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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
MINISTÉfllO DA EDUCA ÇÃO E CULTURA 

I>epartamPnto de Erlucaçâo Física 
e Desportos 

Termo de Com·ênio entre o Departamento de 
Educaç'ic Físic3 e De~port0s do Mini~terlo da 
Educação e Cultura, o Governo do T erritório 
FE>àeral do Amapá t> o Esporte Clu t e Macapcí, 
ào Município de Macapá. 

O DepartamPnto de Educação Física P Desportos do 
Ministério da Educação c Cultura, doravante denominado 
Departamento. representado por seu Diretor Geral Coronel 
Eric Tinoco Marques por delegação da Portaria Ministerial 
nQ 615 - BSB de 15/ 10/ 71, o Governo do T erritório Fede
ral do Amapá, doravante denominado Governo, representa
do por seu Governador Sr. Ivanhoé Gonçalves Martins, e 
o Esport e Clube Macapá, do Munic ípio de Macapá, dora
vante denominado Cl11be, 1·epresentado por seu Preside~:~te 
Sr. José Policarpe de Miranda, celebram o presente Com é
nio que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira. - O Departamento repassará ao Go
verno, auxllio financeiro na importância de Cr$ 65.000.00 
(sessenta e cinco mil cruzeiros), para aplicação na ampliação 
e/ou recuperação das instalações desportivas do Clube. 

Cláusula Segunda.- Os r ecursos concedidos pelo pre
sente Convênio serão aplicados rigorosamente de acordo 
com t> projeto, orçamento, cronograma e especificac;:ões, apro
vados pelo Departamento, conforme constam do processo 
n° 000820/71 - DED. 

Cláusula Te rceira.- O encargo financeiro do Departa
mento, de que trata a cláusula primeira. no va lor de Cr$ ... 
65.000,00 (sessenta e cinco mil cruzeiros), co1~rerá por conta da 
\'erba da Loteria Esportiva Federal - Programa n2 . . . 
09.09.1.032 Desenvolvimento da Educação Física e Desportos 
- Categoria Econômica - 4.3.7.1.04 Item Il.2.1 Auxílio para 
Obras Públicas, exercício de 1972. conforme empenho 
n~ 416 de 25/ 10/72. 

C l~usula Quarta. -Os recursos concedidos pelo Depar
tamento, só poderão ser movimentados para o fim exclusi
vo de liquidação da despesa de que trata o presente Con
vênio. obrigando-se o Governo a prestar contas de sua apli
cação no corr ente exercício, na forma r egular mente estabe
lecida, observando, ainda. as instruções gerais em vigor no 
Ministério da Educação e Cultura e as especiais que lhe 
forem \ransmitidas por intermédio de seus órg5os compe
t entes que passam a fazer parte deste Termo. 

• Cláusula Quinta. - O Clube obriga-se a fra nquear ao 
Governo e uso gratuito de suas instalações desportivas e 
vestiários, para execução de programai: de Educação Física 
e realização de competi~ões desportivas estudantis , pelo 
prazo de 4 (quatre) anos. durante os dias úteis da samana, 
podendo reservar os pPríodos noturnos ao uso exclusivo dos 
sócios, sempre que julgar conveni ente. 

Cláusula Sexta. -O Clube obriga-se a manter suas 
instalações desportivas em perfeitas condi<:ões de utilização 
durante todo o prazo de \'igência do Convênio. 

Cláusula Sé tima. -O GoverRo obriga-se a planejar o 
uso das instalações do Clube, obedecendo rigorosamente o 
disposto no Decreto nº 69.450 c:le J9 de novembro de 1971 
e demais disposiqões legais vigentes dando ciência ao De
paraamento de toda a programação, no inicio de cada ano 
leti\'o, durante a vigêmlia do ômvênio. 

Cl <'nJSula Oitava - O eoverno obriga-se a illlsluir em 
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seu orç<Jmento, os recursos ne<'"'l'bil ric.s à execução j as ati· 
vidadE"s referidas na cláusula sé tima, sob pena de ficar im
pedida de receber qu"lquer outro aux11lo do Ministério da 
Educação e Cultura. 

Cláusula Nona. - A vf'rificação do cumprimento das 
obr igações decorrentes do presente L'on\'ênio caberà ao De
partamento, que por seu Diretor Geral ou Representant e, 
de\'idamente credenciado, poderá solicitar quaisquer infor
mações ou vi st oriar a execução do projeto, obrigando-se o 
Governo e o Clube a faeilitar os tr<Jbalhos de fiscalização 
de que trata esta cláusula, bem como comunicar imediata
mente ao Departamento as i r regularidades que con statarem 
na execução do Convênio. 

Cláusula Décima. - No caso de dissolução da entidade 
a que se r efere este Convênio. as in!'ta lações e benfeitorias 
construídas ou adquiridas com os recursos nele especifica
dos só poderão ser alienadas ou c~::didas com a prévia e 
expressa aquiescênoia do Departamento. 

