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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
Cópw 1 uiênlica 

~t::~ la Ses~ào SJient: de i'G ;;e <Ll n \·a !\lt, ~a Execu
ti'.'ól ela Cà.n;; 'I M m'cipc.l de ~,r.{cap!t, real!lod.; às .ZII:OO ho
ras do riia 31 d~ j1•;•·i•o d ... 19.2. noS •liil' r\ 'brt: do Palácio 
«31 de Vl:m;o . se·!e •'v P, k r l egisl;.t'\·.• :>~unicipal.- Aos 
trinta , um f. 1: u::•~< ,,v u . .:,; •le janei o ·I·· h:.tm rn'1 nove
c~:nto c set,, 1ta .. L!t•i:l ! 1972), fu 20:-,10 h ;:d~, no ~~ ào N"
brt! do P ·laCn) ~31 de M?."dJ , s.; :,! rlr. P<~n •·r L ,isl th·o 
Mllnic:p<>l. a "'· F . .;D, n" :H0. ne~l.! :• a :c d·· J.loLUTJÍl, t:a
p ital do Territóri•) Fe.lcral clu Anupi, sou a Prt:sid?.: Hlia do 
V, re::~Jor Stephan Hmwt, r,pcrct'lriado pt'!O Verea•wr Luci
rr.n t· ümOl'b S Del C< ~tilo, fui H:allz1ca .1 Sessiio St Iene de 
rnsse ela nova Mesa Ex<>Ct.iti\ <1 da Câm .. ra Mu llcip:: l de 
Mnca.t:.J, par:i o exercido de Hl i~. nssi..! con~tituid~: Presi
d ente - Wa\ter Banhr·s de· Arm;jo; l~ Secretário - Rai
muod•) Al\·an'r Pereira Bezt!rt n; e 2Q .Secnt .rio - Antônio 
Munhoz: Lopt!!. U9ando da pr avra o V..-rPCldor ~·tephan 
Huuat, di-s~ da fh1nlidade da presente se,são, agt·aueceudo 
a CJmpreensão e confiança d o.> seus pares a quar·do do 
ex.~rdciG d0 mandato ela primeira U~ sa Executiva cl• Câ
mara Municipal de Mé.capá. Após fazer um rttro~pe, to sus
cinto de iUa atuagão como Presidente, convíJou or novos 
~omponentes d7 Mesa a tomarem a!ls~nto i> Meta c:os tra
balhos, cons idt-nndc-os empossados. J á na qu~o~llaad<1 !Se 
Presicente recém-empossado, e> V .')ft <hlor Walh:r Bao~hos d • 
Araúj'J Clllocou a palavra livre para quem dela <ir sejasse 
fazer uso. Usuam na os Vereadores PedrG Petco\·, ! rancls
co Gont;al·te.s de Araújo, LucirH•r Amorns Del Casli o, Or
lar..do Alves Pinto e Haimundo Al\·rtnlr t'erelt·a t.ezerru, 
todos elo~ia:1do o trabalho executado pela primeira 'vle~a e 
congrat ulando- se com os novos membros recém-l'mpG ~SRdos. 
No fe(!ho da reunião em te!!!', o nov) P residente d 1 Ca sa, 
Vereador VV'alte r Banhos de Araujo, fez uso da pala rra pa
ra exorta r a compu !lnsão dos componentes daa du u ban
cadas, r•ofs só assim os mais caros obj<ttlvos progr 1mado9 
p:1ra o exercício de 1972 serão re<~lrnenle alcançndvs com 
êxito absoluto. D<!'.e-se acresc(ml«r q,u comparec t"•·am à 
presente res:~ão tlS seguintes Vereadores: Steph•1n H nuat, 
Luciwar Amoras Del Castilo, Waltcr Banhos de boraújo, 
Raimundo Alvanir Pereira Bez.<.rr a, PEdro PE'tcov, FnnclCC<1 
Gonçtli.!!S de Araújo t> Orl"nJo _\.1\'es Pinto. Dep:>is de 
agrr.d•!Cer a 1Jresença de tod( ~ e lerr.b:·ar so plennrlc a data 
cio reinlclo das atividades normais da Cas1, o Senho1 Presi
dente deu p J r encerrad1 a presente Sessãl) Solene. E para 
const" r. o 3 <mhor Preslaente a•Jtorizou q ue íôsse avrada 
a pre6ente Ata que, depois de lida, di3cutlda e achada con
forme, V<>i assinada pelos Vereddores qut compantC•!ram à 
pr esE'ntc 3olenidade. Salas da SE'ssão da CâmarA Mllnlclpal 
de M:>c'lpá, em 31 de janttlr o d~ 1972. aa) Walter Banhos 
de 1·\raújo, Raimundo Alvanir Pen.ira Bezerra, Orl~ande Al
v es Pinto, Luclmar Jl.moras Del Castilo, Pedro Petcov, 
SLeph;m Hou~t. Franc!~co Gon:;:alves de Araújo. 

Macap!.l, 4 dd fevtmilnJ de 1.972. 

