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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
DECRETO 

O Governador do Território FeàPral do Amapá, usan
da das atribuições que lhe são conferidas em lei. e tendo 
em vista o que consta do Processo n° 52'5/72-SGT., 

RESOLVE : 
Nomear, n~1 forma do Item III. do artigo 12, da Lei 

n~ 1.711, de 28 de outubro de 1952, Louri\·?.1 Oue· rc.z Al
c<imara, p1ra exercer o cargo iso!ado de priJ'. Í.r.e'1H1 l'rn 
Comissão, símbolo 10-C. de Oficial de G1bir.ete. d r, Quadro 
rle Furadonários do GoYerno deste Territõdo, a contar de 
I 0 de março do corrente a no. 

1972. 
P:.J2cio do Setentrião, em Macapá, 23 de fe v(;reiro de 

lvanhoé G~·nçalve3 l\lartins 
l.;overnac!or 

Waldemiro Demóstene~ Hibeil o 
Diretor do S.~G 

DECRETO N° 03/7:!-GAI3 

O Governadúr do Território F1·derol do Ar.1apá. usan
do da.s atrfuuj('ões C?!le a Le1 llle eonfer~. e 

CONSIDERANDO: 

- a necessidade -dói ampliação da rlirle estola r deste 
Territódo em pal"ticular nos municípios do int.eri01·; 

- que con\'ém, àesde já. atender a mur:.icipios onde 
a mi!,lr<~çâo de estudantes de nível mediGJ p01ra a capital é 
mais acentuada, face ao número d e candidatos ao cursG 
ginasia l; 

- que constitui-se uma legítima aspir01ç~o dos habi
tantes dos municípios do interior o funclon01menta , o mais 
cedo possível, desses estabe~eeimentos; 

- que couvém perpó!luar o nome dos gr:~ndes bene
méritos d a Patria, dando seu patrocmio à obra educacional 
deste Território, 

RESOLVE: 

l - Criar no Município de Mazagiio e nil sede muni
cipal um Ginasio, que terá a denominação do Proclamador 
da Independência , O. Pedro I. 

2 - Determinar à Divisão dt> Educacão para que 
tome as providências indispensáveis p:na o funci onamento 
d"~se Ginásio, aind_a no coiTente _anõi. em prédios ~daptados, 
ate _que se co:;cretrze a construçao do Ginasio cD. Pedro !•, 
tamO..!m no corrente ano. 

3 - Revogam-se c:s disposições em contrário. 

Palácio do !:>etentrião, em Macapf , 02 d.e março de 
1.972. 

Gen. Iv:mh0é Gonçalves l\1artins 
Go\·ernador de T.F.A. 

Waldemiro l.)emóstenes Hibeiro 
Din~tor do SAG 

ComaTca de Jl ucnpá 
Juízo de Direito 

EDlTt\ L DE NOTIFICAÇAO 

O Doutor Jo:;e Clemenceau P ed rosa Maia, Juiz de 
Direito da Comarca de Macapa. capital do Te rritório Fede
rdl do A n1apá. na forn1a da lt:!i. etc .. 

