
1'erritórlo Federal do AmaJiá 

DIÁRIO OFICIAL 
Decreto n,o 1, .,e 24 de Ju'bo de 1964 

Ano VIII. Número 1.657 Macapá, 2a.-feiiJa, 12 de março de 1973 

AT®S DO PODER EX~CUTIVO 
(P) n.0 353 de 07 de ma~ço de 1973. 

O Gover nador do Territóri~> Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar, ex ofCcio, na forma do item II, 
do artigo 75, da Lei ne 1711, de :lk dl" outubro de 1952, João 
Aurino Dias, Oficial de Adminlst ·aqEo, níve l 12-A, do cargo 
isolado de provimento em comissao, de Prefeito Municipal 
de Calçoene. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 07 de março de 
1973. 

84º da República e 30. • da Criação do Território F. 
do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Governador 

(P) N2 354 de 07 de março de 1973. 
O G~vernador do Territóril Federal do Amapá, usan

do das atribuições que lhe são conferida s em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1e - Nomear , na forrr." do item III, do artigo 
12, da Lei nº 1711, de ~8 de outut ro de 195.~. Aracy Montei
ro Costa, Professor do Ensino Pr é-Primt: rio, e P r imário, 
n!velll,do Quadro de Funcionários Jo Gover-10 deste Territó
rio, lotado na Secretaria de Ed uca :;ão, Saúde e Serviços So
ciais, para exercer o cargo isolado de provimento em comis
são, de Prefeito Municipal de Calçoene. 

1973. 

Art. 2º - Revogadas as di.lpos ições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 07 de março de 

842 da República e 30º da Criação do Território F. 
do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Governadvr 

(P) Nt 355 l!e 07 de março de 1973. 

O Governador do Territóri11 Federal do Amapá, usan
do das atr ibwições que lhe são c c aferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Exonerar, a pedi i o, na forma do item I, do 
artigo 75, da Lei nº 1.711. de 28 c e outubro de 1952, Walde
miro Demóstenes R ibeiro, Oficial de Adm:nistração, níve l 
16-C, do cargo isolado de provim• nto em comissão, de Se
cretár io de Administração e Fina was. 

1973. 

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 07 de março de 

84° da República e 30° da Criação do Território F. 
do Amapá. 

José Lisboa F reire 
Governador 

(P) N2 358 de 117 de marçoo de 1973. 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
dG elas atribuições que lhe são conferidas em Lei. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Nomear, na ferma do item IV, do artigo 
12, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, Raimundo 
Souza de Oliveira - Bacharel em Administração -, Dire
tor do Serviço de Pessoal, símbolo 5-C, para exercer o 
ca rgo isolodo de provimento em comissão, de Secretário de 
Administração e Finanças. 

1973. 

Artigo 2°. - Revogadas as disposições em contrá rio. 

Palácio do Setentrfão, em Macapá, 07 de março de 

84.0 da República e 30.0 da Criação do Território Fe
deral de; Amapá. 

José Lisboa Freire 
G&veroador 

(P) Nº 3:.7 de 07 de março de 1973. 

O Governador do TerrRório Federal do Amapá, no 
uso das suas atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE : 

Art. Iº - Nomear. na forma do item IV, do artigo 
12, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, José de .Arl
mathéa Vernet Cavalcanti - Advogado -, para exercer o 
cargo iso!1do de provimento em comissão, símbolo 5-C, de 
Diretor do Serviço de Pessoal. 

1973. 

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrlão, em Macapá, (}7 de março de 

84º da República e 30º da Criação do Território F. 
do Amapá. 

José Lisboa Freire 
- Governador -

Gabinete do Governador 
O Chefe do Departamento Consular e de Imigração 

do Ministério das Relações Exteriores comunicou ao Gover
no amapaense, com o ofício DCn1 C/101/923.1 (F 26) (B 46), 
de 22/ 2/73. que em 9 de fevereiro do ano em curso foi 
concedido o Exequatur do Governo brasileiro à nomeação 
do Senhor Hein Theo Schaapveld para exercer as funções 
de Cônsul-Gera l dos Países Baixos no Rio de Janeiro, com 
jurisdição sobre os Estados da Guanabara, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Per
nambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Plauf, Ma
ranhão, Pa rá, Amazonas e Territórios do Amapá e Roraima. 