Confere com o original: 
Maria Augusta Ventura Costa 

Dirc.lor Ad:ninistt-;:;tivo da Secretllria <la Câmara Municipal 
de M:. · •I'" 

VISTO: 
R aim ... n !,> \1\ a.nir Per~ ira Dndro 

1 º Secretar! C" tH• .:ox ·r.: i\ ') d& Pre~ idl!ncia 

CERT!DÃO: 

Certifico e dou fé que , <• cópia Auti;ntlca dest11 Ata, 
ccnfrte co n o l riginal liivrad J úq iolh.' 11° 193 verso à 
l !14, d':l lrvrr proprio. 

Macapá 4 dP fev ereiro de Hl/2 
Darci r\lrneic.a Vkgas 

Cartório El\!itoral desta !t - Zona d e Macnpi - un da 
Circunscrição Capital do Ter_·itório F cd" c:::! .. :v . Japá 

I 
I 

câ ~·a ra J!unicipal de MtLcapá 
Pro_idc dv D<:creto Legislativo nº 01/71 - CVMM 

Dispô~ so!:>re abertura de Crédito especial par a 
•'U<teio de cle!'lpe~ns não prevish1s na Lei OI d e 
C:l dt> d~zembro de 11!70. (Parte do Poder Le
gi~! .ti\'0 ). 

O P n·~·J.·qte da cr11nura Munlcip~l de Macapà. 

l'aço sab~r que a Cumara Munlcfpal de Macapá a pro
vou e tu promulgo o sq;ulni e: 

Decrete l...tglslatlvo: 

Alt. 12 - F lca aberto n o Orçamento da f'ámara Mu
n lcfps. l d e Macapá, do corrente exercício, o crédito especia l 
de Cr$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos cruu lros), 
de stin;ado a atender a s despes::ls abaixo er,peciflc!ldaa: 

3.0.0.fl - De spesas Correntes 
3.1.0.0 - Dupesas de CuJtelo 
3.l. l.fl - Pessoal 
3.1.1.1 - Pessoal Clvtl 

02.00 - Despesas Variáveis com 
p essoal 

02-0-l - Gratificação ele t ervl\'ot 
extraordinários Cr• 1 .000,00 

62.00 - Salário d e Pessoal T em-
porário Cr$ 19.200,00 

O:i.07 1 J 2 Salário Cr$ 1.500,()9 

li.O.O.rt - Dupesss Corren\es 
3.1.0.0 - Dt..apes.ns de €ustele 
3.1.3 O - Servlços de Terr.e!t·os 

Cll .l f - Outros Serviços d e Tu-

Cr$ 22.70tt,oe 

cei ros Cr$ 2.500,00 Cr$ l'..500,00 

Cr$ 25.200,0 11 

Art. i! - O Crédito aberto no artigo anterior será 
cgberto com recursos r eJultantea da anulavão parcial tia 
dotação &baixo especificada: 

:i.O.O.O - l!lespesas Corrente• 
3. 1.0.0 - Despe sa s de Cuatelo 
1.1.1.0 - Pessoa l 
S.l.l.l - Pesaoal Civil 

01.00 - Ven ~: lmento1 e vantagens flxa a Cr$ 2!UIOO,OO 

Art. 32 - Est e Decre to entrará em vigor na !lata de 
aua aprov açi o e publltação r evogadas as dlsposiçõea em 
contrá rio. 

J US T IF I C A TI VA : 
Considerando que no Orçam ento vl:ente da Câmara 

Municipal de Macapá Inexistem dotacõe a que atendam o 
Cu~telo d e deapesas impresclndlveis ao funeion amento nor
mal e perfeito da mesma como: 

Salt rio de Pessoal Variáv el 
132 Salârlo 
Outros Serviços de T u t:elro• 
Gratificação de S ar vlços Extraordinário•; 
Comiderandu que os servidores da S ecretaria Adml-

nlstrstlva da Câmara, s iio contr r.tados sob a égide da Con
solidação daa Leis do Trc..balho CLT, ficando-lhes p or 
coPJsegulnte, a!seguradas u v a ntagens preceituadas na r e
ferida L ei. 

Send0 !Pgal o P rojeto ora aubmetldt a apru iaçAo de 
D• ut• Pl~nário esperca 1er o mesm o aprovado. 

Sais das Sessões da Câma ra Municipal d e Mnaapú, 
em 7 d e dezembro de 1971. 

Raimundo Alvanlr Perelrn Bezerra 
Vere ador 
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As Repartições Públleas 
Territoriais deverão remeter 
O l'Xpfl.Jiente de stina do a pu
lJli~:açüo neste DIARIO OFI
CIAL diiriam,nl te, a té às 
liJ:ilO ho ras, exeeto aos sába- 1 
r.tos quando dtw erão Iaz~-lo 
•. té às 11 :~O horas. 

l~ XP EDIE NT f: I 
."-. s [l('p~l't;çõe~ Pt\blictss 

aingir.g~~ · iio à s J ti~iil:>.trrtt: " 

I an uail'l rtHl'lVHdr~<; a~é 2:1 de 
rever"iro de 1 a da uAo ; iH IMPR~NSA OFIC:AL 

DIRETOR 
Car los de Anclrad~ r. . .-mte.~· 

I i ni ci;:d ;;,.~. ú l ~l qualqtw,· <"PO(.).I 
peh.:, ót~!.~ tt s 1 O!.npe tcmtes. 