Fnz saber aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiv ... rem que, por este edital. com o prazo de 
15 dia~. rica Notificado o sr. Jonas Mourão, brasileiro, ca
sado, com residência em lugar incerto e não sabido, para 
ciência da Notific11ção, req11erida pelo Banco do Brasil S/ 1\, 
Agencia desta pnça, q ue se p rocessa neste Juízo, nos ter
mos e de acordo com a petição e de~pacho neló transc ri
tos: Exmo. S:!.". Dr. Juiz de Direito da Comarca de Macapá
'lFA. Diz o Banro do Brasil S1 A. com seàe na Capital F e
deral <.> Agencia nesta praça, in5crito no Cadastro Geral de 
Contl"ib uintes. sob o nº 110.080.000/ ~!.'I, que é ~redor de Jo
nas Mourão, brasileiro, casado. com re~idência nesta cidade 
e dotr.iciliado na «Fazenda H.edentor», no Ric Araguary. de 
uma Nota Promissól"ia Rural, <>mitida p?,r Vicente Pontes 
Subnnho. em 10 de julho de 1970. vencida em 7 de dezem
bro rlc t 970. no volor de Cr$ 7.920,00 (Sete mil novecentos 
e vin te cruzeiros), de prefixo LD-1 063. 2. O ra, digo. Aeon
tece que, segundo os dispositivos legais, aproxima-se o pra
zo pre.>cricional da ação . q ue pode si' r propllsta contra o 
endf•ssante .Tc•nas Mourão. 3. Ora, sendo de I (hum) ano o 
prazo presc. i ional da ação que pode ser proposta contra o 
endossante da Notu Promissória Hura l (art. 60 do Decreto
lei nº 167, de 14.02.67, combinado com o art. 70 da Lei 
Uniforme) vem o Supücanie pela presente pro"Çor a inter
rupção da prc:;cri~ão; 4. l'l~estas ctrctr.lmndzs, pera que 
assegure <•S seus direitos somente ao Suplicante, usando 
da faculdade que lhe confere o art. 72 do Código Civil. 
formular etn Juízo o seu protesto juéicial. pelo qua l possa 
interrompE-r segundo a vontade da lei, a prescrição que 
lhe privaria do direito de agi r; 5. A ssirn, para que, efeti
vamentE', se interrompa a prescrição acérca do direito de 
<:çào contra o devedor, pede e requer se d igne V. Exa. 
mand(;r notifica r o Suplicado Jonas Mourão, p rotestando 
para qu e bem ciente fique de todo seu teor. E se 0 mesmo 
não for encontrado, que seja notificado do protesto deferi· 
do, através de editaL Para os efeitos fiscais , dá à p resente 
o valor de sete mil novecentos e vinte cruzeiros 1 Cr$ . .. 
7.920,00). Nestes tPrmos. D. e A. com os documentos jun
tos, p::~ra que tudo se processe na fo rma da lei e sejam. a 
seguir. entregues os respectivos autos ao suplica nte, pa
gas as custas. independentemente de translado. Deferimento. 
Macapá (AP), 11 de novembro de 1971. a) pp. Dalton Cor 
deiro Lima - Advogado. A11exos: I. Nota Promissória 
RuraL 1 procurdçâo. DESPACHO: Expeça-se edital de No
tificação. Macapá, 30.1 1.71. a} José Clemence:lll Pedrosa 
Maia -Juiz de Direito. 

E. para que chegue ao conhecimento dos interessadM 
e não possam, de futuro, alegar ignorânci:J ~xpedl o pre
sente e outros iguais que serão publicados ~ afixaâos na 
forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Macapá, aos 
vinte e oito dias dn mês de feverei ro do ano de hum mil 
nov••centos e setenta e dois. Eu, Lucivaldo dos Santos Fer
reira, Escrevente Juramentado. subscrevi. 

Josi' C' ll'mencea•J Pedrosa M<.ia 
.Juiz de Direito 

Divisâu d e Obras 
Contrato n° 05/ FPETM-72-DO 

A oro\·o e Publi<we-se: 
Gen. lvélnhoé Gonça:ves Martins 

Governador 

Termo de Contrato de Empreitada Global er.tre 
o Governo do T erritório Feder éll do Amapá e a 
firma Construtora e ImoBiliá ria Fonsêca Ltda, 
na forma abaixo: 

I - Preâmbulo 
I. Contratantes: - O Governo do Território Federal 
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As Rrpa rtiçõrs Públicas 

Territoriais úeveri:io remete r 
o expediente destipado a pu
r,li3a ção neste DIAIUO OFI-
CIAL diAriamente, até às I 
13:30 horas, exceto aos sába
dos quando deverão fazê-lo I 
até às 11 :50 hnras. 

As reclaillações pertinen
tes à matéria retribuída, nos 
Nt~os Cl~ el'fos ou emissões, 
aeverão ser ro t·muladas por 
escrito, à Seção de Redação, 
das 9 às 13:30 horas, no má
ximo até 72 h o r as após a 
fiuída dos órgãos oficiais . 

E X P E D I E N T E~ 
IMPRENSA OFICIAL .. .. . .. ~ ... 

DIRETOR 
Carlos de Andrade ..... , ... 

DIÁRIO 0FICIAL 
Impresso nas Ofieinas ea lmprens. ~>. <)[leia! 

MACAPA- T. ~ AMAPA 

ASSINATUR AS 
Cr$ Anual. 

Semestral. 
Trimestral 
Número avulso. 

(( 

(( 

(( 

25,00 
12, 30 

I 
As Repartições t'6blic9.s 

cingir-se-ão às ass inaturas 
anuais rell ovadas a té 2:1 de 
revereiro de cada ano ; àt> 
iniciada~. em qualquet• <' p oc~~. 
peltJs órgãos compcte nt~s . 

1 A tim de possibilitar a 
remrssa de valores acompa

, nhtH!os de esclarfciml'ntos I quanto à sua aplica~·ão, solt
<.:itarros use •ll os i ntt·res~atios 

I pref•Honcialmente cheque nu 
vaiP postal. 