Cláusula Décima Primeira. - O p resente Convênio su
bordinar-se-á ao fôro federal do Distrito Federal. 

E, por estarem de acordo com os termos do pr.esen
te Convênio, e Diretor Gera l do LJepartament o. Eric Tinoco 
Marques, o Governo e o Clube o subscrevem em 4 (qua
tro) vias de igual teor e forma, perant e duas testemunhas 
que também o assinam. 

Brasília, 13 de novembro de 1972 

Testemunhas: 

Eric Tinoco Marques 

p.p. Guilh erme Cabra l 

José Polica rpo de Miranda 

Marília P aes Leme de Castro 

Maria Lúcia Guimarães Dantas 

---------------------------------------~~ 
Poder Judiário 

JUSTIÇA DOS TERRITORIOS 

TERRIT0RIO FEDERAL DO AMAPA 

Juízo de Direito da Comarca de Macapá 

Edital de Primeira Praça dos bens pertencentes a 
Madeiras Tropicais Ltda. 

O Doutor José Clemenceau Pedrosa Maia. Juiz 
de Dir eito da C!omarca de Macapá, capital do 
Território F'ederal Glo Amapá, na forma da lei , 
etc .. . 

FAZ SABER, a que interessar possa que, no próximo 
dia J 9 de feverei ro do oerrente, às 09 horas, o Porteiro dos 
Audit6rios deste Juizo, levará à público o pregão de JDrimeira 
praça dos penhorados nos autos 6ie Execut ivo Fisc al. que tramita 
neste Juízo e Comarca, em que é autor o Instituto Nacional 
de Previdência Social (INPS) e ró a firma Madeiras T ropi
cais Ltda .. constantes de: I) - Um motor Caterpillar . D-336, 
V-8, de 150 HP. ano de 1966, fabricação americana, nrs. 
31884 e 558678. com pouco uso, avaliado em Cr$ 85.000,0fl; 
II) - Um motor Caterpillar, D-336. V-8. de 150 HP, ano de 
1966. fabricação americana. nr~ .. 31884 e 55B68G. com pouco 
uso, a\·aJiado em Cr$ 85.000,00: III) Um motor Caterpilla r . 
D-336. V -8, de 150 HP, ano de 1966. fabr icação americana, 
nrs. 31884 e 55B681 , com pouco uso, avaliado em Cr$ ... . 
85.000,00; IV) - Uma empilhadeira t ipo Aranha, marca 
Hister , série a5, n° 9089 RI , fab:rlcação americana, usadi ssi-
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As RepllrtiÇ-0!'" Ptíbllaas 

'f ('l!l'il~ii&is deverão remf'ter 
o e-xpedicnt<' desti_oa~r :1 pu
bli~açã9 neste DIAI:!I J 0FI
<:IAL diàriameutt• at(> às 
l:!~:~!l horas. exc<'to aoc; sába
~c.s quanl'lo devt>rãn l"ltzt -lo 1 
nth às ll:SIJ boras. 

A ~: n datJJaÇi•ll6 pertinen- i 
te~. à mutéria rvtrillulda, nos I 
''R"lnq '1~> ~rrok ou nmis!lões, 
flt•vrríin ser for rnu!ada<o por I 
esnito. :l. ~eçú11 tlr ttedação. 
das !l à•, 13:311 hr•rn<~. no má
).:lffi'' aT" 72 h o r a~ após a I 
~lliil<'l ~ ;< flrgão~ OflCiRiS. 

EXPEDIENTE 
lMPRENSA OFICIAL .......... 

DIRETOR 
r·arlo.-.· de And1 ade 

DIÁRIO OFICIAL 
:mpret Eo nas OfiC'ina~ da lmpr<'nR,h Qririnl 

~L\ CAPA - T. F. AMA Pi\ 

,\nua! . 
~emestral. 

ASSINATURAS 
Cr$ 

« 
25,00 
12,50 

o~ .-riginai~ d e' eràc ~er I 
rlatilogT'BfRrlfis t autollti~lldos.l Trime~tral 

... '),. 
l) , ... :) 

o.:Ht « 

.\f llt Jl!U'l l;•l•'> I ul.J:r('j. t; 
cín~ir-:>t:·ão us u~:.•:·llt•Jrll:: 
&Ruais reno·;a • lu~ aré :!;1 rle 
levereiro de 1·ada 1:nn ~ ús 
inieiltda~ em qualquol' époril 

I pPII-s úrgiio<; 1wn.w t·:ntPS. 
1 A fim Je possibil!tar a 
remvslla r:! f> \ ttlo r<·l- ,,con.r}tt
nhndoa de• t'8olart>cimr•Illf1~ 
quanto ':. tlua a phca~áo, srd1· 
oitarooF llS"ITl n~ inter~s:-ados 
prefen•ncialtnPn!t· ch, aue ,,u 
\'a lt> postal 

1 0:; ... upiPmentM às edi-
c;õt•s do~ c"'l!ÜOt; ollciais só 
f:~ fornPct•r: i no~ as!iinante~ 
que as ~<Oiirltflrf'nt no ato tltJ 

'assinatur:~ 
•pqsi\,Ya:las. por quPu. df' cti-,, NúmPrO avulso. 
~>H<~ ·,~t .. uras t> emrflrla~ ..... ~.h ... 