1 A !i'.'l tle posH:bl~tar a 
remp r,~ ,, d!-! v,, ln r e:; auorrt~"'

' nh dos do ('S·;Ia r t·ei 'll l:' l!h)S As ! ec ladlações pertiuen
tes à matér ia retri buída, nos 
Nl'"'" ~ e e rros ou omissões, 
a e verão ser formuladas po r 
escrito, 1\ Seção de Redação, 
das 9 às 13:30 horas, no má
ximo até í2 h o r a s após a 
saída d os órgãos oficiai s. 

... ~ ... .., .... , ,.. 11111 

DI ARIO G)FICIAL 
Impresso nas Ofici'n:ls d~ l m lflr< ns.~:. 

MACAPA - 'I'. F. AMA.P1\ 
Qfieial 

· f!O'ao:o ~ t;ua nplica(;ão, sr~ l-
<:itamos use •n ·.~~ in t e res~IHrus 

! pr!>r<Jren~Ldmcnte eht>que nu 
1 va le posf.a1• 

AS S I N A. TUR AS 
Cr$ Anual . 

Semestral. 
Trimeatral 
Nimero avulso. 

2 ~ ,00 
12,50 
6,25 
0,30 

1 Os bllphn cnu,s àA cdl
, f; Õ"' ·' dos M:.(;.o :-1 o[ioiais 1>Ó 

I!!P- forn~ :::t.lr<'H• a •;s assinan tn. 
q:.w as :;oliclt::rem no a to da 
asaiui.tl!ra. 

(( 

(( 

(( O fun 1io:1:~rin í'Ú blico fe-

Os originais deverão ser 
datilograiad0s e au te nticados, 
r essalvadas, por q uem de ttl
~Ait<l '.'!J.I!Uras e emendas. .. ••. -~~·~· d l t " I + I 

BR "'Í "" '"'j J. • ') f ' · l , t d I ' t I" f i\ , e,·:\ n-n r,t 'COlhO <r9 
l'.:xco tuadas as para o ex 

terior, que ser !i(l s e m p r s 
anuais as assinatu ras podllr
se-ão tomar, em qual quer 
época, por seis meses ou um 
ano. 

« A., L~A - JJo.ste l'J "no ~ ; ~w .e eacon ra a p~ra . ~1 u_- J\)O o· Yura fazer j •Js ·~L êste 
ra n 8 Salao NacJ~~al e ,LitCi llft<'Aenal ~~ Im~1~~sa , da 

1 
des'·?nto, lh.vei·;• p ro~ar elltl\ 

CO.OP_ER PR~SS, )~- - · B~aslli~I:nJ?C i l~~ !'JO e. . . -- c.~nd;ç:\o oo ~ tu cln anLJ. Ullll'U 
P ar:1 f nc ilitRr aoa a ssmO. 'l · j A th11 de c•l!ttll' b( iU,YaJ' 

As as~inflt ttra s vencidas 
poderão ser suspensos som 
a v is o prévio. 

te s a v orificaQão do prazo \i ;) de oo»t! tuida<te uo rocQbi- I O ('IBto !~· c~da ex·~m()lt. r 
vali d111.de de suas a l!I Simaturas, rnea to ur. s juruuis, u e v e m 'atras.tdo !los órg1iú.> nfi
~la J!Ute superior do 'onderé- oll a~ IS inantes providuueiar a , ciai,J !H:rú, n·; l' f'n,J:.t avu!:HI 
ço vilo ltnf.' l'esso8 o nórncr •. respt>utiva renovação rom ·~~·~r~:- :ida :!e L'r$ n,ul so d0 
d.o t1.láo de ragist r·o, o mês t• a.a teeodêPcia mínillltt de trin- : rnl•ST-·l a r,o, e Ju Cr$ 0,1)2 
O ~!lO @Ri Q LHl rindar á. ta (30) diaH. ' por flrlO doCO l'l'ilfu. 

COMARCA D E .MACAr"A 

Juízo de Direito 

Edital de Primeira P1'aça dos Bens 
p6wtencenleE a M. C. Filho 

O Doutor J e sé Chtmen cuu P ec:lrou Mal11, Juiz 
d e Direito cia Comu ca de Matapá, eaplhl lllo 
Terr itório P'edera l d~ Axnapá, na !orma da Lei 
etc ... 

FAZ SABER a qwem intere M&r p•ua fjwe •• práxl
mB dia 3 de abril do corrente, às 9:ee heras, a pert~ire ••• 
Auditórios deste J uizo, ou quem suu vezu !lzer levará a 
púl:lllco e pregã e de p l'imelra pn.ça <i~s bin& lllta hgnlies 
&os autos de aqão exe'lutiva em q ue 4 exoqüonto J. T. 
At hayd e e executado M. C. Filho, coa si11ute clle: cUrna nu 
uonstruída em m adeira de lei, slta à ru :i Hamllt~m lllYl s/ 
DJQgen es Silva, n2 2.655, coberte com t e lha t ipo cenvexc, 
eontendG: u m alpendre; umrA sala di vis iiu; ilob Qc1artu; 
uma sala de estar ; uma CliiZiaha; umlll nla ~ara eem6rcie; 
tam depóilito, p elg lado exterRo wm ~Ofe> ; um banhlilre e 
sanltárillli, medindo 12 metros ~~~ fren t e e 14,1 íi!t~• d.e 
fundos, avaliada em C.::r$ 8.QCQ,O O; Um m ncadinho .. r\•h•l
d G em a lvena ria, me!lindo 6 metrn tie ! reate per I cUtes 
lie fundos, com d ois aparad~re s , !eftu em aiYenarin, Ge
lurta com telhas ti po convexa, situu!G n e mumo tornno 
ila casa a tzlma Giesc rita , aval!aà• etlll Cr$ l:UOO,itl. Os ben1 
at!ma ciescritos poderão ser arremata illn pele preço llolJtll· 

r ler aa d a avallat;_g 01ue totaliza en~ 8r$ M.ete,ot (via~• Jl'lil 
cruzeir~6). 