Macapá, 2 de março de 1973. 

José Ublrajara Lopes de Souza 
Chefe do Gabinete do Governador 

MINI STER I O DA FAZENDA 

Agencia da Receita Federal ern Macapá 
ATO DECLARATORIO 

NP 006/73 

O Agente da Receita Federal em Macapá, no uso <le 
suas atribuições, e considerando o q ue d ispõe o Decreto· 
Lei n~ 05 de 1937. 

RESOLVE 
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As RPpartiçõr~ Pühl!calil "!li X p E D I E "i\.J' rn -:n.b l As P,opartiçõc" Púhlicr s 
'Territoriais dv~ ' r íi.o remeter ~-" . 

1 
1\ 1 eing;r-se·ão às assinA tun1s 

o e~:peditntr debti!lsdn a pu- ""-"' a1uai.a I'euov1ulas até 2a (c 
t;lbl~,"âO neste DlAHJO CF!- IMPRENSA oriCIAL fevereiro ue CtHia ano ~ 116 
CIAL c!Iilriumeutc. ntó às •,. _ ... *,.. iniciadas, em qual quer époc..t 
1:i::JU itoras. cxcC'tu aos ::;á: a- DIRETOR pehis ó r!!r.os cornpt•t:•nt~·s. 
!los Qt!arH!n devPt'fiv f:.tzé-lo 1 A Hn1 d~ vossibili:nr a 
~<t~ ús lUJ'l horn~. Carlos de Autlnule l-~-.111tes remess~ de \'alorc!J ~tco111p l-

As 1 et.:la.unc;õ .. s pertin en- • • • .-. • • • • n ~lado s de esclurPcinwntn& 
tes à mntérJa n,tnbuJda, nos DIÁRIO OFICIAL ·quanto i r-ua !>plitação. Gil i-
••}l ' Oij ele CUOI'õ GU r.m is~êea, lrnprNSO ra!> Ofdnaf' c;! Jmpr~r ~.o. <Jiieial Ci!a!T'OS Uf'elll os intef(~S~adiiS 
d~verlío St'r fotmuladas por MAVAPA - T. I'. A!IJP.l A ' ra·eft•rPnci,lJmente ~ll t' q t c r u 
e.:'rrilo. à ~eçuo G'P J{edaçiio, * •• • ... 1 \JlL' .postal. 
·' c• ' 1'' ' I · AS SI NA TU R A<.::. I ' d' wr.s " <cs :.::.11 1o rn s. no ma- • .._, l (JI HlP t>mentos as e 1-
-rin;,o nté 7? h C\ r a<' npó::! a Anu 81 . Cr$ :25 ,i'') 1 ~·J('!' de~ úq,:!io~ nfi~i al s 

1
16 

l!iliiuu di'!:' t~rgftos CIP.·iais . Eeme~tral. << l~. !J, I~·· !Orr.,•c"ri!c• a0s 8S!IJ:111D & 
Os Priginuis droY• rilo ser . qLH' as t-olicitarC'm n o ato (a 

llrttilo;;r:<farvs e ntc!enticMio~;, 'l'rime:>tral 6.::) I aJsmatura. 
'~'<'~s J!n·da,:. por qurr1c de rli- l\ úmeiO avulso. " O,:;u (; runl'iooá ! io público r~-
·~lto ~:l tllll'L'.S e C'llH'l.da!'. •" • • •• "'v !lC'ral, tr ra um dN·CO~to i! O 

«I' F.. :1! I.:\ - f\ te D <.I ·o Cfici~l é t>f'('Or'lrui•l r~ n leitu-,~.-..:cet:l::titH· [IH ri 18 () eX-, • JljU J• J:'tfa fU/tr jUS â f>~ t 8 
t I r·· no ~~ l~v h~ci nnt e Tntel" tldonal da ln;:.;c ns<J , àa , ·r o:·. < HC' H !'IH ~>r m p r< T ,, ·~ . .. • E c> ~t:ontu , dt YPrH pron~.r es.a 
l!IH!<llS < ~ w;~inalt!flH r< fi ·r- -- cr .QrT .!'_r .. u . .s.s .. no «bru!-Jil.l T~ ner:al .OlC'I . - - (., Udiç·&.J Oú a tu GU a~sinatur.l 
l·e-r.o tomnr. c m qualc,u('r l ••rh .~s.·iaia; :;ui'j a~smnn- , A f11.1 <k C\'ttar srluçao 1 
r·pu~a. pc 1• seü. r .. c ::et. ou um tes '' n niic:v;ão co pr:. ~·o de clP c·onli : t'it'ac:P nn r<'CC'ln- O eusto ti(• redu t·xe:nr:~cr 
auo. ndic!;,cJE dt' f.Ur~> :.esm!• IUrf;!!, OiPOto (!os .l"!illl ~. ri C' v E' m atc'Hf-<H'o do~ org:ío ::; .. . r