«RRi'Sll lA - Êste Diário Oficial é encontrado p;.ro leitu
·~XC'tltuarla~ a;; pnra 0 ex- I ·1 no St lão "acionai e lnternnrional di\ !mpren~a ,i:, 

trrior. qut> !ll rAn 1'1 t' n [J r f 1 r, 

{) flilii'ÍOIJ: rio públicr• rr
dNI\1. terll um d< ~<·onto dt• 
J00 0. 1-'!HH f~t7r r ,ins a ê5t~ 
d1.)~Ponto. d•·YPI'H proYar esta 
c:nndi\'fiOil<J uto da :h~in:;tlll !' 

l'COI• t<;H PRESS, no «Brasilln Imp!'l'ial Hotel 
anuai11 as asf.inaturu•J p4 r!t•r-:- . .. . . .. . _ 
~'<s-ilo tt>mar. ur. qni!IQtH'r 1 Par,. lacJ,Jtar eu .. asslllan- J A 11~1 dE• f'VJtar titdu.;ao 
,>poca. pr1r 1wh TOI'H'r 01, um I tes 11 \'l.'illtcação do prazo de de contJouH!arll' n<' rt'CI'bt
allo. 1 vnl!dodt> df' Hias assinatl:ras., mento do~ jor tll.r". d t• \' !' m 

0 l' ll'\!11 <'~I' IH! a t X' mplfll' 
utrn~rido no~> ilrl!iH•'i (llfj 

na p:Htt~ supr;;ril>r d•• enderê- os as8ina!Jtet-: J . .ll ovi<len<:J'H a c.iai,.. t< r•r:• 1111 -,\'!. ' .l avlli51.!. 
flt'rt>:oeJr!:: flt> I r$ l'.ll! "'~ rto 
rttf'iifTl" nrw. t> c;~, t'r5 0,'1~ 
por aun d"cor"Iclt. 

AR U!'\'3ÍD I!.turas venridas 1:o vüo ÍH•~·res=-c s o núu ero respt.-ct.Jvll H:lH•Ya<;ão c~onr 
nederün st>r suspt>n~cF: sNn l11o tai:Jo dt• l'''f:l'lro, o n1ês e a!ltec!!dência miT'irn•t óP trlll-
aviso prévio. , o :uu. t'HI qtH· nndará. ta (:~O) dias. 

ma, ·n·aJ inda em Ct·$ 25.000.00: VI - Um11 <'mpilhodeirn de 
garfos. n', rca Clarck 14, tipo G. n° 41i!'fi:J20P5. fabricac~o 
amerir •ni!. usadt:<~ir11a, :H o li< úa m <.r>; J"'.t•on no, VI)- Uma 
empilh ieira de g::~rfns m<'Tf'<l Clarck. n'' ~526~20!15, fabri· 
cação a•nerkann. u,;adi-~in'o "'"i · ern ..: r$ 15 (l;H•.11l. 1 

V!I) - Pm CPnjunto con-tliUJdo d~ mt>t ;.lúrgh:; .... ,f nfia<;:io,. ' 
marea ~;rhf'ffer. contPndo ~erra. ;lft<lrl"ra f' rh;mfn.delra, ! 
série 206. o" 3~7. Lip·J C D. fabrica.,: à•• nncirm"l!, cotn pouco I 
uso, a,·aliado em Cr$ B f;t.O no: e \'1111 Um conjunt,, C1e 

serra circular Ct•rl!'X ,, ~f'rra de fita MC Don .. ugh, ~éric 

54.-1110, com uma gc.lqncit•il"l, trê>~ esll'irr.' d..- fe1 r os com 
rolet!'s, trilho de fl?rro, um trolPy ro,,jug:Jdt à ..;enn circu
lar " uma plataformo ch feno com '!t<le• ie~~. <'\ alie~du t•m 
CrS lfifl.OOO.O(l - o., b~o"ns acima d snitn~ poderão ser 
arri'r.1atad(Js pelo pre~·o ~uperior ao t)a avnli::~<,:iio. que r de 
quntrC'Cf'nt~~~ f' setPnt.: e ••ilc mil cr• :triros rCrS 4í8.0Cl.I'Ol. 
- E. p:ll':J que chegu ao conh,•cimenlo rlos intprf?ss;,do~ 
mand~i r•xpedir o prPsPPt~ e outro:> i ~na i~. que ~erào publi
cado~ P 'lfixado~ no luh:Jr public:> ele C'lstum... Dad" e 
pas~adt• nesta cidark de Ma capa T1· rd t 61 io F._.deral do 
A•nnp~. aos d~zolto dia~ do més dP nnPiro rJe mil nove
centos e sPtent;J e tr ·s. l~u. Nmo .J,•s, s r\nnhu f\!une~ cs-
t.:rl\ iio o ~uhscn \'i, 