I Os suplementos às edi
c;õlls dos órgilos oficiais só 

I se foruece rão aos assinante~> 
que as Rolicitarem no ato da Os originais deverão ser 

datilografadCils c autent icados, 
r essalvad as, por quem de di
• f!H" •!lsuras e emendas. I 

a:;sinatura. 
<J funcionário público fe-

• ... -. u- .. ** d ·1 á d t I 
«BRASÍLIA - Êste Diário Oficial é encontndo p: ra l •itu-

10
e[a ·}U [u~e ?8

"
011

8 
° e_o<t: 

~xcetuH das as para o ex
terior. que scrã0 s c m p .r e 
anua1s as assinaturas poder
se-iio tomar, em qualquer 
época, por I'Cis meses ou um 
ano. 

S 1- I·T · 1 I t · 1 d 1 d 10 •• 1:1ra az r JUS ., ... 
ra no a ao ~acwna e n ern~~Jon a ~1 mprPns:, a desconto, devm·á provar Psta 

=_C_O-;;O_PEI , PRESS, no • Bre~IIi<, Impena Hotel>, . • ... -0 0 a to da a~s1· 0 ,tu 1·a 
--- --- -·--- - - --- CODOIÇ.l n "' .... 

Para l'acili l:u a os ass iua n- J A [im de •vitar SI luçã o 

As assinaturas vencir as 
poderão ser suspensas sem 
8\'iso prévio. 

t es a veri~icaçüo do prazo do J(' continuidu lc nc r •ct:bi- . O custo de cada cxempl.i r 
validade de suas assinatura!!, menta dos j f•l H\ iR, d e : e ru 1 atrasado dos órgão,; oH
na pnrte surerior do ond~1·ê- os assinante~. provi11en in r a i ciah Rerá , ua vt'oda avulsa 
ço vüo irnpresEos o núr•; f'rO rt•&pet: tiva rE no\al'lo coro 1 acre~cida de Cr$ 0,01 E' 0 do 
do talão de reg;istr o, o ruês e antecedê"lcia 1.1inim . dt tri n- · mesmo a no, e lle Cr$ 0.11~ 
o ano em que í'indará. to {3UJ di:ls. I por ano dacorriúo. 

do Ama pá, neste termo denominado GTF-AP, representado 
pelo engenheiro J oacp.tim ele Vilhena Netto, Diretor da Di
visão de Obras e a firma Construtora Imo:.Jiliaria Fons•ka 
Ltd~ , a~ui denominada Empreiteira, .::om e~.:ritóno est:~bclt:.
cido à Av. Ruimundo Alvares da Costa, s•n, ne~ta eidade. 
representado pe>lo seu p rocurador, sr. José Polic:upo à r> 

Miranda, re>idente nesta cidade, qt:e essln:J como repre
sentante legal da firma. 

2. Local e Data: - Lavrado e assinado nesta cidade 
de Macapá, capi tal do T err itório Federal do Amapá, aos 
vinte dias do mês de janeiro de 19n. 

li - Fundam~nto Legal do Contrato 

O presente t ermo de contrato fo i devidament e autori
zado, tendo em vista a aprovação da ata e despacho exa- 1 

rado pelo Exmo. Sr. Go,·ernador no Ofí.::io d;> ePcaminha
mento das propostas apresentadas oara cot3ção ée preÇf s 
destinada a construção ilo Museu Jonq\tim Ca2tano da S il
va, conforme Edita l n° 14/í l-DO. 

III - Obejeto, Localização e For mn de Execuç1';o 

1. Objeto e Localização: - A Empreiteir a se obriga a 
executar pelo regime de empre itada global os serviços de 
construção do Museu Joaquim Caetano da Silva, especifi
cando-se: 

a) Re\·estimentos; b) P iso e rodapés; c) F!ilrro ; d) Fer
ragens e vidro; e) Pintura; f) calçadtls; g ) Balc.ã0, pias, la
vatórios e louças snnitárias; h) abastecimen t o d'água. 

2. Forma de Execução: - A Empreiteira deverá, çligo, 
se obriga a executa r os Se rviços na forma deste ~ontrato, 
obedecendo integral e rigorosamente as defcr:ções, plantas, 
projetos e especificações fornecidos pela Div isão cle Obr3s, 
passando tais documentos a integra r este inst·umento, in
clusi\·e os que SE'! referem a alterações admitidas ou intro
duzidas pelo GTF-AP, com o acordo da Em{:':eiteira. 