As l'l> innturns vrnc·iti~.s 
NH]erãn H''r bU~[lt'll~I:S ~lllo 
1ni~·o l•r.viJ. 

nu j..:'fí~' ~tpC'nur do ender• - o< a~s!ru•.,·~ Din :de~~;iu r a Cih" ~~;ra, na \'~'lt•íl 11 \ lll a 
f'U '''~~~ HIJ'f•:S~•·f> o nuu_ tro 

1 

resph ti v:.~ . rt:H var·ito <~O!lJ n:rP.~cida de li $ C,t,! :>v d~) 
1 o t:.~'~o fi•· t< f!iSlr('. <• lllU> e vr;lN'C dô h:ta JP. l llliL.L etc trin- 1:, sn•t• ano, e ue Cr5 O, .! 
(J 3JJ<• •·m C:,l•<' i:<Jdarã. t a (i:IUJ t.lillf;. I pt;r auo decon·i,lo. 

D{'c!arar dc\'cr:lor re1r isso o C'lntr:t uinte Franci::co Ser
rano f' Cia Ltda, e, como tal incurso r."'' ~tnc;5t>s pre'. f!.t'l 
nn ::rt. ·129 c feus parágr::.fos do Dcc:e!o n· 58.400 de lU 
de maio de Hl66. 

Macapú , 2~ de fe\·ereiro de l!)íJ. 

Solon Couto Rodrigues 
A ente 

SecreiriTia de Economia, A1çrc'cu.lluTa e 
Colon izaçüo 

Divisao de Ccloniza(:(io 

Seç.1o de Terrcs 

EDI'::'AL 

De rcordo do Ser. ror Dil der c a Dn i f f o C: e Colonizaç1io 
torno p.lbllco que. !\atallce ela Cost::1 Lorges, br:;s ill ir<J. des
qu:t.lda, V'cuanst J , r~~!rknte f' <lcm:c::iJ:rd<: c-rn Belém do 
iJc'.l':l, à l':tssa~eP1 Bulgmi!n, 1: 0 lL, \em mui n'õP~itClD
P1 nte nos tenro~ do Arti"u 1:33 e su:o; §§ c§ único ~o ,\r
til~') :.!03, elo Uecre•o-Lei n•: 9.7ô0. de :i de ~clembro de J.H46, 
1 ~4"CI c r :', Vos~. I Ex,•e!ência, LiCP!J(:a c' e Ocur1çào de urna 
~~r •:1 d>" terras d'l UI,i<io. s•tt•nda :'c (''<) qt.l!ôr1ctro~ de Hio 
V,Jn No"n. Munic:pio ele l\lac,.pé;, ;,i,r<JnQ<!odo urna área d~ 
l.; ~;JJ11l.OI1 hel't~···e:>, rcs~:::lvados •lS t rn nos d·~ m:Jrinha r.-or
\'ent Ltra c':ist~:l't ~l'. di't"nclu ;,a :mlw divisória do Território 
N~o::onal tn<iiS d'! 160 qui iirnt trus, que :; requeren te prct~n 
de p~ra dcscrwclvtr a~ a ti\ .dJat::> u:1 e~:plur.J~<io à e pecuária. 

De acordo com n Vi,'lori<~ prc~edida pela D .C. . as 
t erras teM ;.s sr"'uintcs in'ii<'açv~s e lin·.ites:.- F::.z f1·cnte 
pa!'a o~ fund·'S uas nreas P'lrt.cuJ; ro·~ ~·tuada~ nn margelll 
e ~q;.;erda do m<'ncior.r.Jo H'o Vila !\'o•:a, limilanrlc-~c a di
.-<'i l:~ com terra~ ocupall:.s pelo Ser.i •1r João Gaia; pelo la
c!J ~:sq 1 ràn co.:i t':'• r;s àn olu!"'.~ (. Ll!1L'cs com <Js tern1s 
cie pro:)•· e<1dJC d•l Senh Jl' C'arJu,. ' .'erbi 'lrio V:.hi<l de Abt-.::u, 
meai.wo ·!.5uo metrus de frente pc,r 2.5CJ ditos de fundos. 