Cn •" .lo~f> .\le ix'l dn Sil\-a Lima 
Membro 

F•H! Douql'ls Lobato Lop!'~ 
Mt>mbro 

.:=;r. C. r 11:liano de l\Iorais Pinto 
Membro 

Secrefu·ria de Obras Públicos 
Apro vo e Publique-se 

José Lisboa Freire 
Gv\'ernador 

Cópia Auténtir:J .ia :Ha da reuniiío para licitação de 
preços destinada n cx,cur:üo de obras pan a Adminlstraçilo 
teJTitorial. conforme t••rntos dn Carta-Con\'ite 11 ° OI 73-SOP. 

Aos df't dias do ml>~ de janeir,. do ano de hum mil 
novecentos e ~etentu c• trvs. no Gabinete do Secretário de 
Obras Publicas. sítn ú A 'JE.>nida F AB. nesta cidade•. perante 
a Comiss~u ..:nnstittmi:1 p!!los senhores J oaquim de Vilhrna 
Netto, .fos!' Airt on dt• Almeida. Douglas l.o bato Lopes e 
Manoel Antô 110 Di , ' Pt'f'Sidente e membro~ lncurr.bida do 
recebi rr.enio e julgnmento de prepos\as de3tinadas a execução 
de obras para a Admint>traçào territorial romparecerilm os 
senhor es João :vlour ... de Arruda. Gerente da firma do J usé Clemenreau Pedro~n Maia 

.Juiz de Dir!'ito 

,':'J'ecrPiaria de OlJras Púb/i('as 
Termo de RecPbimento de Obra~ 

As d!'zesseis horas do dia no\'e dt> jan!'iro do ano de 
hum mil novecentos e setenta e três (fl[j O 1.1 !!?:-!). nesta ci
C'!ndt> d!' i\Jaci'lpa, pela Comi~~ão ínfra assinad<l. compt>stR 
pelos mP.mbros .Joaquim de Vilhena Nett:l, Set:retário de 
()brns P'lblicas . .Josr Aleixo àa Sil\'a l.ima. Cheie da Se
ção de Estradas de Roda«em, Douglas Loba1o Lopes. ( he
du Seção de Obras e Gratuliano de Morais Pinto. ChPfe 
do Ser\' i~·o de Bl:'nS lmóvets. em ;;.tenção aos tex mos do 
D!'creto IP). n" 148. de 29 d t> d f'Zf'mbro de 1.972, visitoy o 
local dos sen·i<,:os executados no Re~pn·:ítório E le\'ado da 
I • Zona de l\'lacapá, observanJo-os dPlolhad::.mente, cc ns
tatou qut' o mesmo continha líquido at1; 12 metros de a l•u
l'a e que os trabalhos r Palizados est;l\:am dentro da técnica 
recomenduda. permitindo n~llim perfeito fullcionamento oo 
conjunto. 

, mesmo nome. Lindo\ ai Fonseca Peres Gerente da Cens
trutora Nlc.r~o ZPro Ltd" .. Luiz Gonzaga Furtado Guedes. 
represcnt;;n te de .J. M Costa. Construtora e Imobiliária & 
Cia, lvanetP SlqiiPira d<> 8o11za, representante da Con~tru
'"ra Brasileira Rngenharla e Comércio, a fim de parti11iparem 
da licitação de pre~·os para a execução dos dos serviços de 
reforma geral e limpeso do prédi() da Imprensa Oficial. em 
obediência ao~ termos da Carta-Convite n " 01 73-SOP. As 
dez horas o senhog Pre~idente iniciou os trabalhos da Co
mtssao. acolhendo n!l propostas apre~entadas as quais apre
~entam o resultado a seguir: 

Referidos serviços. no va lor d!' cento e onze mil. du
zent"ls c Quatorze Cruzeiro~ (Cr$ 111.214,001, foram exrcu- 1 

tar:los em regime de empreitad<'l g lobal pel~ firma SANESUL
Con~trutora Saneamento do Sul Ltd" .. rlt> conformidade com 
C! contrato n " 05/FPETM-71-SAAE. 

Não se constando qnaisque:- irrf'gulnrld::des os servi
~·os foram receb tdos pela Comissão em aprêço que, para 
tanto, lil\TOU o preser.te termo em quotro das de lgual 
teor e forma, que segue datado e assinndo. 

Macapá, 9 de Janeiro de I 17'~ 

Eng0 .Joaquim Vilhena Netto 
Presidente 

Firmas Propo~ta-Cr$ 

.João Victor Mour<'l dr Anuda 20.741.34 
Construtora Marco Zet·o Ltd ·' 22.939,23 
L0pr>s Engenh:'lria Ltd" N. C. 