3. Mão-de-obra: - A Empreitei ra deve rá mante r um 
engenheiro para representá-ta em matéria de orà~m t écni
ca e suas relações c:om a !iscalizaçào na obrn. Os mestres 
deve rão ser pessoas de experiência e idoneid·1de técnica e 
pessoal comprovad a, bem como h ab ilitados para quaisque r 
esclarecimentos sobre os Sf'rviços. 

IV - Preço, Pagamento e Dotação 

L. Preço: - O GTF- AP pagará à Empreiteira pela 
execução dos sP.rviços objeto deste contrato a importâ ncia 
de Cr$ 123.759,00 (cento e vinte e três mil, setecentos e 
cinqüen ta e nove cruzeiros). 

2. Forma de Pagamento: - O pagamento da obra 
será !eito pela Tesou raria do GTF -A P logo após r igorosa 
fiscalização e aceitação pela Divisão de Obras dos serviços 
rea lizados pelfl Empreiteira, em pa rcelas iguais ou supe
riores à 20° 0 do valor contratual. 

2. Dotação: - As despesas decorrentes com a execu
ção do present e contrato ocorrerão a conta das dotações 
do Fundo de Participação de Estados, Territórios e 1\Iu
nicípios ~.1.1.0 - AP. 01.01.0. 10 - ( Con~trução e reforma 
cle prédios públicos), do corrente exer~icio. 

V - Andamento dos Serviços 

1. C ror ograrr 1: · - Os serviços te rão and'1mf·nto pre
visto no crtr ::>grdn '1 a ;ro,·aJo pel:l Divisão de Obras, ad
mitidas a t1 I r'tnci m xima de \ Ou 0. 

2. P r::z' - l ' p <Z.l paro a ~onclusão total dos tra
balhos o!JjetG do p .:se te contrato é <le J 35 dbs contados 
a partir de e<pe>cii1,ão ·ia Ordem do Serviço. 

3. :'llult 1: - A ~mpreiteira fic<~rá fujeita. a mull.:: 
moratória de Cr$ In:. 'i, por dia que exceda ao prazo con
tratual. 

VI - 'iscalL:aç; o e Aceitação dos Serviços 

I. Fis~• lizaçãn: -- O GTF-AP fiscalizarã a Empreitei
ra atravrs d< Di\·i ão :le Obra que manterá ação fiscaliza
dora de mPd • sistt má i co e permanente de modo a faaer 
cumprir " co 1trato e eus :mexos. 

2 .. .-.c~~ t ,1ç<'io dos Serviços: A Divisão de Obras 
aceitará os s •n• iços q1 e estiverem de acordo com as es
p ecificações. :::>s S<;r\'i§ >S ou operaivs que não correspon
dam as nece: sidod , s c 1 ob,·a :: as condições pactuad3s Ci.l

berá à Em~·r· ite ira r 1 l'azê-los ou substitu í-los df'ntro do 
prazo de 48 toras. A ceitação d'l obra não aca rreta rá de 
modo &lgum 3 exoner: .:;ão da Empreiteira e seus técnicos 
da respollsa D lidad•· ci· il e técnica por eventos Glecorrentes 
ou r elacionJc as cem a execução dos serviços convenciona
dos e dados :orno :1ce tos . 

VII - Hesci<ão Jo Contrato 
L. Resc.são: - C contrato poderá ser rescindido uni

lateralmente )elo GTF AP ou b!lateralmente, atendidtt sem
pre a coflvEn ência Ad n in istrativa a critério do GTF-A.P, 
caberá a re:;c i são c o c •ntrato independente de interpt: Iação 
juàicial ou e. tra-j t..dici ti, q uando u Empreiteira: 

a) Não cumprir JUaisquer das suas obrigações contra-
tuais; 

b) T rnr !!'erir no todo ou em parte os serviços sem 
prévia autc.·i :ação qio }TF-AP. 

2. Indr 1izaçõ:•s: - Na h ipótese do 1 desta cláusula, él 

Empreiteirn 1 abrrú re' =ber os valores dos serviço~ execu
tados até a cata dro re: cisão. 

VIII - Fôro 
Para a1 que~tõe: decon·entes deste contrato, elcg~-se 

o fôro de !'! capá, C::11 i tal do Território Federal do Amapll. 
Eu. Dé c'o R ames Daarte. Coordenador da Dil7i sà <.~ de 

Obras. ,a" rei o pre ent c ter r:~ o em qu:.~tro (41 vias qae va1 
a ssinado pel s pari e~ ..:otwencionad:!S, pelas testemunhas ~ 
por mim. 

