§ 4" - As corporações encarregadas da Segurança 
P ública ado ta rão os conceitos referidos neste artigo com as 
denominações que lhes são peculiares. 

Capítul:> II 
O rganização 

Art. 5º - A Coordenação Territorial de Defesa Clvll 
(CTDEC) destina-se a coordenar todos os órgão e serviços 
de administração diret:J. e indireta do Poder Executivo do 
'I'.F.A., contando com a cooper<>ção da comunidade, de órgãos 
subordinados a outros p?deres e de é,rgãos não governa
mentais, para atender às necessidades da poP.ulação em si
tuações de Emergência ou Estados de Cala n1idade Pública. 

Art. 69 - As Divisões e Serviços ~ubo•·dinados colo
carão à disposição da CTDEC os servidores que forem por 
esta requiJitados, para serviços e encargos do s istema de 
Defesa Civil. 

Art. 7° - A CT DEC co:-npõe-se de: 
I - Coordena.;ão Geral { CG) 
Il -Grupo Central de At ividades Coordenadas (GRAC) 
HI - Grupo de Ati vidade~ Fundamentais (GRAF) 
Arl. 8º - A Coordenação Geral compreende: 
I - Coordenador 
li - Assistente 
Ill - Assessor de Relações P ú blicas 
IV - Assessor Técnico 
V - Secret<iria 

I 
§ 1 º - A Coordenação Geral é dotaàa de uma Rede 

de Telecomuniçações composta de um posto central e dos 
postos r egionais e volantes. 

~ 2º - Nos períodos de normalidades o Posto Central 
constitui o Plantão Centra l de Vigilância e Alerta. 

Art. 92 O Grupo Central de Atividades Coordenadas 
(GRAC) é composto por todos as Divisões, S.A.A.E. e 
SUTEMAPA. 

§ 1º -Terão assen to no r.:RAC GS representantes 
permanentes para Assuntos de Defesa Civil que forem de
slgnadr>s pelo Exército, Distrito Nava l, Zona Aérea, Conse
lho de Entidad<!S não Governam entais e órgãos internacio
nais ce assis tênc ia e cooperação GUe t em agencia neste 
Território. 

A 1 t I QQ - As auto:-idc.des referidos no § 1 º do artige 
10 (•scolherão como seus repr esentantes permaneonl es. a seu 
cri t( r io, ser\'idor ocupunt.e de cargo efetivo de nível ele
vado. 

Art. 11º - Compõem o Grupo de Atividades Funda
mentais (GRAF) põra a Defesa Ci\•il os seguintes órgãos 
subordinados: 

- Gabinete do Governador 
- Dúris.ãQ...à.e Obras 
- Divisão de Produção 
- Divisão de Saúde 
- Divisão de Segurança e Guarda 
- ~USNAVA 
- s (JTELMA p A 
Art. 12º - O Conselho de Entidades não Governa

mentais (CENG) será composto pelos repr~sentantes das 
enticiades não governamentais q ue atenderem ao convite 
do Governo para çarticipação de Defesa Ci vil, os quaii 
elabora rão o seu Regimento e elegerão um Presidente que 
designará o seu representante juntil à CTDEC. 

Art. 13º - A CTDEC organizará, atravé~ dos mt>mb1·es 
do CENG, a Comissão Central de Donativos, a qual será 
presiditla pelo Presidente do CENG. 

Art. H º - A Divisão de Obras manterá uma Comis
são de vistorias composta por eng~nheiros servicic res d9 
TFA., que terão Incumbência de fazer vistorias à.e lugares 
que ofer eçam peri~o, apresentando breve laudo conclusivo, 
no qua l epina rão sobre as providencias que devem ser 
tomadas. 

Capitule III 
Do Funcioname nto 

Art. 15º --Todos os órgãgs do Poder Exercutivo Ter
ritorial in formarão, imediatamente, a0 P lantão Centra l de 
Vigilância e Alerta a que se refere o parágrafo 2º do art . 89 , 

todos as ocorrências anormais e graves, referentes à Defesa 
Civil. assim com o mesmo objetivo, informarão sobre si
tueçÕ(:;S de perigo, Independentemente das prGJvidencla s que 
tomem ou venham a tomar. 