E. pa:<J qm· niio se ~.JP~uc ignr.rânci<~. serit e:~te pu
blic:u5o plii:J lmpre!'~<.: ú~id 1! e afixaJu pelo pralo de tri:l
ta (30) di"':; f, por~a do Ed1Gdu d~;:sta It· pc.:ttc;iio. 

flíncap;l, 08 de feve ·eiro t'..C 1.973 

Viva!clo Ff'rreira C ~u:S 
P /Chefe da .Seç,,o <.:e Terras 

, .. ç~..--·fHG4iW'fi_ ...... ._~ 

2a Zona Eleitoral à Com2rc-::1 cie Macapá 

~:· ClrcLimcr;çi'io Car:ital do Território Federal do Amapá. 

EDITAL DE 2º VIAS 

O Dr;;utor .José- C! 'J•·ence:'lll Pedrosa Maia. .Tuiz 
eitor <>t dP ta 2' Zona de JVIacapá, Segur.da Cir-

---------
cun~cri.;iia - C:Jpi tal do TP: ritório F ederal do 
Am~;J5. n1 f( rm<J a e~ .ci, etc. 

F:1z sa•JPI', a ·:Jdc,s qmmt0 \'irem o presente Edit I, 
ou delt• 1 ccniH ciu c nto li\'i"n"n. que ao Juiz El titot ~ 1 
cte! a ~ .. Z11na, 1or< fll diri,:idos n'querimentos de 2~ Vi<~. 
c,c seu:; 'I.tul '-' l.lt:·orais, (' lct virtude d t• héiver;_m pLrdi• o 
im·oiun. ll'i m •nte 1, los seguintes l'l~itores: 

Hadon~!id.;~e E. Civil N<? do T:t. 

()J - 1\ ntnnic: L. r~ r- S. PPnr.fort bras. Céi S. tít. l3.5:i7 
02 --·- /' tl •1ia de /1,7 ·.r e >lo F<JVZt:bO brcs. solt. l ít. I 5.1 . 'l 
l':i - p. '1ndo de'!· lo S:.ln an br;; 1õ. EC.it. tit. 144 ~ 
(I .f - I' r w?dito Si!\ .• :\J.•Io bl':J!l. Súll. t it. 1(}.6 I 
(:5 - C I 'r dnn .J ost· B . s,.ntana b ra~. sclt. tít. 12.84 
CG l;t juci ''\;l~)Ll ( 1 Siln bras. CúS. tít. 10 7 9 
('7 - Dcmio ·o~ <lo .... S. F. de S . bras. solt. t ít. 11.2 1 
(18 - El\ ira dt> Son.<a Gom es br;,s . c. S. tít. 10.5 -t 
C9 - Fst0r í t•res Tr:tj··no t!é Souza bras. c as . tít. 13.3,.ô 
lU - Fr~:ncbcn P<'r~ i r a Lima bras. so!t. ttt. ~.'!. .9 

1 1 - H onorato Mil nd·1 da Penha bras . solt . f ít. 11.3:> I 
12 -H •rn<>•'tin l .i\1. F.s;Jincto!a btar.. snlt. tít. 6.4 !l 
I :3 - ,Jn~.na (,Ih C )~ta Nur,ps b:·as. sol L tít. 19.3'7 

J.t - .l(l'JPllm:: f o<t; Tt iXf'ira Flexa bra~ . StJ!t . tit. 1!i.5 >1 
15 .J~..4,u,e Giuson tll'ndon,·a uras. C:lS. t ít. 0.7 ~fi 
lti Li' dilf:J ('h 1f :1') da Silva br:1s. CtJS . tít. !U () 