Prazo-Dias 

70 
7li 

.r. M. Costa. Con~t. lmob. & C ia 23.2 11.30 60 • 
Const. Brasil. Eng". Comércio 33.855,69 50 ---- _.,~"---------------,~~-------De acordo com o quadro acima. verificar-se ser a 
mais vant:Jjosa a proposta oferecida pela firma João Victor 
Meura de Arruda. que será submetida a superior aprecia
ção dl' Evmo. Sr. Governador do Território. Nada ma's 
havendo a tratar. lavrou-se a apr esente ala que segue da
tPda e assinada peles presentes. 

Macapa, 1tl de janeiro de 1.973 
a) .Joaquim de Vilhena Netto 

José Airton de Almeida 
Manoel Antônio Dias 
Douglas Lobate Lopes 
João Victor Moura de Arruda 
I ,indov<Jl Fonseca Peres 
Luiz Gonzaga furtaào Guedes 
Jvonete Siqueira de Souza 
Ddcio Ramos Duarte 
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.~>ec retarüt de Obras P1'tbliras 
A pro\'o e Publiqu~-se: 

José Li~boa Freir e 
C' ')Vernarlor 

C'óph ,\utêni ica d'l ata da reunião para licitação de 
:-JrH,"S •. le · tina la a .. xec 11,.:"' -1• obrns oara a Ad m inist ração 
t •'rrtto rial coLf ·rme te r' os la Cartb-Convi te n° o2/73-SOP. 

_\I'~ de7 dias dn 1. ~>o d~ janPiro do ano da h um mil 
t~<J\'Pt'entos f> ~ ... t-•nb e t r <'g. no Gabine te d;> Secrdár io de 
Ob•"~ Públins. ~~··1 :·, Avenida FAB. ne.•h1 cid:Jde. perante 
;: C unw;•iio ton~titttida pelos senhores ~ vaq uim de Vilhena 
T''p;r;, .. lo~l' t\i•·t('J: <F' Almeida, Douglas Lobaio Lopes e 
1\J..,ncel ,\ ttô· tio Di~·~ P •·esi::!ente e t.lt.mbros incumbida do 
t'!'Cebimento e jn l<;<mwnto de p!'opos t.l:l~ df'~tinada~ à execu
ç'ln dt- obras pnrd ·~ .'\dministraçfio atnôp '?nre. com]ilar ece
rr.m os •·enh rQ'' L:nd0\·a1 fo nsec>J PP res. r epresentante da 
Co:-~<tt"t+Pr>t :"1'1rC , z, •o Ltdn .lç,ão Victor Mnur a de Ar
r:tJr,, gt•retJTe cl;, firm~· do mf·~mo nome. Horlolfo dos Sant os 
,1 \Jé'\1'<''~ p Tv1nPtE' s;qll ir'l d P Soqza peln Const rutora Bra
~nn;q: '· ., '•nh,•r•, ,_, !,'(•mércio, lo~ram:i~ca Sônia de Castro 
·" lva !Jt 1;> firn i'! .\. Ro~ctr i guP~ Engenh;,ria e Comércio, a 
f':'l rJ,o r"·:·t icipar<m j;t !icitãÇàO de prN;OS para O prosse· 
·.; • irr,rnt; d~ "0'1' 1'11\iiO das oficina s de Máq uin as P e sadas, 
, . ,. . '0Wlime.,rns r1o~ iPt mos da C&rta-Convite n° U2/73-SOP. 
11 flnna L nP< En'(~ rtll'll'ia Lt da. Hpei"n r dt- convid~da, nã o 
. ' f,, r"prr ~-·ntar. l·.~ ;eze~s~is hora~ o senhor P re sidente 
i-,; :'• u r.·s t raba ih,1s ela Cn missào, passando-se ao acolhi
·nPnto rlas propo~~tas dc>s licitant es, q ue a presen tam o se
;wintt> rP:'ult8do: 

Oficina de Máqumas Pesadas 

F irmas P roposta-Cr$ P razo-Dias 

Const. Marco ZPro Ltd ª. 37.275.75 
I.oiJeS Engenharia Ltd• . N. C. 
A. Rodrigues Engenharia e Com ércio 40.21!3,50 
João Victor Moura de Arruda 38.291,00 
Const. Brasil . E ng•. Comér cio ~2.314.50 

90 

45 
80 
70 

De acordo com o quado acima, verifi ca-se s er a me· 
Jhor proposta a ofe r ecida J!lela fi r ma Marco Zero Ltd "., q ue 
será s ubmetida a superior apre ciação d o Exmo. Sr. Gover
nador. ~ada m ais havendo a tra ta r lavrou-se a presente 
<.tta e;ue segue dat ada e a~sinada pelos present~s. 

Maca ll!á, 10 de janeiro d e 1.973 

a) Joaquim de Vilhena NettG 

J ose Airton de Almeida 

Manoel Antônio Diss 

Douglas Lobato Lopes 

João Victor Moura de Arruda 

Francisca S ônia de Castro S i!va 

Redolfo Juarêz 

I va nete Siqueira de Souza 

Délcio Ram os Duarte. 