Art. !6º - Serão criadas Comissões de Voluntariado 
com o objetivo de ministrar ensinamentos • trelnamento a 
voluntárics, seguindo a programação que será elaborada pe
la CTDE:C . 

Art. 17º - As Inte rdições, desocupações e demolições 
deterrrdnadas pela Comissão de Vistoria serão garantidas 
pela Div isão de Segurança e Guarda, mediante solicitação 
da a utoridade competente. 

:\rt. l!lº - As doações em dinhei ro, diretamente en
tregues ao Governo do Ter ritório, se rão depositadas em 
Banco Oficial em conta especial da Comissão Central de 
Donativcs (art. 13). 

Art. 19º - Terminada a Situação de Emergência ou 
Estado de Calamidade Pública e res tauradas as suas conse
qüências, os sa ldo~ do~ donat!\·os e doações terão os se
guintes des tinos: 
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As RPpa rtições Públicas 1 
Territoriais deve rão remeter I 
o exped iente destipad o a pu-

. hllaoação neste DIARIO OFI-
CIAL d iària ment P, até às/ 
13:30 h oras. exceto aos sába
dos quando deverão fazê-lo 
até às 11 :50 horas. 

As r ecla.naç ões pertinen
te!l à matéria r etr ibuída, nos 
Mo;os cte e rros ou omissões, 
deverão ser forro uladas por 
escrito, à Seçã o de Redaçã o, 
das 9 às 13:30 h oras, no má
ximo até í2 h o r as após a 
saída <!os órgãos oficiais. 

EXPEDIENT E; 
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DIRETOR 
CaTl os de Andrade 1- ..... 'ri l es ......... .... 
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A S SI NATURAS 

Cr$ An ual . 
Semest ral. 
Trimest ral 

(( 

(( 

N úmero avulso. (( 

25,00 
12,50 
6,25 
0,30 

As Repat·tições Públicas 
cingir-se-ão às assinatLtras 
a nuais renovadas até 2'J rte 
I'C'vereiro de cada ano 3 às 
in iciada~. em qualquer ópocu 
pelos ó rgãos competen ~s. 

1 A li m de poss ibilitar a 
r e m<>ssa de valo res acom~a

' nba dos de escla recirn eotws 
) quanto f! :;ua aplicação, soli
~1 <.:ita!l' os usem OI' interi!s~auos 
pre[IHcncialme nte cheqtfe r1u 
vale• pos tal. 

I Os supleme ntos à s edi-
1 ções dos órgâos oiicials só 

I se [ornecerílo aos assinante~> 
que as solicita rem no ato <.la 
a ssi na tura. 

Os o rig ina is deverão ser 
dati lografadQs c a ute nticados, 
ressalvadas, por q uem de di
'"P.il<l ·g,su ras e emendas. 

O fu ncioná r io público to-
..... . . ... .. d I t . d t I 

«BR.A_S!LIA - Este Diário Oficial é encontr:~do p:.:ra 1 ~ i t u- era • e ra um escon ° 1 e 
l:',;xcetuadas as para o e x

t e r ior, que serão s e m p r e 
a nuars as as8 ina turas pofl er 
s e-ão toma r , e m qua lque r 
ép oca , po t' seis meses ou um 
ano. 

ra no Salão Nacional e Internacional da Im;:rrens<. da 100 o· Pa ra fazer j us a êste 
. . . de!icont@, de \'c rá prova r esta 

COOPER P RESS, no • Bras1ha lmpe~I~l_Hole~-- cond ição 0 0 ate da al:! sin atul'a 
P tlra lacili lar aos assina n- j A [im de oi Vi tar 8 ( lU QÜO 

As assinaturas vencidas 
poderBo ser suspensas sew 
a viso prévio. 

tes a verificação d o prazo d ~1 de con tiuuid a !e uo r •cebi- O c usto de cada exem pla r 
va li da de de s ua!:! a ss inaturas. 111ento dos jo l' oais, de v e m J at ra sado dos órg ão<> tll i
na parte super io r do enderê- os assinantes p ro \·id e n :iar a 1 c ia i!> será, na ve uda aYulsa 
ço vão impressos o número respectiva re l'l ovação com I acrescida de Cr$ 0,01 S~> do 
do talão de regist ro, o mês e antecE:dência rníuima d< t riu- mesmo a no, e ue CrS O.U~ 
o ano em que íindurá . ta (3UJ diat;. por ano decorrido. 