Mac~ná . '31 de janeiro de 1.972 
Engq Jo:1quim de Vilhena Netto 

Dir•· tor da Divisão de Obrafl 
José Policarpo de Miranda 

Emp1·eite ira 
João V1ctor Moura de Arruda 

Testemunha 
José Ai r ton de Almeida 

Testemt:mha 
Délcio Ramos Duarte 

Coorde l'l ador 
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Divisão de Obras 
AprO\'O e Publique-se: 

Gen. lvanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Cópia Autêntica da ata da reu 1ião para licitação de 
preços destinada a execução de obn; para a Administração 
territo!"ial, conforme termos da Carla-Convite nº 27171-DO. 

Aos dezoito dias do mês de a.~ôsto do ano de hum 
mil novecentos e setent~ e um, na sala da Diretoria da 
Di\'!são de Obras, sita a rua Me:1donfia li'urtado, nq 63, 
nesta cida:ie, perante a Comi E são cor stituida pelos senhores 
engenheiros Joaquim de Vilhena Netto. Douglas Lobato 
Lopes e .JQsé Airton de Almeida, Presidentes e Membros, 
incumbida do recebimento e julgamento de propostas desti
nadas a execução de obras para a Administr:~ção te rrito
r ial, compareceram os senhores enge'lheiros Lindoval Fon
sêca Peres. representando a firma C)nstrutora Marco Zero 
Lld" e Henrique Duarte da Costa, pela Construtora Mer
cúrio Lbdª, a fim de tomarem part ~ da licitação para a 
execução de pequ~nos serviços de conse rtos e pintura geral 
du prédio da Divisão de Produção. nest l c idade, conforme ter
mos da carta- .:onvite n2 27/71-DO. Cr•mo convidado especial 
compa1 eccu o engenhei ro agrônomo Lt..iz Lavor Ben igno. Dire
tor da Di viRão de Produçiio. Prfc:sanwnte às no,•e horas o se
nh::~ r Presidente iniciou os trabalhos da Comissão, r eceben
do-se as propostas aprese'ltada~. que aprf'sent>m o re~ul
tado a seguir: Construtcra l\. arco Z( r·u Ltd", pr ... pondo-se 
a executl!:· os serviços supr;J menctnnados peio valur gluba l 
~ e seis mil. oitocentos e sett-'nta e t r<>s cruzeiros, com pra
zo ae trinta e cinco dias €ln:Tido~; Constrv~Or'~ Merr:úrio 
Ltd ", se comprometeu executá-lHs p~ ro valor global de sete 
mil, quinhentos e tr inta e oito cruze ires e setenta centa
v,•s, com o prazo de trinta d ias cor:idos. Compar·adas as 
p ropostas, \·erifacou-se ser a ma s v~r tajosa a oferecida pela 
firma :V1<.trco Zero Ltj", a qual ~erá :ubmetida a apreciação 
do Exmo. Sr. Go\·ernador do TerritúJ'iO, para posterior ho
rnol0guçi'io. Nada mais havendJ a trat:u. lavrou-se a pre
sente ab que segue datada e assi :-wda pelos prese'ntes. 

lVIacapá, 18 d e agôsto de 1971 

Ass) Joaquim de Vilhena Netto 
José Airton de Almeida 
Douglas Lobato Lo;>es 
Luiz Lavúr Benigno 
Henrique Duarte da Co~la 
Lindovr.l Fonsêca Peres 
Délcio Ramos Duarte 

Divisao ele Obras 
TERMO DE RECEBIME~TO DE OBRAS 

Aos dez dias do mês de ·fevereir o do ano de hum mil 
novecentos e sete nta e doi!l ( 1 0.0:.!.1972), nesta cidade de 
!VIacapá, pela Comissão infra-ass inada, composta pelos se
nhores enge'1heir@s Joaquim de Vil1ena Netto, Diretor da 
Divisão de Obras, José Aleixo da S ilva Lima, Chefe da 
Se~ào de Estradas de Rodagem, Caritão Francisco Medei
roi de Araújo, Chefe da Seção do l\ Iaterial e João Cândi
do Soares FilhC', Chefe da Secão do Patrimônio, constituída 
conforme Portaria Governamental n.c 22171-GAB, de 19.07.71, 
fp i procedide o recebimento das obras de construção do 
prédio do Pavilhão dos Tuberculosos do Hospita l Geral de 
Macapá, nesta cidade, exec1:1tada pela firma Construtora e 
Imobiliária Fon sêca Ltda .. conforme contra to firmado em 
12.08.71 e publicado no Diário Oficial n.U l38tlf 9, de 19 e 
20/08/71. 