K pAra que ~heJu• ae aoQlt•cimealti ticu in~erust.~hs 
e n ão possam f:le futuro alegu !gnerânsfa uasd. ei u:jl rc ct r 
o presente, e aubr1u Iguais que serão pub liudo' e atlxadu 
na forma ala lei. Da de e puudo lilesta dcàatle de Muapt, 
aos ~trlmelu dia do mh de marto fio an~ 4e hwm mil 
uovecentos e ulenta e d.o!s. 1:14, Luc!valelo tios Sawü•' J'or
reira, E•creveftte Juramenta~o , subacr111 vl. 

J u é '"lemeauau Pedreu Maia 
Juiz de Direito 

Divisão de Obras 
Contrato n~ Q9/FPETM-72-DO 

Aprovo e Publique- s·?: 
Gen. Ivzm hoê Gonçalves Ma rtins 

Qevernador 

Termo de contra to de empreitada !!loba! entre 
o Governo do Território Fedenl d8 A ma pá e a 
firma Construtora Com ercial Ca rmo Ltci!, para 
a caxecu~ão de nrv!~os r edeviá riu , na forma 
nbaix": 

1 - Preâmbulo 

l. Contra\antes: - O Governo do TerriLór:lo Federal 

-------------- --· ~- ----- .. -----
do Am~pá , neste ternv> denominado G'.ll<'-AP, repreEentado 
pelo Di;·etor cl<~. Divisã J de Obr.,s, f· .:<·nhelro ,loaqu im de 
Vilh*na N-etto e a ! ir ma CongtrP , L'omercial Carmo · 
Ltel!, ~qui denominaja Empreiteira, .; ·n e-~ c ritvrio e~tabele
cido à Av. Coar acy Nttrn•8, 11! 12o, ne i- tl ciaad~. represen
h oila ne~te f,to por seu sóc: .• gerente, sr. 'Valt.e r Pereira do 
Carmo, bras ileiro, ca!ialic'. reaid , nte nesta cidade , que 
assina tomo representuntc' L gal d) f irma. 

2. Local e Dat.11: - L avrado e assinado nesta cidade 
ele Macapá, capita l do Território Fede;·a l do Am~pá, no 
ctdificie-sede da Divisão d e Obras, r.o d!J (dois) 2 de teve· 
r e iro alo ano de 1972. 

3. FundamentG L egal do Co! ·:"::.to: -- O presente te r
mo àe contrato fo i devidamente · • Jriz: . .!n pelo Exm2. Sr. 
Governador, tendo e ~n vL;t .I u i; .;;n ol,.g , so d-; prcposta 
vcmcelilora spresenta da , em at endimento o.os t~trmos do 
Edita l de 'f omadn de Preçe s n2 o 1/7 2-DO, de 211 de janeiro 
de 197:!. 

II - Objet o, L ocalização e Forma de l!:xe llução dos 
Se1·viços 

1. Objeto e Localização: - A Empreiteira se obr iga a 
exeout11r em r egime di! empreitada global os serviços de 
prosseg llmento da censtruqão da rodovia BR .. l 56, Mac8p li/ 
Clevelâ.HHa, ~:om a exeeução dos serviços d e obras d'art es 
correnh s a sen m execut ados PIOS trechos Calçoene/ L(\u 
renço/Oiap~qu; , aseim especifieado1: 

11) Confecção e fer.ucimento llie quinhent as (5oo) ma
nilhas d e concreto armadf! vibrado, co~ 1,2om de diâ metro; 

b) C•nJecç4o e forneelmsnto Gle oltocenta~ (8oo) m a
nilhas Cll e concreto ar m adg vibr ado, com Q,tiom de diâmetro 

c) C<Dnfecçã o e t~rneeimento d e seiscentas (6oo) ma
nilhas de concreto, com o,"'om de d!Ametro. 

Z. Forma dlil Execução: - Os .Se rviços 11 erl o executa
das d e acordo com as especificações emana d,lS pela Dlvi
s iiÇ') de Obras e a prop;~sta a pre sentada pela i:mpr&lteira. 

III - Pre11o e P agam ento 

1. Preço: - O Governo do T i r rltório Feder al <lo 
Amapá pagRrá à Empreiteira pela tixeou~iio dos urv ic;os 
•• seguintes pnçu : 

a) P&la confecçi6l e forneclmflnia de m anllhu d e 
1,20m d e diâmetro , o v ».lor unitáno d e Cr$ 472 ,oo; 

b) Pela aonfec~·ão • for~a&c lmento do manllhu al e 
0,8\lm Gl. ~ à !âmetro o vul-.1 r Ullitári~ dt Cr$ 425,00; 

c) Pa!la confecção e forneciment o d e manflhas de 
0,40m d e diâmet ro o valor ua ltb-le de Cr$ 210,00. 