---------- ---------------------------
I - os saldos de utilidades. ~êneros e medicame ntos t 

serão destinados à Ass istência Social. 
li - Os saldos en: depósito bancário serão usados de 

aco rdo com o programa de ::~plicaçào !le recursos elaborado 
pelo Coordenador da CTDEC, o qual terá em vista as ne
cessidades regiona is. 

P arágrafo Único - Sempre que possÍ\·eJ, os saldos 
serão aplicados nas áreas para onde !orem doados. 

Art. 20° - Ao Governo do TFA compete 
construir, instalar, equipar e administrar Abri;:os 
os quais deverão estar preparados para pr onl a 
no momento e m q ue .sejam necessários. 

planejar, 
Centrais, 
utilização 

Art. 21º - Durante as situaçâes de emcrgêP-cia e es
tados de calamidade, as demolições, remoções d e escombros, 
d renagens, retirada de terra e detritos, desassoreamento das 
vias de escoamento de água de superfície. destrui<;2o ou 
f ixação de pedras, reparos em pontes e lougrados públicos, 
combates ao diislizamento de encost as e inundações, pro
t eção de taludes, manu tenção de d iques, dr enagem de r ios, 
serão executados pelos órgãos de competência específi ca. 

Põrágrafo Único - As ren~c.ções de escombros, quan
do houver ví timas. serão executadr1s, dentro de suas po~si
bilidades, pelo GRUCI, em colaboração com aque les órgãos. 

Art. 7.2 º - Nas S ituações de Emergência e Estados de 
Calamidade P ública, a CTDEC coordenar a o uso dos 
car ros-pipa do Ter r itório, salvo os do GRUCI, e o seu Co
ordenador poderá requisitar os carros-pipa do particulares 
para o ser viço de Defesa Civil. 

Arl. 23º - Os órgãos de Assistência Médico-Hospitalar 
e de Saúde pública que não estejam vinculados à Divisão de 
Saúde, nas Situa-;ões de Emergência e Estado de Calamida
de Pública, ficarão int egrados n o sis tema hospitalar da D.S. 

Art. 24º - Os prot lemas de gás e en".) rgia elét rica se
r ão coordenados por órgãos específicos, como a Seção do 
Materia l para o gás e a C.E.A. para os de energia elétrica. 

Art. 25º - O CENG, através das organizações rel igi
osas que dele façam par te, encauegar-se-á dn assist ência 
religiosa às vítimas nas situa~ões de emergência e estados 
de c.:alamidade. 

Art. 26~ - Em Situações de Emcrgên::ia e Estados de 
Calamidade Pública. as informações diretas ao público serão 
feitas por inte rmédio do SIRDA, que permitirá que qual
quer outra emissora t ransmita ou retran~mita essas infor
mações. 

Art. 27º - Nos casos de Calamidade Públic.:a. as Re
lações Públicas da GTDEC serão f~ itas pelo Gubinete do 
Governador, com o auxílio da As~essoria de Relações Pú
blicas da €TDEC. 

Art. 28º - Os regimes de Sobreaviso, de Prontidão 
e de Prontidão Rigorosa serão determinados pelo Gover
nador. 

Parágrafo Único - Estes regimes especiais de tra
balho, segundo a extenção da Situação de emCJ·gênaia ou 
Estado de Calamidade Pública. poàerão ser dc te1·minados 
aera todos ou. apenas, para alguns órgãos do Poder 
pExcuti\·o. 

Art. 29' - Dur;;nte as Situações de Emergência e o :; 
Estado:. de C ,lamidad< Pública, o Governador do 1 F A as
sumirá, aulon1atic.::men e, as funções do Coordenador Gera l 
e, nos Estadl s de Cal; midade Pública, os Diretores de Di
visões e Che :cs de Ser.Jiço :1ssumirào seus lugares no GRAC, 
quando serão assessor:dos pdos seus Representantes Per 
manentes. 