17 Lt•t•!irlina de. ··:;;ntos bras. solt. t it. ll.5 ·~ 
18 - I·~1•· t. s C a lrc.. de Sou?n Lr:11>. snlt. t it. 6. 1 ,I 

19 t\'1; ·ia Odete ,\I. 'I rm::z bras. sott. tit. lli.9 1($ 

;,!(i - l\. }1'•c.• G:1ntt. c- lllilo llrns. c as. tI t. IU 'O 
!:!1 - !'I e O!l ,rt·t:ú .. llliOl' bras. CC\ S . t tl. 14 .0 7 
~2 - ::O·In!lvCI 1\ibe11 ) r;c to brns. c os. tít. 4 1' H 
:'3 - illú Ia I\l•rii ':e!• E! ~"abl:v brn~. cn..;. t il. 1~.7:l!l 

:'4 - Maria Crlic•<~ u-~aa s Pie r n~·o tr:t s. c as. tít. 6.3' 2 

:25 - lVínt'Jél Xa,.nrc .. "'~rreira Vi:i na br~s . so!t . t ít. 15.6 i7 
:!fi - ivl:Jri t I'• ,., i'ir. n do.>. . C.o IC<l br:l'> • l'~S . tít. l !.3 5 
27 - i\1;,;-ia ,\••' lt"l •' de Pat\'a br;1s. c as. tit. l :! .3 !t\ 
2R - 1\: .. t.llt I ~1\1_:,, d<'.> Santos bn,·. cu~. tít. f.3 i O 

: ~ - N•t 1. an· L h. Ho.'hu b··~ 3. f'ilS . lít. 10. J i:i 
30 () SC't:.r· ,~'i Jl't • ~qu,.~l !'t.l br: ~. {." ~ . ta. 0.4 ,'() 

:~ t - 1' l n 1 1fa1 .<' l\t. \ t .... BE'ZI'IT<'l bc;.s. (';,:,, tlt. J.l><'fl 
S2 - H•! • e 1\l,l~itl ,I ia Ctrdoso UI. ~- C(:~ • til. 7.9 :! 
:;:J - J! r r ar~ l Íd\"lrlcl~ I'.Jronrlone;a brH~. C <I S . t ít. C.l: l 
:":4 - H·ti'11t.'t lt p, f (-Ít3 d•. Si!\ a J:·a~. SI' I t. tit. 15.} ; . .; 

35 -- \\'.• j .,/..1 /\rli('!'!~ Pinto br: :<. ~olt. llt. 12.6,:o 

:16 - Zt'i1:1da Ft t'St...!V de s, Lt,;a brii~. c a~·. tit. !.~·>1 

37 lt11J• li' '1'rnjr.nn Torres br.·~ . snlt. tít. H.4U!J 
::8 - l\'Oí1t' Cr<.'Z (lê' <)fi\· a b;;,,·. solt. tít. 6.343 

3!J - Lc:ônidas C<Jrdcso Platon bra•. solt. tít. ]4.015 

r:n<b J:o,lJis . r:. pa ra con st,n· e <'lvr!UP oo conheci
mell! r; do! trrith fo' ,,xredido o prt>scnle l•.dit:l!, com o pra
zo de (;i) dia,; p tra Qt!l' publicado r~ a fix:do lll' i ug1r p(.bli,o 
de costur·'r.. D· do c P"~sac1 o n •st~, cidadP de ,\Jnc!!p ·, a •l:> 
vinte e <:..:i.; (:'!i di i!; ch n.t, de j1nciro~ do ar\IJ dP tn tl n .>
\ •c ,nt•1S e ~L'lt'tlla c um. Lu, Nino Jesus A ran ha Nunl'S, 
l~>cri\·5o Eleitor<• I, s .1bsc.:re\ i . 

Jos(• Clemcnceau P edros<J l\Iai<J 
.I uiz E le itora l 
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Secre taria de SEgurança Pública 

Divisao de Trânsito 
P ORTARIA Nº 001173-DT 

O Diretor oa Di\·i>ão de Trâns' lo, da Secretaria 
de Seguran~a Púb:ica, nn uso Gie suas atr ibui
ções, e, 