2. Forma tie Pag';lmentg: - O paifamQnÜ.l da ob ra 
urá !elt o p ela Tes lilu raria do GTF-!.P, d e acGrdo com 
boletins d e Medições exped lde• pela Divisão de Obras . 

IV- Prazt~ 

O p razo para a ex~11ução total dos sf'rvlços objelio 
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do presente con tra to é de noventa (90) dias con secuti vos, 1 
contados a partir da I~ ordem de &en·iço. 

eacritório estabelecido à rua Cândido 1\le-ndn, n º 1011, 
nesta cidade, representada pelo seu Diretor-Gerente, en
genheiro -~ lirio Marques d~ Souza Rodrigue-s, residente 
nest!l dclade, que ailsina como representalilte l~ga! da firma. V - Valor e Dotação 

I. Valor: - O valor aproximado at ribuício a()S servi 
ços objeto d J p~'!scnte contn to é de CrS 744.000.00 (Sete
cento~ e quare nta e quatr o mi~ cruzeiros). 

2. Dolaç5o: - As df'spesas decorrentes deste contra
to ocorre!"iio ~ ;:o:1ta das dotações F.P.E.T.M., 4.1.1.0 -
AP. I6J4. 118, ron""iruçf,io da rudovía ER-U6, Ma:ar;b/Cievelân
dia e M~capil/M<-i.~lgéio. 

VI - Mull:Js 

l. Cominações: A Empreiteira serão r.plkadas as 
seguintes m ultas pelo GTF-AP: 

a) Por dia que exceder ao prazo conclusão do s ser
viços, Cr$ H4.UO; 

b) Q:.~an.:u o~ sen·i~,:os tiver em o ;.nda mento previsto 
no cronogra:ni"i dP cxcru~,:i:o; q c1ando não terem e-xecutadtJs 
pnfei~'lmente de <ii'Ordo Ct'.T! " projeto, normas t l!c ~ticas e 
.:'SptciiicaçiJe~ éo~nnad;:; t-ela Divisie de Obr<1s, quE ndo os 
trabéllhos da ftsc::~Eza•;:jo d ~s :.t:rviç•Js fure m dificultados; 
quando 11 adminisi.nç·-o fr I' inex:~tam •::nte Informada pela 
Emprcit e1ru: O. u 11 :l :;''·.1 d!• \":Jlor do contr·.to. 

vn - 1\e~ t.!i~iio do ~Jnt rato 

I. Rc~cisãP: - O contrato podPrá ser n•srindi lo unl
Jateralmelltt:! 1le lo G1'~'·AP ou b.lat .,ral r.J.-t1t e, atõ' mi ;t' ãl SCitn

pre 11 com·eniér:ci,J admlnistn:tiva a cril~rlo d1J GTF'-A P, 
cabi!rá a resclsão d o contrato indepencleate de i ntc rp<. li't~ã o 
ju.JIIIi al ou extra-judicia l, q u:,ndo !.l Emp.·e1teir:~: 

a) Nci'l cump1 ir qu:~ i squcr das suas obrigaçõ .. , contra-
tuaís; 

b) Transferir, no todo ou em parte os servi\OS sem 
pré via autorização do GTF-AP. 

2. Indenizaçãc.: - Na hipót~se do I dt>sta clitu~ula, a 
Empreiteira cabe rá receber os valore s dos ser
v iços executados mais o valor das instalações eft!tuadas 
para cumprimento do -::rntrcJo, descontadas ns parcelas 
corri!!:pondentes a u tilização proporcionalmente aoll serviçtrs 
real!zadas até a data da rescisão. 

§ 1º Ocerrendo a resr:isão o GTJ'-AP prome verá o 
res~a rcimeuto das peruas e da mls, v ia admlniHrotlva ou 
judicial; 

§ 22 Em caso algum, o GTF-AP pagará lndenizaçõu 
d r:vidu pela E mpreiteira por força da legisla ~§o trnbalhista. 

VIII - I<' óro 

Para a11 questões decorre-ntes deste aontrato, elQge-se 
o tõro de M>!capá, Capital do Territórilll Fl!dcróll do Amapá. 

Eu. Délclo Ramos Duarte, Coordenador da Dlvisã. 4i e 
Obras, lavrei o presente termo que vai por todos asbinados. 