Art. 30° -- Quand<· for detenninado regime de P ronti
dão, os rep1·E sentantes pt!rmanentes refer idos no § 1 n_ 

do art. 9 con"ocarão c s representantes permanentes dos 
Orgãos de A .iv iõades Fundamentais !GR.'\F), para assesso
l'á- los e permanecerão, todos, na CTDEC. 

Art. 31 '' - Quan<!o for detcrmin:::do o r egime de Pron
tidão Rigoroso todos o; titulares dos órgãos mencionados 
nos arts. 9 e 11 assum.rão os seus postos na CTDEC. onde 
serjio a~sessc rados pe.os seus respedivos representantes 
permanentes. 

Art. 32" - Quan lo for declarado o regime de Pronti
dão ou de P :·ont idào 1 igol'osa L$dos os servidore5 deverão 
comparecer, o mais rá,>ido possível, aos seus locais de tra
balhe. 

Par ágrtfo Único - O Chefe do órgão onde o servidor 
se apresenta r usnrá o~ servidores das outras dt!pendências 
em ativ idade:; compati ·eis com a habilitação funcion<~ l de 
cada um, até qlle seja possível apresenta-los à repartição a 
que pertencem. 

Capítulo IV 

Disposições Geral 

Art. 33''- Os R< presentantes referidos no§ 1 • do art. 9 
elaborarão juntame1: te com os R epresentantes do 
GRAF (c. rt. I l ). os Piar os Setoriais que serão submetidos ao 
GRAC, anualmente. 

Ar t. 34" - A Di• hão de Educação, em caráter extra
curricular, m.nistrarà. Jbrigatoriamente, noções de Defesa 
~i vil e a sua organiza ;ào no Terr itório, em todos os esta
belecimentos de ensin<· p rimário e méd io pertencentes à 
rede escolar do Territ<>rio. 

Art. 35' -É obr:gatória a participação dos servidores 
do Podt!r Executivo do Terr itório. de qualquer categoria, 
nas ações de Ddesa C vil, nas Situações de Emerg0ncia e: 
Estados de :alami-:lad<. 

Art. 3G' - As d sposições do presente Decreto que, 
eventualmente, alteren as atribuições ll(I I'ITJais elas estruturas 
adminis tt·ativ ~s pe rmaJ .E!"!tes do Território são aplil:áveis 
apenas nas ~ituações le Emergência nos Estados de Cala
midatie Públi.:a. 

Art. 37" - O Pr'sente Decreto e ntra em vigor na da
ta tle sua publicação, revog-adas as disposicões em contrário. 

1972 
Palácio do Setentrià o, em Macapá, 25 de fev ereiro de 

h·anho~ Gonçal\·es Martins 
Go\ ernador do T. F . A. 

Waldemiro Demóstes Ribei i'O 
Diretor do S. A. G. 
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Jiinislério do Interior Das Propostas va importância na tesou-

1 

raria do SAG, . no prazo 
Governo do Território Federal do Amapá 5. Os concorrentes de- de 48 horas após a pu-

. verão apresentar suas I blicação do resultado no 

S . d Ad . . f - G j / propostas em sobrecarta Diário Oficiai do TFA, 
erVIÇO e min iS rOÇOO era 1 ~ a c~~::la_ e subs~rita .com. a,sob pena deperder o lan-

" _ • • • /mdH.:açao segum~e.s._ «Pro- ! ce para 0 concorrente que 
Sed)a O do P atrn ntHIIO posta para aquJSiçao de 1 lhe segui r na apuração . 

APROVO 

Gen. l va nhoé Gonçalves 
Marlin9 

GOVERNADOR 

. • bens aliene dos ». ' ' 
rel.hos para d:senho, ma- 1 _ . A presente licitação po-
qumas de esc, ever e. d.e 6. Nao cabera recurso a àerá ser anulada, transferi-
calcular, . m otores eletn - proposta que, por quais- da ou alterada pelo GTFA, 

1 
cos, :entilad.~res, J~ep de q uer mo tivos, .~ão fõr pre- sem que caiba qualquer 

Licitação Pública 1
4 por ~as ~a. ca Willys e sente na reumao de aber- ; direito de indenização aos 

. matenas d1versos. t ura. :licitantes. 
Venda de Bens Ahe- ! 

náveis. Macapá Hotel 7. A proposta de\·erá, Macapá 25 de fevereiro 

Guarda-roupas, pen- conter distintamente o I de 1972. ' 
material pretendido e res- ~ 