Referida obra no valor de Cr$ 64.300.00, foi executada 
em regime de empreitada global e supervisionada pel:~ fis
calizaç~o que aprovou os servicos constantes do Laudo 
Descritivo que acompa:1ha este termo. 

E como não hou •Iesse '11 quaisquer contestações sobre 
mencionada obra, apresentando-se c.mclutda e dentro dos 
ditames contratua is fi;:mados. lavrou-se o presente termo 
em quatro ( 4) vias de lru Jl teor e forma que va i assinado 
pela Comiss~o Permaneme de Recebimento de Obras. 

Macap&, 111 de f"vereiro de l !l72. 

Eng.0 Jo::~quim de Vilhcna Netto 
Presidente 

Eng.U José Aleixo da Siln.l Lima 
Membro 

Cap. Francisco M. de Araújo 
Membro 

Sr. Joiio Cândido Soares Filho 
Membro 

ATESTADO 

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de hum 
mil novecentos e setenta e dois (10.0:!.1972). nesta cidade de 
Macapá, a Comissão infra-assinada composta pelos senho
res Eng0s. Jcsé Air ton de Almeida, contratado, Gratuliano 
de Morais Pinto, Chefe da Seção de Obras e Haroldo Tadeu 
da Costa Souza, desenhista , nível 12-A, de8ignada pela Or
dem de Ser\'iço n2 18/ 71-00 , para proceder a fiscalizaçãt• 
de obras contratadas, ates ta a conclusão dos serviços de 
construção no prédio do Pavilhão dos Tuberculosos (Pavi
lhão de Isolamento) do Hospital Geral de Macapá, localiza
do na área deste Hospital. cuja entrada principal dá para a 
Pr aça Osvaldo ..:ruz. nesta cidade, tendo sido referida obra, 
executada pela firma Construtora e Imobiliária Fonsêca 
Ltda., de acordo com as norma s contratuais firmadas. 

Maca pá. ' 1 O de fevereiro à e 1.972. 

Eng 0 José Airton de Almeida 
Contratado 

Gratuliano · de Morais Pinto 
Chefe da Seção de Obras 

Hareldo Tadeu da Costa Souza 
Desenhista, ní\'el 12 

LAU!JO DESCRITIVO 

Pavilhão dos Tuberculosos (Pavilhão de Isolamento) do 
Hospital Ger3l de Macapá 

Localização: - O Paviihão dos Tuberculosos (Pavi 
lhão de Isolamento) do Hospital Geral de Macapá, fica loca
l izado na área daquele Hospit:~l, cuja entrada p r incipal da 
para a Praça Osvaldo Cruz, nesta cidade. 

Características: - Foram executados os seguintes ser-
viços: 

- Estrut ura e cobertura do telh:~do em fib1·o-cimento 
- Pintura geral do prédio 
- Pequenoe serviço~ de forro, alvenaria, instalações 

elétl'icas e hidro-sa,(litária. 
- Telamento das esquadrias. 

Preço: - Cr$ 64.300.00 

Macapá, 10 de fevereiro de 1.972. 

Eng 0 ,José Airton de Almeida 
Contratado 

Gratu liano de Morais Pinto 
Chefe ela Seção de Obras 

Haroldo Tadeu da Costa Souza 
Desenhista, ní\·el 12-A 

Super intendência Nacional do Abaste-cimento 
(SUNAB) 

Convênio de Delegação de Encargos de Fiscali
zação que celebram a Superintendência Na
ciona l do Abastecimento (SUNABJ e o Territó
rio Federal do Amapá. na forma abaixe: 

A Super:ntendéncia Nacional do Abastedmento -
SUN AB, r epresentada pelo seu Superintendente, General 
Glauco Carvalho, como outorgante, e o Território Federal 
do Amapá, repre~entado pelo seu Governador , General 
Jvnnhoé Gonçalvf's Martins, como outor gado, firmam , com 
fundamento no a rt. 160, do Decreto-Lei n° 200, de 25 de 
fevereiro de 196i. o pr esente Convenio de Delegação de 
Enca rgos de Fiscalizaçiio. através do qual declaram e esta
be!Pcem o seguinte : 

1° A Superinlen d~ncia Nacional do Aba~tecimento -
SUN A B, com reserva de pndêres, delega ao Territ ">r io Fe
deral do Amapá os enca rgos de figcaliza ção do cum pri
mento dos atos de int<'rvenção do domínio econômico bai
xados com apoio na Lei Delegada n q 4, de 2619/ 62 e no 
Decreto-Lei n° .422, de 20/ 1/ 1969, ou outro diploma lega l 
quP, no futuro. venha ser edit;1do. 