Macapá, 2 de !e\'ereiro de 1.972 

Eni2 Joaquim d a Vilhena Netto 
Diretor da Divisiio de Obras 

Walter Perel ro do Carmo 
Emprtlit\lira 

Ilegível 
Testem unha 

ll~givel 

Testemunha 

Délcio Ramos Duarte 
Coordenado r 

Divisao de Ob'ras 
Coutrato n2 10/ FPETM-72-DO 

Aprovo e Publique-se 
General Ivanhoé Go:Jçalves Martins 

Govern&dor 

Termo Aditi\·o ao Contrato de n9 ll j71 -DO, 
celebrado entre o Governo dú Território 
Federal do Amapá e a íit ma A . Rodtfgu~s. En
genharia e Comércio, na fvrma ab::~ixo: 

1 - Preâmbulo 

1. Cuntra t<>nte~: - O Gove~!10 do Território Federal 
do Amapá, ndte t ermo dPnomin.tdo GTF- AP, re prP • entado 
pelo engenheiro J oaquim de Vi!hena Netto, sim' ' .. ', Di
retor da Divisão dtt Obra s e a firma A. R od1 L , Enlle
nharla e Ce~méroio, aqui denominada Empr~ :t , .J, com 

2. Local e Data: - Lavrado e as!<inado nesla cfàade 
de ~.1acopá, cap lt11l do Território FederG! do Am ... pa, no 
fdifíc io-sede da Divl~ão dt O~ras, aos dois dias Ele feve
reiro de 1.972. 

I! - Fundamento Ltl~l do Cont rato 

O presente termo de contrato foi devidamente aut<)
rizado çelo Exm0 . Sr. Governador, tendo e m vista 1 h\\lmo
lognçiio da proposta apresentada pel a tlrma para a exe
cu9l o dos se rviços abaixo descritos. 

li! - Objeto, Localização a Forma de Execução doa 
3ervlços. 

J. Objt>to do Contrato: - A Empreiteira se obr iga 
" executar em regime de empreitada global 0 1 1ervlços 
· d l cion[li~ nos Pavilhões de d" enças contaJ!osa• e Ambu
l .. tórios d (l Ho•pital Geral de Macapá, assim e:::pec!ftcadoa: 

;, J c.·n3trução d!~ muro divisórlo e portõe1 d.t aeeue 
d ;; P d\ iihõe! &o Hospitul Ge1 al de Mncap~; 

Di A .;arJ I <I(Õt'~ de uma das salas do Pavilhio 4e do
<'!lUH tla!nmis. ívtia. ~>:11 quarto para <ioentu mentais; e 

2. Forma d·~ Ex.:cur,:&o: - A Empreiteira se obri1a 11 
exeeut21r os setTiços nn forma deste contrat.o . c!teàaotnào 
integr :1l e rigorosa mente a~ desc.rii ões, plantas, projetes e 
esptcificações (ornecido9 pela Divi!io de Obras, paaaando 
tais document os a inte&ur este lnstrumt!nto. lneluslve os 
que se referem a alterações introdutidu ou a dmitidas pelg 
GTF-AP, com o acordo da Empreite ira. 

3. Mão-de-Obra: - A Err.preitelra deverA manter 1o1m 
engenheiro par a repre~entá-la em maté ria d e ordem tllonl
ca e suas relnções com a flscal!z<.•;ão na ~bra. Os mes~re s 
deverão ser pessoas de experiência e Idoneidade téoniaa e 
pessoal comprovada e dev erão C'star habilitados a prestarem 

, quaisquer esclarecime ntos sobte os serviços. 

IV - P reços, Pagamentos e Detações. 

I. Pre11o: - O GTF-AP pagará à Emp reiteira pela 
exeeução dos serviços objeto deste contrato a quantla Gie 
quinze mil, q uinhentos e sessenta e qaatro cruzeiros 
(Cr$ 15.664,Qo). 

2. F orma de PagameRto: - O pagamento da obra será 
leito pela Tesoura r ia do GTF-AP, Jogo após ri~orosa fisca
lização e aceitação pela Divisão de Obras dos serviços r u.
lizados pela Empr~itelra, em parcelas iguais ou superhnes 
a 20% do v alor contratual. 

3. Dotações:- As de spesas decorrentes com a execução 
do presente contrato, serão custeadas pelas dotações do 

' Fundo ele Participação dos Estados, T erritórios e Municl-
pios, 4.1.1.0 AP. 1501.114, equipamento e ampliação 
da red• hoJpitalar do T ttrrltório, do corrente ano. 

V - Andamento 

I. Cronograma: - Os serv!~;os terão andamento pre
viste no cronogram:~ a provado pela Divisão de Obras, ad-

1 mitlda a tolerância máxima d e Jo0'0• 

2. Prazo: - O prno para exa~•Jç&o t otal da obra t 
de sessent a (6e) dia11, a contar da 1 a ordem para lniaio 
dos trabalhos. 

3. Multa: - A Empreiteira ficará sujerita a multa mo
ratória de Cr$- 1 5,~6. por dia que exceder ao prazo contratual 

VI - Fiscalização e Aceitac;h d os ~ervl~os. 

1. Fiscalização: - O GTF-AP tiscalh:o.rá a Emprei
te ira através da Divisão de Obr11s, que manterá ação f!Jca
lizadora lie medo sistemático ~ permenente de mode 
a fazer cumpri,· o contrato e seull anexo11. 