I teadeiras, camas patente, pectivo va lor oferecido, . João Cândido Soares 
De ordem do F.xcelen- etc. F Ih 

I 
bem como a identificação 1 1 o _ 

EDITAL 

tíssimo Sen~o.r . Governa- j Rádio Difusora de Ma- (nome completo, situação I Chefe da Seçao do Pa-
dor do Terntono F~de~al capá (SIRD.\) e endereço) do licitante. trimônio. 
do Amapá, faço publlco : 
e dou ciência aos int.eres- l Máquinas de escrever I 8. As propostas poderão Visto 
sados, t.a co11form1dade de várias marcas. I conttr preço global do Waldemiro Demóstenes 
do regulamento do Códi- 1 . . lott ou distinto para cada Hibeiro 
go de Contabilidade Pú- ' Super_ni~nde_nua de objeto licitado, bem assim 
bl. d U ·- L . Q Telecomun1caçoes do grupos de obJ'etos. Diretor do S.A.G . 
. , Ica c a mao e ei n ' I Amapá (SGTELMAPA) 
-:-00/ 1967, que nest.a. da!a I 9. Nos depósitos das re
Il<;a . aberta a L1c1 taçao ~ Aparelhos Transc~ptores, partições acima indi cados, 
Publ!ca para venda pélo receptare~, transmissores. poderão ser examinados 
maior. pr.eço dos b~ns ad1- j máquinas de escrever, ge- elos interessados os ma-
ante wd1ca~o~, . allena.dos I ladeira e aparelhos di- fHiais e viaturas, objetos 

Servico Públ ico 
l 

Federal 
conforme v1stona re::.l!za - versos ferramentas e I d t 

1
. ·t -

d · - d' · ' e~ a 1c1 açao. a por con 1ssao ,s tgna- miudezas. d R · 
A V ISO 

d 1 G d T I Da Aberltlra das Pro- A agencia a ecena a pe 0 overno 0 er- - Federal em Macapá avisa ritório, conforme Portarias Serviços Industriais t 
pos as. aos interessados que já se r. ºs. 2ll / 71e290/71-GAB. T t p 1 1 

· ra .or L'. a-pu a, ~o- 10. A abertura das pro- encontram naquela repar-
1. A licitação será rea - teres mdustrtals a ol~o postas suá feita perante tição de todos os cont i

Jizada na sala de reuniões diesel, prensas pa. a olana, I a Comis:>ãO Permanente buintes de pessoa física, 
~o Palacio do S~tentrião, 1 ~elDdeira, máquinas de de Licitação, co~ ou sem os. formuláriu: par;; preen
as 16 horas do d1a 15 de ; ~screver e de. calcular, ! a pre.:ença do's mteressa- ch1mento das suas decla
março de 1972, pela Co- i ferramenta e mlUdeza s. I dos ou seus prepostos le- , rações di:! rendime_n~os re
missão Permanente de Li- ! Gabinete do Governa- I gais, no local, dia e hera )ativos ao exercJcJo d.e 
~itaç&o do TFA, sendo~ dor. / referidos no item 1 deste 1 ~72 ano ba~e 1971. Soll-
franqueada a presença no : . Edital. cita, outrc ss1m, que C<'m-
recinto dos interessados; Armários e ar-quivos de 1 pareçam à agencia da Re-
ou seus prepostos legais. i ferro, móveis de madeira, 11. A cormssao cabe rá ceita Federal, sita à Ave-

- ! aspirador de pó, mimeó- o julga mento da proposta nida Presidente Vargas nº 
2. t:s proposta<> .. serao ,i grafo, máquina de escre- vencedora dentro do cri- 893, a fim de receberem 

receb1dus no PalaciO do 1 ver e outros materiais. tério de maior valo r ofe- os formulários em refe-
Governo do TFA, em Ma-1 . . . recido, lavrando ata cir- rencia. 
cap3, uu na Representação 

1

. Supermt~ndenc1a do cunstanciada que será sub-
do Governo em Belém, Abastecimento (SATFA) met~da à apreciação go- 1 Agencia da Receita Fe-
Estado do Pará. M. . d 1 1 ver.nament al. dera! em Maca pá, 28 à e 

aquJna e ca cu ar, fevereiro de 1972. 
3. Do Objeto da Licita- de escrever, guincho de 12. O proponente ven-