:'." O Go\·erno do Território FPcleral do Amapá indi
cará, através do decreto, órgão de sua estrutura encarrega
do de exercitar a fi scalização. credenciando para a função 
os respectivos agentes. 
3° Verificado o descumprimento de qualquer ato in
tervencionista na jurisdição do Território Federal do Amapá 
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c, conseqüer.tcm~nte, a infrlngê ncin de qualquer a línea do 
art. 11, da Lei Delegada nº 4, de 26,9/1962, com a r edação 
acrescida p~lo Decreto-Lei !1° 422. de 20/fll / 1969, os Agcn
te3 de Fiscalização do outo;-gado lavrarão. contra os trans
gressores, auto de infração nos t e r mos do art. 13 da mesma 
lei e das disposições processuais r egt. lamentares. 

4° O Território Federal do Amapá aplicará, exclusiva
mente, as nor mas de fiscalização constantes dos atos edi
t ados pela SUNAB. 

5Q O Territóri o Federal do Amapá sorr.ente utiliza11á para 
instrumE:nto defis c:alização os impressos fornecidos pela 
Superintendência Nacional do ·Abastecirr.ento - SUNAB. 

6° As autuações lavradas pelos Agentes de Fiscaliza
ção do Território Federal do An~apá serão proc-essadas e 
julgadas na Delegacia da SUNAB no Territóricl Feeleral do 
Amapá, pelo respectivo Delegado, e os recursos serão de
cididos p elo SuperinLendente da SUNAB. 

72 A arrecadação proveniente das multas originárias 
das autuaçõe s lavradas pelos Agentes de Fisr.alizaçi o de 
Território Federal do Amapá se constituirá em receita a 
ser distribuída entre a SUNAB e a União, observando-se 
o percentual de 110% (cinqüenta por cento) para cada uma. 

89 Uma vez recolhida a receita or iginária de multas, 
a que se refere a cláusula anterior a SUNAB creditará 
trimestralmente, à União, no estabelecimento bancário que 
for indicado pelo Governo do Território Federal elo A.r.apá, 
o percentual que lhe couber. 

99 O Território Federal do Amapá, at ravés do órgão 
executor deste Convênio, manterá ~strcita articulação com 
a Delegacia da SUNAB no Terr itóri o Ft.de ral do Amapá na 
execução dos encargos ora delegados, a [ im de receber a 
orientação técnica para o bom desempenho da fiscalizarão. 

J09 A carteira de identificação elos fiscais, para efeito 
deste Convênio, obedecerá o rr.odélo indicndo pela SUNAB, 
ficando a sua confecção e emissão a cargo do Terril ório 
Federal do Amapá. · 

119 Caberá ao Governo do Território Federal do Amapá 
a responsabilidade pela manutenção c pagamento de seu 
pessoal encarregado da execução das a tribuições fiscaliza
doras constantes deste Convênio. 

A lJl a p á C lu b e 
ESTATUTO 

(Conclusão do númer& a r-tteriorl 

Art. 13.0 - A proposta para concessão do ti 
tulo de Benemérito será apresenta:la oo Conselho 
Deliberativn pelo C mselho Diretor ou por (5) mem
bros rlaquele Pode· e processada nas formas dos 
arhgos 1 O I! 11 e s ! US parágrafos. 

-------------------------------·---------
Bancu N 1cional de Habitaçao 

cooperativa L abitacional dos Traba
lhadores ele M acapá - COOHATAM.1 

Autorização de Funcionamento do BNH n.0 

AP-01, de 1°/7/71 
ASSEMBUIA GERAL ORDINÁRIA 

CONVOCAÇÃO 

P e lo pre ~'enlP Edi1 ai ficam convocados todos os asso
ciados da C'oopê ra tiv , H~ bitac:on~l d os Trabalhadores dt> 
M<:~capá - COOI.L\TP MA, em pleno gozo de seus oireitos 
social~, pnr:1 u m::~ reur "ão dP Assemblé ia Geral Ordin::n-1 \ 
que se rPal iz 1rá em SL ~ sede social. à Avenid<~ P:1dre .Júlio 
Maria Lomb: rd. 2tl32, nest:1 capital , no dia ) Q de abril do 
corrente ano às >fote, oito e nove horas e m 1 ~ .• 2ª. , e 3" .. 
con\'ocações. res pe._•tiv mente. a fim de r-r ~.; cederPm a homo 
log .. ção da L iretot ia ' ro\·isória conforme estabelecem o § 
2.0 do artigo .;.2 e o a! :igo 58 do Estatuto da referida en
tidade. 