:iecretaria de Obras Públicas 
Aprovo e Publique-se: 

J o:=:é Lisboa Frei re 
Governador 

Cópia A CJtêntica da a ta da reunião pa ra licita
ção de pr ecos desti nada à exeeução d e o bras 
para a Adm inistr ação T erritorial. conforme ter 
mos da Carta-Com·ite n° 03/73-SOP. 

Aos doze di as do m ês de janeiro do a no de hu m mil no
vecentes o seten~a e três. no Ga binPte do Secretário de Obras 
Públicas. sito à Avenida F AB. nes ta cidade, perante Co
missão cons tituída pelos senhores .Joaquim de Vilhena Netto, 
José Airton Almeida. Douglas Loba to Lopt~s e, Manoel Antôn io 
Dias , e J osé Aleix o da S ilva Lim a; presidente e m embros, 
incumbida do re~ebimento e JUl gamento de propostas desti
nadas à execu qão de obras para a Adm inistração Te rritoria l, 
compar eceu e senhor Wa lter P er eira do Carmo, s&ci~J-gerente 
da C unstru to ra Come rcial Lt $ 3

. , único inter essado n a licita-
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c:;i•> te preços para a execucào dos servi~os d e 11 0ns trução 
dt' urna ponte e m madeira de lei, sobre o rio Igarapé d o 
LR ~u. neste m unicí pio, em aten ção a os t ermos da Carta· 
Convite n~ 03/73-SOP. R e[er ida Carta foi enviada de Igual 
modo. as firmas A. Rodrigues, En genharia e Comércio e 
ECCTR- Em pr esa de Const r uções Civis e Rodeviár ias S / A, 
q ue não se fize1am represent ar a reuniiio. O senher P resi
dente, após d ez minutos da hora estabelecida par a in ício 
da r euo1ào, isto i- às d(·z h oras e dez minutos, deu início 
; os trabalhos da Comis,ào. acolh endo a p roposta d o lici
tante , a qual cons ta do q :;adro a baixo: 

Ponte do Rio Iga ra pé do Lago na r odovia Macapá/Mazagão 

P ropost a ~- Prazos 
Cr $ diaR 

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

Firmas 

Const. Com. CarmG Ltda. 
A. Rod rigues Engª. Com ércio 
EG::CIR - Const . C. Rodoviária 

72.00tJ .OO 
N. C . 
N. C. 
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_ _____ ______ .. ____ , .. _ _. _ _ ,.w_.~ - · - ,.,._ 

Hefe d da p roposta será submetida a superior a precia
~ão do Exmo. Sr. Go\'e rnador. Nada mais have ndo a tra tar, 
lavrou-se a presenttt a ta que segue datflda e ass inada pelos 
presentes. 

Ma (;apá, 12 de janeiro de 1.973 

a ) J oaquim de Vil hena Netto 

José Airton ele Almeida 

Manoel Antônio Dias 

José Aleixo !iia Silva Lim~ 

Walte r Per eira dfi Carmo 

Délelo Ramos D uarte 

Comisscio de I nqu érito Administrati v o 
Decreto (I? ) 134/ 72-G AB 

P Q R T A R I A nº 2/73-C IA 

O P r esidente Gia Comissão d e Inquér it o Ad ministra t ivo 
de signada pelo Decreto (P) 134-GAB, de 26 de d ezembro d e 
1972, clo Excelentissim o Senhor Governad or do Territór io 
Fed eral do Amapá, tendo em vista que o indici ado Manoel 
Am érico da Conceição, Tra ba lhador nível l, lot ado na Di
visão de Saúde e Higie ne , lega lmente cit ado para al!om
pa a har o andamento do Processo e se defender da s possív e is 
causas de abandono d e e mprego de q ue é ao usado, e tendo em 
vist a que d ecorrido o pra zo legal , o indiciado n ão apresentou 
defe sa. 

RESOLVEl : 

Designar e Senhor F rancisco dos Anj os Corrêa, A u
xiliar de Inspeção Sanitá ria R ural, nível 8, lotado na Secr e
t aria de Agr icultura e Colemizaçào, para apresenta r a r es
pectiva defesa escr ita n o prazo de dez (1 0) àias. 

Maca pá, 23 de janeiro de l 973 

Florisano de Oliveira Nobre 
P residente da C.l.A. 

~Pnel aria 1lr Ff'onomia, Aurivullma e Cnlonizarno 
Diviscio de Colon ização 

Seção de T erras 

E D IT A I S 

- De ordem alo Senhor D ir etor til a DivisãCJ de Col o
nizaçli<ll, t orno público que, Manoel Alv es da Si lv a, br asile iro, 
casado, agricu ltor. portador da Carte ir a de Identidade 
nQ 38.742- AP, r eside nte e domicilü;do no lugar de nominaào 
C upix i , K m. 153 d a Estrada de Ferro do Arnapà, vem mui 
r es peitosam ente nos termos do A rt igo 133 e se:us ~§ e § ún i
c~a do Art igo, do Decret o-Lei n~ 9.760, de 5 de s etembro de 
1946, requere r à Vossa Ex celência, Licen ça d e Ocupaçãn de 
uma á r ea de t erras da União, situada n@> qu ilôme~ro q ue 
e r equer ente pretende pa ra Gs trabal hos de agricultura . 