I - CONSIDERANDO o a idente ocorrido no dia 21 
de fe\·ereiro do correute ano, en. re 1s quilémE-t1·os 15 e 16 
dtt Rodovia «Duque de Caxias», quando o motorista pro
fi~siúr<JI Simão Ferreira de Melo. e1 trego J a direção do 
veículo camioneta !komb1) d• cn~ 1a i\B-03:3, sob sua res
ponsabilidade a Raimundo Gomes Tr nd;:;dr, que não possue 
habilitação para di rigir veículos, r riginando o at ,·opelamen
to e morte de Raimundo Pereira ')i~~. solj[•do do 34QjBI 
que se encontrava em seu posto Je servH;c fora da va la de 
d renagem da referida rodovia; 

li - CONSIDERANDO qu • o menc:onado motorista 
juntamente com o condutor da v ~tu:·a lor,t após o aciden
te e\'adiram-se sem prestar soco1 o <1 vítin a; 

ITI - CONSIDERANDO so')retudo a criminosa irres
p:msabilidade do motoriata causa..,or e ún;co culpado elo 
a cidente; 

IV - CONSIDERANDO q1•e com essa atitude, in
fringiram di>positivos da legislaçi o em vigor. 

RESOLVE: 

APREENDER, pelo prazo le 8 mesf's a Carteira NR
c ional de HabiEtação nº 181'4 e I ron'uár o nº 1845, expedi
da por e~ta DITRAM, pertencent ao motori.sta profissional 
Simão Fer reira de Meia, nos t('l'l tos dos a tigos 11, 89, in
c iso II. 95 , letra c e 96, da Lei n 5.'08, dr 21 d.:! setembts 
de 1966 - Cocligo Naciona l de T; }ns;to, C0'1lb!nado com os 
artigos 30 e 199, inciso I, § 1 o a c D•:creto nq 62.127, de l 6 
janeiro de 1968 - Regul•ment .. do Código 1\acional de 
Trânsito. 

Registre-se, Publique-se e rumpra-se. 

Gabinete do Diretor da Di Jisão de T1âmito, em Ma
ca pá, 28 de fevereiro de 1973. 

Hermógenes Cosi a 
Diretor da Dtvisiio Je Trânsito 

Secr eta'r ia de Ob ~·as p~;blicas 
Contrato n º 01/ FPb WT-73-SOP. 

A 'lrO\'O e Publique-se: 
José Li:; boa Freire 

Goverrador 

Termo de Contrato d•• Empreitada Global ce
lebrado entre o Governo de. THritório Federal 
do Amapá e a Fi rm 1 Constr Jtora Comercial 
Carmo U .da .. na form 1 abaixo: 

I. P reâmbulo 

1. Contr~tantes: - O Gove>·no do Tf'rritório Federal 
do Amapá, neste termo denomin do GTF-.-.P, representado 
pelo ~:ngenheiro José Airton de : hneida, respondendo pelo 
exp<'diente da Secretaria de Obra~ "úblicns e a fi ru1a constru
tora ComerciJl Carmo Ltda., aqu denominada Empreiteira, 
com escritório c;sta!Jelecic!o à a\ er1 do Coa!'<•CY ~unes, nest~ 
cidade. repn·seutoda neste ato por seu sóri.J-geren.e. sr. Wal
ter Pereil·a do Carmo, bragiJeiro, casado, resid.::nt<;! nesta 
ddnde, q:.~e asstna como represer: ante lega l da firma. 

2. Local e data: - La\'rado e assinac'o n~>sta cidJde 
de Mzcapá, Capita l do Territó1 io Feceral do Amapá, no 
edifício-séde da Secretaria de Ot•ras Publ icas do GTF-AP, 
aos dois (2j Gias do m(:s de fevt re iro de 1.973. 

3 Fundamento Legal do Co ttrato:- O presente termo 
de contrato foi devidamente auto ·izado pela Exmo. Sr. Go
vernador, t endo em vista o result<.do àa apuraçãa das propos
tas e a apro\·ação ela Rta da r euni; o realizada em 12.01.73, em 
atendimento aos termos da Carta-Cgnvite n '? 03!73-SOP. 

li . Objeto, Localização e Forma de Execução dos Ser-
viços. 

1. Objeto e Localização: - O presente termo de con
t rato tem por objebivo contratar 1 or empreitada global, os 
serviços de const ruc;ão de uma pente especial em madeira 
de le i, sobre o r io Igarapé do Lago, na rodovia Macapá/ 
l\'Iazagâo. 

2. Forma de Execução:- Os serviços serão executa
dos de acordo com as normas técnicas e projetos emanados 
pela Secretat ia de Obras Públicas e a proposta apresenta
da pela Empreiteira. 