Macap::., 1° de tr. uço de 19í2 

H<Jin undo Coêlllo Leite 
Presidente 

----------·-----------~~-~~---·------~--~---------
Poder Judiciário 

12º O presente Con<:énio vigorará por prazo indeter-
minai:lo, podendo ser aditado, para nê!e se inserir ou su- • 
primir cláusula de intere~se mútuo, ou denunciado, por 
qualquer das partes, m edian te notificação escrita , com an
teeedência m!nima de 30 (trinta) dias. 

JUSTIÇ-\ DOS TERRlTORIOS 

Tenitô io Federal do Amapú 

Juízo de Di-reilJ da ComaTca de lMacapá 

O presente Convênio entrará em vigor após a sua 
publicação no Dl;; r io Oficia l da União, fic<1ndo denunciado, 
Fla mesma data, o Convênio anterior, fi r mado em 23/9 '68. 

Assim ajustados, firmam o presente instrumento, em 
(sete) vias, para os eleitos df! direito. 

Maca pá, 

Glauco Carvalho 
Superintetldente dn SUNAB 

Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador do Ter ritório Federal do Amapá 

Divisão de , aúd e 

Serviço de Fiscalização de Medicina e Farmácia 

A V ISO 

A diretoria da Dh ·isão de Saúde PúbJ;ca, avisa aos 
Srs. Propi!ctarios de Farmácias, Drogarias, Hervanarias, 
Depósitos de Drogas. FarMácias Privoti\·as de Hospitais, 
Ambulatórios, Laboratórios d e Análises Clinicas, Hospitais. 
Ca!'as de Saúcic, Casas de Oticas, Solões de Beleza. que 
devem comparece•· a esta Divisão de Saúde, a fim de fazer 
o Registro ou renovar a~ Licenças referentes ao ano em 
curso, até 31 dP março, acrescido 1e juros de mora depois 
daquela data. Conforme os Decretos n°s 20.377; 20.397; 
"r .931: 20.397 e seus Parágrafos. 

Macapá. 26 d e feverei ro de 1.972. 

Dr. AntõniGI Tancredl 
Diretor da Divisão de Saúde 

Dr. Rubim Britto Aronovitch 
Sub-Chefe do S.F.M.F. 

Edital de C itaçã J, com o pnzo de I 5 dias, na forma 
abaixo: 

O Dou~or Má do de Alme ida Costa MM . .Juiz de Di
rP.ito da Corr arca de Macap~ , capital do T erdtór io Federal 
do Amapá, n·~ forma da lei, etc. 

Faz: saber a todt.s os que o presente Edital com pra
zo de 15 di<:B virem. ou Qe]e ti\'erem conhecimento. que 
neste Juízo corre seu~ trâmites um pr ocesso em que é 
acusado: - !na cio Mendes CútTÍ'<J. como incur so no art. 
129, inciso I. II e lli úo § Iº e § 6° do Código Penal Bra
sileii·o. 

E, com'J tenha c Oficial de Justiça deste J uízo certi
ficado não o havet· en ·ontrado nesta Comarca, nâo sendo 
pos~ivel cit3-lo pf•.<so;; mente, citá· o pelo presente a com-

' parecer nest C' Juizo, 11 0 edifício do Forum desta Comarca, 
sito à Avenida AmilZL 1as, n° 26. e~qui n<l com a rua Cel. 
Coriohno J u·:á, neolu ~idade, no di:l 18/02/í2. us 9:30 horas, 
a fim lle ser ioterrog ~:.I o , promover sua de (esa e ser noti
fic<Jdo dos ulteriores ermos do processo, a q ue deve rá 
co--:-- parecer, s• b pené de ··evelia . Para conhecimemto de 
todos é passado o pre entP Edital. cuja 23 \"ia ficara afix~
du no l\.;ga1· de r.o~tun e. Dado e p:~ss<Jdo nesta cid:JdP. aos 
viot? ~ sete dióls do • ês de janeiro do ;~no de mi l nove
CPnto~ t! i etenta e doi;. Eu, Luci \ a Ido dos Santos Ferreira, 
E:>crevente J uramcnta 3o, subscre\'Í. 

Mário de Almeida Cos~a 
Juiz de Direito 

Preço elo exemplar: 
Cr$ 0,30 


	