ção. ferro, mimfógrafo e outros cedor ficará obrigado ao Solon Couto Rodrigues 
maleri<lis. I recolhimento da r especti- Agente A presente licitação tem 

por finalidade a ven::lJ Supe rintendên cia do -----
pelo rnaior pr~ço dos se- ServiÇI} d f' Navegação A Hl a p (Í. c l u.b e 
guintes bens: (SUSNA \'A ) E S T A T U T O 

Motores Caterpilar, ta-
lhas patente, geradores, 

Especificação 

Serviço de Gtografia 
Estatbtic:a. 

e ferramentas , motores de 
popa, casco de lancha voa
deira em alumínio e ma
taiais diversos. :Wóveis, utensihos, má

quinas de escrevtr e de 
calcular, mimeógrafo e 
materiais diversos. 

Divisão de Obras. 

Móveis, utensílios, apa-

Dos Concorrentes 

4. Pode rã o concorrer à 
presente HC'hação as pes
soas físicas ou ju ri dicas de 
identificação comprovada. 

( Continuacão do número anterior) 

§ 1° - Quando o parecer for contrário, a 
proposta só poderá ser posta em votação, quando 
estiverem presentes, no mínimo, a um t erço da mes
ma t otalidade. 

§ 2.0 - O escrutínio será secreto. 
Art. 12.0 - Será Benemérito, o.-sócio a quem 

esse titulo for conferido em atenção a serviços re~ 
levantes prestados ao Amapá Clube. 

(Continua no próximo número) 
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Banco Nacional de Habitacão 
Cooperativa Habitacional dos Traba
lhadores de Macapá - COOHATAMA 
Autorização de Funcionamento do BNH n.O 

AP-01, de 1º/7 /71 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA 

CONVOG.AÇÃO 
Pelo presente Edital ficam convocados todos os asso

ciados da Cooperativa Habitacionfll dos Trabalhadores de 
Macapá - COOHATAMA, em pleno gozo de seus direitos 
sociais, para uma reunião de Assembléia Ger al Ordinár i'=.l 
que se realizará em sua sede secial, à Avenida Padre Júlio 
Maria Lombard, 2832, nesta capital, no dia l º de abril do 
corrente ano, às sete, oito e nove horas em 1 ~ .• 2~ .• e 3"., 
convocações, respectivamente, a fim de I-·rocederem a homo 
logação da Diretoria Provisória conforme estabelecem o § 
2.0 do a rtigo 42 e o artigo 58 do Estatuto da referie:ia en
tidade. 

Macapá, JQ de março de 1972 

R aimundo Coêlho Leite 
Presidente 

-----~-·-·---·---~--....... -~ I MINISTÉRIO DA MARINHA 

DIRE.TORIA DE PORTOS E COSTAS 

Agencia (}a Capitania dos PoTlos doEs
tudo do Ptaá e A ma pá, em M acapâ 

PROCESSO N.0 5.978/TM 
Edital de citação a Clóvis Tavares Gama, com 

o prazo de dez (l O) -lias na forma abaixo: 
O Agente da Capitania dos Portos do Estado 

do Pará e Amapá, em Macapá, Primeiro-Tenente 
(AM) - Raimundo Silva Pereira, em cumprimen to ao 
determinado pelo 2.0 Despacho n.U 0026, de 26/0 1/7'!. , 
do Sr. Capitão dos Portos do Estado do Pará e 
Amapá, em continuação ao Ofício n.O 1664, de 
14/12/71 do Excelentissimo Sr. Presidente d'J Tri
bunal Marítimo, manda exp~dir o presente edital 
de citação a Clóvis Tavares Gama, marítimo ins
crito na SedP. da Capitania dos Portos do Estado 
do Pará e Amapá, em Belém, dado como residente 
nesta Capital à Avenida P erpétuo Socorro s/n, a 
comparecer à Agencia da Capitania dos Portos nes
ta Capital no prazo de 10 dias a partir da publica
ção do presente edital, para tomar conhecimento e 
curnprir a sentença do T.M., em a cordão de 26/08/1971, 
publieado no Diário Oficial da União nº 184, de 
27/0'.J/7 1, proferido nos autos do processo n.0 5978, 
referente ao abalroamento e naufrágio dos barcos a 
m otor "Rio Abaeté" e "Rio Puru II", em Breves, Es
tado do Pará, que julgou-o incluso no artigo 124 
alínea "I" da Lei n°. 2.180/ 1 -·54, impondo-lhe a pe
na de Repreensão e ao pagamento de custas na 
importância de Cr$-104,98 (cento e quatro cruze i11os 
e noventa e oito centavos), que deverá ser remPti
da àquele Tribunal através desta Agencia, medi3nte 
ordem de Pagamento por cheque. 