De acordo eem a Vistor ia procedida pela DC, as 
te rras t êm as seguintes indica ções e lim ite s:- Faz fr ente 
para a m argem direita da Estra da de Ferro Elo Amapá, a 
eomeçar do Rm. 155, Q!e ~ te pont o se~uirlte pela e st rad a d e 
fu ro do Am apá . ate encontrar as t e rras do Senhor Lor;es 
e fund os com o Rio Amaprí, m edindu 400 metros de fr~n e 
por 400 ditos de fundos . 
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E. f'ara que r-e nf,o aJPguP ignoráncia. sern este pu· 
blic;";'J no n. O. do Amapn que sera afixado pelo p razo de 
l rint:. ()1\) dias à pnrta do E<'lificio d::t Lll\·isào dt> ColonJza
ÇÜI• e 'Jlltrns Repart icõe~ Públicas. 

:\1;\t'<JPá. 15 de Janei ro de 197:3. 

Thomaz Gonçal\·es Brilo 
Choft da St>çào dE' Terras 

Agr inwnsor 

- De ordem cio Senhor Diretor da Dn· isàn de Colo
nizar:io, to rno público que, Alvaro Lea l Gastos. bra sil eiro. 
cn~ar.lo. ro rt<1dor da C'a r l<"i ra de Identidade n° 2.737- A P . 
residt>ntE' e domicilHldo nesta capital. à Av. Diógenes Silva 
n° 920. [la irro do Trem. vem mui respeitosa m e n te nos Te r
ll'C•~ dCl Artigo 133 e seus §§ e § n':'lico 203 do Decre to-Lei 
n° !l.i~O. d" 5 Je se te m b ro de 1946. requerer a Vossa Exce
ii'ncin, Licença de Ocupação de uma a re.J de Terras da 
União. $ituada na Ilha do l\1ir1. Município de Macapá. , abra n
qendo uma ;.írPa cle 5.20.00 hectare~. res~ aJ\·a cl os os t er r e
nos de marin ha, por vr>n tura ex istente~ . distando-se da linha 
div isór ia do T erritór io Nflcio na l ma f.o de 16() qui lômetr os, 
que o r!"q u e rE>n te pret e nde para a explor ação agr ícola . 

[), acor do com a planta de Demarcaç'io da Ilha do 
1\Iirí, f'Xi~tentf' na Divi~ão dE' Colonização. a :l.ren tPm a~ se
guintr>~ in.iicações e limitP~:- lote n° 24. fuz frente para a 
manr•m esquerda da E~trada •A». limit. ndo- se a d!reita com 
o lo•1 n' 23, a esquerda com o lotP n ° 25 e fundos com o 
lot e 11° ·•s-B. mejindo 200 metros àe fn·nte por 2fltl dit os de 
fundo~. 

E. pa ra que Sf' n ão a lc>guP ignorãnrin. c;f'rú e~tP publi
cado no D. O. dn Amap<~ que s ... rá fi:ndo pdo p· azo de 
tnnta (~o) dias à por~a do Ediftcio da D:\ i 'iio dC' Coloniz3-
c;ão !' out ra repa rtiçõe> públtGas. 

:\1~1~apá 15 de janeir o de t!ln. 

Thomaz GonçalvPs f>nto 
Chefe àH Seção de Terras 

Agrimensor 

C'artódo do P1·ote.,tc, de !.eira . ..,· 
A\', Mendonça Furta;io. 113 

Macapá - T. F. Amap;i 

INTIMAÇÃO E 'lOT! FIC:\ÇÁ.O DE PHOTF.STO 

limos. S nrs. 

T e reza Altien i de Oliveirn e 
Co rint o Al\·es de Olivei ra 

Cumprindo as disposiçÕPs teg;>iQ em \'igor. intim o Vs. 
S nhori.•s. para o pa~::tm !i nlo em Cartório. inclusive juros de 
mora ,. custa s da Nota Prom i~só rfa s{n, do va lo r de 
C r$-9.:í0\l,OO !nove m il e quinhcntos cruzeiros I. vc• ncida em 
29 dr ff'vereiro de 1972. e mitid a em fa vor de F. S á 
Reores~ ntações Com . e Indú~trias Ltda, a q ua l fo i apre~en
t ada por Wilson Rodrigues da Roch a. p odendo Vs. S s a. de
cla , ar a razão p orque não pagam o d ito ti tu lo, ficando 
c ientes. d esde j~. que o pr otesto respectiyo fierá lav1·ado 
dentro do p razo legal de 72 hora ~; uteis. 

M.I. 

Ma eapá (A p), 23 de janeir o de !973. 