UI. Preços, Pagamentos, Dotações e Empenho. 

1. Preço: - O GTF-AP pagará à Empreiteira pela 
execu:;ão dos serviços objeto deste contrato, a importância 
de Cr$-72.000,CO (setenta e dois mil. cruzeiros). 

2 Forma de pagamento: - O pagamento da obra 
será feito pela Tesouraria do GTF-AP, logo após rigorosa 
fiscalização e aceitação pEla SC'cretaria de Obras P úblicas, 
dos serviços realiz· dos pela Emprc:teira, em p<..rcelas iguais 
ou superio res a 20°;0 do valor contratual. 

3. DotaçõPs: - As despesas com a eYecução do 
presente contr:ao. rcor:·erão à conta das dotações do Fundo 
de Pa ·Uci pr,çr.o de 1-:st;~dos, Distrito Federal e Territórios, 
programa AP.160-!.109, 4.1.1.0., do corrente exercício. 

4. N' do EmpPflho: - As despesas de que trata 
o item a 1tPrior íorrm empenhé:d<:.s atravi:s da Nota de 
Empenho nl· 146(FPEDF'T)·73. 

V. Andamento àos Serviços 

1. CronogramR: - Os ser\'içcs terão andamento 
previ~to no cronogr<:ma aprovado pela SecrHm ia de úbrns 
Públicas, admitida a tolerância máxima de 10°;0. 

:. Prazo: - O prazo para conclusão total dos trabalhos 
objettl deste contrato é de ;)0 dias c• nsecuti\ os. contados 
a partir à a expedição da 1 a ordem para in cio dos tt·aba
lhos. 

3. 1\lt>lta- A F.mpreiteira ficará sujeita à multa m ora
tória de Cr$ 72,00, pur dia que exceder ao prazo contratual. 

V I. F iscalização e Aceitação dos Sen iços 

1. Fiscalização: - O GTF-AP fiscalizará a Empreitei
ra ?.travéJ ca Secretaria de Obras Públicas, que m:mtera 
acfo iisr<.liz dora de modo sisttmút;co e permanente, 
para que sejum cumpridos o contrato e seus anexo!'. 

2 . .i\.::,•itaçiio dos ~erviços: - A Secretaria de Obras 
Públicai: ; ccitará os sen :ços que estin~rem t:e acordo com 
a11 e~peciiiea<,ões. Os 3erviços ou operúrios que não corres
pondam às necessidades da obra e cL·ndições pactuadas, 
(labe-11 à E m p r e Í t e i r a n :fuzê-los dentro de 
48 horas. A aceita(,:JO f!nal d s serviços não acarretRrá àe 
modo algum a exoneração da Empr("ileira e seus técnicos 
da re~ponsnbiliàade ct\il e t écnica por eventos decorr t-ntes 
ou relacionados com a execução dos serviços convencir.na
dos e dados como aceitos. 

VII. Rescisão do Contrato 

1. Rescisão: - O eontrato poderá ser rescindido uni
laleralmer.te pelo GTF-AP ou bilateraliT'ente, atendida scm
prl" a convenifncia administrativa. a critério do GTF-AP, 
caberá a r e sei são elo contrato independt!nle de ação 
judicial ou extra-judicia l, quando a Empreiteira: 

a) r.ão cumprir qur.isquer das suas obrigações contra
tuais; 

b) tramferir, no t o1o ou em parte os serviços, sem 
prÉ:\ ia autorizacão dv GTF-AP. 

2. Indenização: - Na hipótese do item 1 desta cláu
sula a Etrprdteira cnb.,ra r('..:eber unicamente os valores 
dos sen iços exe.::utcdos até> a data da resci~i!o. 

VIII. F õ r o 

Para as oucstões decorrentes rle!>te contrato 
elege-se o fôro de Macapa. Capital do Território Federal do 
Amapá. 

Eu, D(: Jcio Ramos Duarte, Chefe da Seção de Expe
dientes da Secretaria de Obras Publicas, lavrei o presente 
contrato em quatro (4) vias. que se. ue dat3do e assinado 
pelos contratantt>s e p@r duas testemunhas. 