2. Aceitaç;"io d-s Sen·!çc. s: - A Divisio de Obraa 
aceitará os ierviços que estiverem de acordo eom as espe
cificações. Os serviços ou op uflrlos que nlo oerrespendam 
às necessidadu da obra e u condl!;õu pactu11l!aa ca
berá à Empreiteira refazê-los ou IUbstltul-lol dentro de 48 
horaa. A aceitação final d,.s serviços não acarretar! de medo 
algum a exoneração da Empreitei ra e seus Ucnieos àa ru
ponn.bllidacie civil e t écnica p or eventos dec;orrentes ou 
nleclonados oom a execução doB servi~~~ cwavencionaahls 
e dadcu como aceitos. 
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VIl - Re scisão do Contrato 
1. Rescisão: - O contrato p.od~?rá ser rescindido uni

lateralmente pelo GTF-AP ou bilat eralmente, atendid:t sem
pre a conveniência at:lministrativa a critér io do GTF-AP. 
ca berá a rescisão do contrato independente de il\t(·rpela
ção judicial ou extra-judicial, quando a Empreiteira: 

a) nã o cumprir quaisqu er das suas obrigações contra
tuais; 

b) transfer ir, no todo ou em parte os serviços um 
prévia a utorização do GTF-AP. 

2. Indenização: - Na hipótese do Item 1 desta cláu
sula, a Empre itei ra caberá r ecuber unicamente os valores 
dos serviços executados até a data Gia rescisão. 

VIII - Fõro 
F ara as questões decQrre ntes deste contrato el ~ge-se 

o fõro de Macar.á, capital do Territóric» Federal do Amapá . 
Eu, Délcio Ramos Duarte, Courdl!nador da Divisão 

de Obras, lavrei o presente termo em quatro (4) "iu d •. 
igual teor e forma para um só e feito que vai datado I! assi 
nado pelas partes convencionadas , pela~ testemunhas e pl!r 
mim. 

Macapá, 2 de fevereiro de 1972 
Eng0 • J oaquim de Vilh•ma Netto 

Diretor da Divisã o de Obras 
Alírio Marques de Souza Radrlgues 

Empreit eira 
Ileeíve l 

Testemunha 
João Victor Moura de Arruda 

Testemunha 
Délclo Ramos Duarte 

Coor~enador 

D~vi.são de Edur-ação 
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 

Aprovo 
Gen. Ivanhoé Gonçalvea Martin& 

- Governador do T. F . do Amapâ 
CQnvênlo n.• 101 /72-DE 

Empenho n.0 -'7 
Termo de convênio que eBtre ~I celebra

ram o Governo do Território do Amapá npre
sentado neste A\o pelo Diretor da Divisão de 
Educação, dr. Geraldo Leite de Moraig e a 
Igreja Presbiteriana representada p elo Reveren
do J osé Silon Menezes, para administração e 
funcionamento da e&cola a grupada Te ixeira 
Gueiros pertencente a organizaçio religiosa 
mencionada. 

Aos sete (7) dias do mês de fe vereiro do ano de hum 
mil novecentos e setenta e dois (1.972) nesta cidade C.e Ma
capá, em ato presidido pelo ExcelentíRsimo Senhor Gover
nador do Te rritório Federal do Amapá, representado pelo 
Titular da Divisão de Educação, prof. d r. Geraldo Leit e de 
Morais e com a presença do Reverendo José Silon ~ene
zes, da Igreja Presbiteriana, acordem pelo presente Termo 
de Convênio, estabelecer as condições para adminlsn·ação 
e funcionamento da Esoola Agru&Dada Teixeira Gueiros. 

Clá usula Primeira - A Igreja Presbiteriana compro
mete-se a por a disposição do Ci;overno do Terr itório Ft·
deral do Amapá/Divisão de Educação a E!cola Agrupada 
Teixeira Gueiros para que sirva ao Ensino Primário, em 
p erfeitas candições de habilidade e hlgienizaçh reserv ando
se a D. E . o direito de administração da mesma, bem como 
Indicação e nomeação do corpo docente e administl'ativo, 
cabendo ao Reverendo o direito de admlnistr&ção da educa
ção religiosa. 

Cláusula Segunda - Fica es tabelecido qu ~ todas as 
dependencias utilizáveis e cedidas ao Govuno do Terr.ló
rio Federal do Amapá/ Divisão de Bdueação objeto do pre
sente Con vênio, serão ocupadas e destinadas exclusivamen
t e ao E nsino Primário ficando expressamente proibida a 
cessão e sublocação por parte da Iareja Presblteri~nr, , para 
í ins alheios a Educação. 

Cláusula Terceira - A duraçl o do d o prese nte C onvê · 
n!o ~erú de dez (lt) meses, a começar de 12 de marçtl e a 
t erminar em 31 de dezembro de hum mil novecentos e se
tenta e do is (1.912), findo o qual será prorrc gado, r ef':lrmu
lado ou renovado, se assim convier ils partes interessadas. 

Cláusula Quarta - O GoverDo do Território Federal 
l > .\map á/ Divtsão de Educação resp~nsabiliza-se pelas des
P~<•Us de administração e manutenção do puaoal docente a 
odmistratlvo que se fizer necessário ao bom funeionamon
to do eatabele elmento mencionado na t:láusu!J Primeira. 

----~---,~----·----..-.. -·--... ------- .. 
Cláusul.J Quinta - O Diretor(a ) da Escola A~:rupPL a 

menchwada r a Clóu~lla Pri meira do p re sen•e C• m·en n 
será pe ssc:a apta e de·;id;; mente creíicnt:iadn p2ra a ilnç& •, 
c uj.3 es nlha e nomea~ ão sern ato ex •ltP! vo de g0ver '. <P c > 
Turritó! io Fe era! do ! .ma pá ;;t ravés àa :)i\ ·s~·:> de Ecu<:.lÇé >. 