Raimundo Sil va P ereira 
Primeiro-Tenente (AM), Agente. 

~---~~~ .. ,.-.. ~~·--,._ ... _ .. -~--~~~ 
Divisão de Obras 

Contrato nQ 05/ IUM-72-DO. 
Aorovo e Publique-se 

General ivanhoé Gonçal\ es Martins 
- Governador -

Termo Aditivo ao Contrato de Empreitada glo~al entre 
o Governo do Território Federal do Amapá e a firma J. M. 
Costa, Construtora e Imobi liária Ltd"., na forma abaixo: 

I - P reâmbulo 
1. Contratantes: - O Governo do Território Federa l 

do Amapá, neste termo denominado GTF- AP, representado 
pelo engenheiro J oaquim de Vilhena Netto, Simbolo 5C, Di
retor da Divisão de Obras e a firma J . M. Costa, Constru
tora e Imobiliá ria Lt da ., aqui denominada Empreiteira, cor!'! 
escritório es tabelecido à Av. Prof•. Cora de Carvalho, nesta 
cidade, Tepresentada por seu Dirc::t or-Gerent e, Sr. José Ma
tos Costa. residente nesta cidade, q ue assina como r epre
sentante l~gal da firllla. 

2. Local e Data: - Lavrado e assinado nesta cidade 
d e Macapá , Capital do Território Federal do Amap&, aos 

vinte dias do mês de ilneiro do ano d~ 1.972. 
II - F ..JOriantPnt 1 Legal do Contr:::to 
O pres·•nte termJ de contra to foi ct'evidamenié <lut o

rizado pelo E~:m0. S r. :;overnador, tendo em vista a apro
vat;ão da ata da rcunii o em q11e foram escolhidas e jul~a
das as propo :tas p 1ra <~ execução dos serviços ab aixo des
critos e a proposta da irma vPncedora, em atendimento ao 
Edital de 'I'011ada de l rPços n° 0~/71-DO. 

III - Objeto, Lc ca lizaçio e Forma de Execução dos 
Serviços. 

l. Ob)e to do Con '.rato:- A Empreiteira se obriga a 
executar em regime d t empreitada g lob~l, os serviços de 
recuperação 1 adaptaç[ ) da fachada do prédio principal da 
sede da rei-r 'sentação do GG~\'frno do Território, em B~lém, 
Estado do i-'ará. 

2. Forrr a de Exe :uçã lj: - A Empreiteira se obri~a a 
executar os ~ervlçr s n 1 forma deste contrato, Gl$edecendo 
integral e r igJrosarnen e as d escrições , pl:mtas, p r oje to11 ~ 
e~pecificaçõe~ fornPcid 1s pela Divisão de Obras, passando 
tais documen_os a intE ; rar este instrumento. inclusive 6lS 

que se referem a alteJ açües admitidas ou introduzidas pele 
GTF-AP. 

3. Mão-ele-O L ra: - A Empreitein deverá manter um 
engenheiro p 1ra n pre entá-la em ma téria de ordem t écu !
ca e suas rl l' .ções corr a fiscalização na obra. Os mer-tres 
deverão ser pessoas d expPriência e idoneidade técnit~a e 
pessoal comp"ovad.l e :le\ erão estar habilitados a prestarem 
quaisquer es1 iarecirner t6s ~obre os serviços. 

1 V - l'reços. F: f{l:n ento e Dntações. 
l. Preco,s: - O < rTF'-AP pagará à Empreiteira pela 

execução dos setTiços :.bjeto do presente c';ntrato a quan
tia de CrS- 19 OIO,OC (0 ·zenove mil e dez cruzeiros). 