.Jar.i Bar at a Jurá 
O f. Su1Jst2 

GTF A - Se~ . de Administração e Finança 

(Divisão de A dmi rdstraçâo) 

L I C I TAÇÃO PÚBLICA 

(A V l S 0) 

De ordem do Excele nl tssimo Senhor Governador do 
TC'rritórto Feder a l do Amap Á, aviso aos intPressados nas 
pracas de Maca pá e de Bel&m do Pari!. que a cha-se aberta 
licilaçiio (Tomada-de-Pre~os n" 003/ 197 :.1-SCC ) destinada a 
cota, llo de preç~s p ara fornecimento rie pneus e câ m ara s de 
a r ao GTFA. 

A a bert ura das proposta~ he ra lugar ils l C:OO horas do 
d ia J li de fe vereir e de 1973. na Sala de Reuniõ~s d t> P a lácie 
do S etentr ião e m Macapa, p erante a Comi1sãu Permanente 
fie LiClitação. 

,\s prçpost a" sPriin receb i d<=i~ nt. 
Péll;;cio cio Seteutriiio t•m '.-1:.~ cnpa ou 
GT F A Belém \AYenfd;:, 'lB dt- Setembro 
23.5355). 

P r ot l'nlo·(~"r<>l dn 
nn H• p;·,·~er;t;Jçãn 

3''!! - tt>l ... fone 

Os esclarecimento~ complementares seni t prl"stados 
em :Yiarapà - n11 Seção do Material e em Bel1 1'1 nn He
prcst:ntaçào do GTF A. nas horas normais dt> L., J'l'(llen tf'. 

:\Iacapa - TFA .. em 22 de ]a:-Jeiro dC' l97:l. 

Francisco Medeirf's de ArGUJO 
Diretor da lJivi. 5o de Admini~t n\(Ü•J 

A JI A P A C L U IJ H 
ESTATUTOS 

!Contfnu:-~<;ào do num E r o ant ennrJ 

SF:SSAO XI 

Dos Pod< res e S11a Or:;:rnjzaçãn 

Sii•> porl('res do t\m:I)J<t Club 

a) .\s ~embl<'ia GPra!; 

h) Conselho DP!ioer.1ti\·o, 

c) - Conseiho Diretor; 

cll - Conselho Consulli\·o. 

c I - Conselho Fi~cal. 

1 - Da As~emblt ia Geral 

A r~. 112" - A Assembléia Geral s~ra constituída 
P' lns ~ócio-~ n r.inrPs rl, dezoito {18) anos dP id:Hie, desde 
qut• estejam ern pleno ~0zo de seus direitos svciai!l. 

Ar t. 11:~" - Heunir-se-á a A~sembleia Gera l: 

o) - Ordin<~rfamen tl', c!e dois C2l e m dois (2) anos , no 
pr imeiro domingo dt> mês d e janeiro. e xclusi\·ament e para 
eleger o Con~e lho Df' Ji ber ativo. 

b l Extrao rdinaria mente , em qualquer data. para 
completar. por eleição. a s vagas d os mem bros do Con selho 
Dehbf' rat i\'O e ~eus Su plentes. 

c) - Especialmente. qu;nd o convocada, par a de cidir 
sobre questões df' relevância q ue a fet e m os in t E'rf'sses d;~ 
Am::!pá C lube. e spPcla lmente os socia is, f inan cei ros e de 
vida do Amapá Clube. 

II - J)o eonse lho De liber ath·o 

Art. 114° - O Conselho Deliberativo. con~tituído de 
sócios maior es de v inte e hum (21 ) a nos . dos quais doi ~ t e r
ços C2{:'lJ. pelo menos de ':lras ileiros nat os ou natur alizados. 
e le itos em es cr utínio secre to pela Assemblé ia Ge ral. com o 
m andato de doi~ (2) anos, ser á compost o por: 

a) - m e m bros na tos; 

b) - mem bros eleitos; 

c) - membro~ elo Conselho Dire tor : 

Art . 115" - - Serão membr os natos: 

a) - o~ G randes Bene mé r itos; 

b) - Os Beneméritos; 

c) - O s Benemérl to~-Atleta s. 

A.r t. - 1 !6° Os membros eleit os se r ão em n úmer o de 
onze (li) efeti\'OS e cinco (5J supl entes. 

§ único - São inelegtveis os sócios contribuin tes de 
qualquer categor ia 

Ar t. li T ~ - O Conselh g De liber ativo n ão pode rá 
reuni r com m en es de sete (7) m e mbros e le itos e pa ra com
ple tar o núm er () legal con voear-se·ão tantos s uplentes q ua
t os forem necessá rio~. 

Ar t . 118º - A M eJa Direte ra do Conselno Delibera tivo 
se rã constituída po r um Presid~nte, um V it:e-Presidente , 
P'rimeiro e S egundo Secretário eleitos e m escr u tínio s ecre to. 
na r eunião de posse do referido. 

(Cont inua n e próx imo n ú m e ro) 


	