Cláuf ula SExta ·- O Govern:> do 'ft.t it.írio fede r I 
do Am •Pá op.l ~ analiglr e P roce; •g nq l.t~'" i-GAB de : 3 
de mar;o de 1.971 e tom o.ndo por t~~t ., '- ·i!E"t io est tb e l~c
de pare: ocupaçãe das ! alas de au las e>m Convênio c~~m 1 

Pn,lazi : à e Macapá ratifica os m ~imos \r lo. ~se adota Qm 
renta Cruzlllro~ (Cr$41 ,00) " M u n!c!Pdc p~ ro as oi te (8 • elE
pendância 9 ut li zá·.-~ei!, sendo Treun!os e Vinte Cru.:-~h·J i 
(~r$320 00) mennis e Três M il e Du<~e ntos Çr u;:elrç s 
(Cr$J.2( 0,00) anu a.! . 

Cláu!< ula Sét ima - Os Imo\ eis cecidos ao Go"i!t n > 
do Ten itór!o Federal do Amapá median~e pag;;me .ltt' d! 
aluguéi ; nos t..rmt>s do presente Convê nio ser.io conservl'.
à os e r !par21dor. sob a Inteira re~ponsalJilidade dll Igr ••j t 
Presbit.!riana , q ue utilizará a receita mensal o11iunja d , 
eessio imt>billlria c ot r·iga-se a nu.ntê-los em per feills con · 
dlções de limpeza geral e tuncior.nmento. 

Cláusula O:tav 1 -- Durante o período de v"lldn :le ot 
vigênci:J o pr !sen te CJ nvênio, ~~ parte s int eressac.a1, S· 
assim ;.charen <>pt~ rtu 10, p•derã Q d e comum ar:or-6e r r» i i 
ficar p; rte ou todo o centeúdo das Clàusulas e condlçõa 
nele es abelecicas. 

Cláusula Nona - As d~speaa s deco• ren t~: s de D"t 
sente Convên 'o correrio p or contl de recursos orit '1C O 

do :.'lin istülo àa Educação e Cultura. :.t r:n-és do DeJ,:.lrl~ 
mento de Educação Complement~ r -IJEC , t>Xercício de lJ17l 
cat egor:a ecor,omic a ~ .. 1.3.0. - Serv·ço ~ de Terceir os/3 i.3.2 
Outros Serviço:! d e Terceiros - Jl1 00 '"Loca ção de Be n. 
Máveis e Imóveis, T ributos e Desr ~ s de Condomínio.· 

E por e3t arem assim de acn ,. u ~ pJri"s inten ss.t· 
da1 rat ficaram o ptesent e Convênio, fis 1 .ctndt -o cem sua~ 
ass lna\t ras na presença d .' duas (!ll t eptemunlu.s, que l ~ual

mente a ssinam aos sete à :as do mis de fevereiro ele hum 
mll no1 ecentos e 5 ett~nta e dois (! 97S) sendo o pre >ente 

, do c um• o to redigido e 11 c:nco (5 ) ' ias, de stinadas n; specti
vame nt e ao arquivo do Governo d lõ\ Território Fec!Hal do 
Amapá, Divisã c» àe Eiilucllçio, da lgrejn Presbiuriana ~ 
outrQS. 

Mac11pii-AP , 07 de !f'\ i. I elro el e 1.91% 

Dr. Geraldo Leite ' • Mo· eis 
- Diretor da I 

Reverendo J ,.!~ Sh'- .1 1\'len ~;l.·:; 
- Igt eja !'reabiteriana -

Pro f. João Ll>'unnço da Silva 
- A sse ss OI' à e P laiHijarne nte 

T:utE: munhas: Ilegi\ eis 

Movinrent~ Ocmocrâtico Brasileiro MI]H 
Seção do Território Federal do Amapá 

Comissão Executiva R egional 

CONVOCAÇÃO 

O Presid ente da Comissão Execut'iva do Diretó
rio Re1;ional do Mo vimento Dem oc rático Brasil•üro
MDB, S eç-ão do Amapá, no uso de suas atribuições, 
convoca, n os t ermos do Art. 34 da Resolução nº 
9.058, do T S E os senhore s membros do Diretólio 
Regional, os De legad os municipai s com direito à voto, 
bem Ct)mo cs pa r lamentares com os m esmos diJ ei
tos de voto, pa ra a Convenção Regional que ~ e rea
lizará no dia 26 de março de 1972, nes ta cidad·~ de 
Maca p:l, à Rua L eopold o Machado n º 2.46S, n o 
bairro do tr·~m, as :10ve horas (9:00 horas) da ma
nhã cu ja convenção terá a seg uint e ord em do dia: 

1º ) El eição dos membr os e su plt.>ntes d o Dire
tório f :.egional DelE.gados e su plent~s à Con venção 
Na cion al; 

2º1 Convocaç ã0 do D iretótio q ue for eleito, pa1 a 
a reun ião que deverá elege r a s ua Co missão Exe
cutiva. 

Mooapá, 12 de março de 1972 

Bened~~o da Costa Uchôa 
P r esidente da Gomissão Executiva Re~ional do MDB 


	