2. Fon1a de ?a!' .mento: - O pagamento da obra será 
feito pela Te; )Ura: ia <o GTf-Al". logo após rigorosa fiscll
lização e acei .ação dos se1·vJços pela Divislio de Obras, dos 
serviços r e ali ~adns pel Empreiteira, em par.:elas iguais ou 
superi~res ~ 20° 0 cu v •lor do contrato. 

3. Dota. i'iu: -As desp~~as decorrentes com a execução 
ào presente o:ontrato, ·correrão à conta das dotações do 
Imposto único Sob:·e I (inerais 4.1.1.0-AP. 0101.101 (constru
ção e reform.\ de p-éd JS públicos) do co:·rente exercíeis. 

V - Andamentt dos Senicos. 
L Cron )gram<~: . - Os serviços terão analamento pre

visto no r:ronogram;~ ;;: ~rovado pela Divisão de Obras, a~d
mitidas a tolt rância m. xima de 10%. 

2. Praz 1: - O 1 razo para a conclusão dos serviços, 
objeto deste ~ontrato f de nov~nta rlias conseclÃtivos , con
tados a parti· da crde '1 de início para os trabalhos. 

3. Mult 1: - A E nprciteira fic3rá sujeita a multa mo
ratória de C S-19,01 pt r dia que exceda ao prazo contratual. 

VI - ••' iscallzaçi o e Aceitação dos ~erviços. 
I. Fisc~ !ilação; -- O GTF-AP fi scaliz~rá a Em prei

teira através d3 l), vis o de Obras, que manterá ação fi3ca
litatlora de n.odo sist mático e permanente de moJo a 
f3zer cumpri r e seas ; :1exos. 

·2. Acei ação dos Serv!çGs: - A Divisão de Obras 
aceitará os S( rviço~ qt e estiverem de ::u:ordo com as espe
c ificações. o~ ser viços ou operarias que não concordam a:s 
necessidades da obra as condições pac tuadas caberá a 
Empreiteira 1 e fazê-los :lu substitui-los dentro do prazo de 
48 horas. A ;.c~itaç·ão :ina l da obra não acarretará de modo 
algum a exoneração d Empreiteira e seus técnicos da res
ponMbilicladE civil e t •cnica por eventos de~:orrentes ou 
r elacionados ~um a ex ·cução dus s:rviços cucvencionados 
e d ados como aceitos. 

VIl - Resci~ão 3o Contrato 
1. Re:;cisão: - (1 contrato poderá ser r escindido uni

lateralmente pelo GTF -r\P, ou bilateralmente atendid:J sem
pre a com·er. i~ncia ar ministratiya a critério do GTF-A P 
caberá a res(·isão ds ( ontrato itarlependente de interpela
ção judiei<~! (•U extra-j 1rl it'i al, quando a Empreileira; 

a) não cum prir vuaisquer das suas obrigações contra-
tuais; 

b) tr<l'1 >fe rir, no todo ou em parte os serviços sem 
prévia at torL.:ação do .;TF-AP. 

2. Inde 1izaçi:!o: !'a h ipotese do item 1 desta clausula, 
a Empreiteir.l cabE'rá . eceber unicament~ os VdÍOn!! dos 
serviços execut::.dos a! e a data da rescisão. 

VIII - Füro. 
Para as questõe: de~.:orrente s dest~ contrato elege-se 

0 fôro ds Mac~çá . Captai do Territória Federal do Amapa. 
Eu, Dé cio Ram( s Duarte, Coordenddor da Divisão 

de Obras. la •• re i o pn n nte lermo e m quat ro vi&s de igual 
teor e fvrma que vai <'ntada e ass inada pelas partes con
vencionadas, pelas tes temunhas e por mirn. 

Mac:1pá 31 de janeiro de 1972 

Engo. Joaqui n d e Vill ena Netto - Diretor àa Div. Obras 
Jos(. de 1\Iatc; Costa - Emprei te ira 

Alírio Ma··ques de .Souza R6drigues - Testemunha 
João Vi<'tor ·Moura de Arruda Testemunha 

Délcio Ramos Duarte - Coordenador 


	