Ivlacapt1, 2 de fevereiro de 1973 
Enq0 • JoJé Airton de Almeida 

Resp. PtExp. da Secretaria de Obras Públicas 
Walter Percir<l do Carmo 

Empreiteiro 
Délcio Ramos Duarte 

Chefe da Seção de Expedientes da S . O. Públicas 
João Victor Moura de Arruda 

Testemunha 
Maria Célia Marques Peres 

Testemunha 
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SecretaTia de Obras Púl.Jlicas 
Aprovo e Publique-se 
Jo~~ Lisboa Freire 

Governador 

COPIA AUTBNTICA da Ata da reuni5.o para licita
ção de preços destidada à execução ele obras rJra a Ad
mlnistru~·ão territorial, conforme tetmos das Cartns-Convi
t es n°s . 09 e 10/SOP. 

Aos vinte e seis dias do mês de fevl'reiro do ano de 
hum mil novecentos e setenta e três, no Gabinete do Se
uetúrio de Obras Públicas, sita à Avenida FAB, nesta ci
dade, perante a Comissão constituída pelos senhores J oa
quim de Vilhcna Netto, J osé Airton de Almt.>id.::, M<moel 
Antônio Dias e Douglas Lobato Lopes, Presidente e mem
bros, incumbida do recebimento E' julgamento de propostas 
clestinadl!s a execução de c bras r ara a Admioistrsciio ter
ritorial, compareceram os senhores Hcdoifo dvs Sr.ntos Jua
rez, gerente da Construtora Brasileira Engrnharia e Comér
cio, João Victor Moura ae Arruda, g<;>rente da firma do 
me<. :no nome, Fnncisca Zônia de C<1stro ~ih a, represen
tam c de A. Rodrigues, Engenh:;ria e comércio e Deusarina 
Ló;::o, repre sent:mte de J . JVL Costa, Con~trutora e Imobi
liária & Cio .. a fim de participc.rem diis li:i,açóes de pre
c;os con~tnntes das Carta:<-Convit;:s r. ºs. 09 e 10/73-SOP, 
r eferen! rs ús obras de amp!iaciio da ~c de da Secretaria de 
Adrnini~tradio e Finançr.s e r ep;;ros no Gin(.-tsio Coberto cio 
Co1, .:>ia Am<lpaense. A fin"la Platon, Engc-nl a ria e Corr 0r
cio Ltda. não se ffz present~ à reuniüo, apesnr de conv i
dada. As dezesseis heras, o senhor Presidente iniciou os 
trnbalhos da Comissão, pass:::ndo-se ::;o r e::ebir .ento das 
propostas, as quais, segundo o quadro abaixo, apresentam o 
seguinte resultado : 

1\" 0 09/73-SOP NQ 10/73-SOP 

FIRMAS 
I S. A. Finanças I G!n. C. do c: 
! Propostas - Prazcsl Prcpostas - rrazos 

Const. Brasil Eng. Comércio 72.514,00 - 90 62Aj0,00 -- 90 

Platon, Eng. Com. Ltda. N.C. - N.C. --

J. M. Costa, C. Imob. & c. 75.62B.OO- 150 7a.5,;o,oo -- 150 

A. Rodrigue~. Eng. Com. 

João Victor M. Arruda 

91.596,0@ - 180 101 .776,78 -- 180 

86.735,1\l - 100 98.1145,24 -- 90 

De acordo com o quadro acima. a n•ais 'antajosa fo
ram as propostas oferecidas pela firma Construtora Brasi
leira Engenharia e Comércio. para ilS obras constantes das 
cartas acima referidas, as quais serão st.bmet'das a supe
rior <•preciação do Exmo. Sr. Governador. Nada mais ha
vendo a tratar, lavrou-se a presente ata que segue datada 
e assinada pelos pregentes. 

lVIacapá, 26 de fevereiro de 1973 

a) Joaquim de Vilhena Netto 
« José Aii·ton de .'~lmeida 

Douglns Lobato Lopes 
« Manoel Antônio Dias 

.João Victor Moura de Arruda 
v Deuzarina Lôpo 
<< Rodolfo dcs Santos .Juarez 

Francisca Zônia de Castro Silva 
Délcio Ramos DuGrte 

Siudicalo dos A1-rwnadorcs do 
Terricório Pederal do Amapá 
EDITAL DE CONVOCAÇAO Nº 03-SATA/73 

Assembléia Geral Ordinária 

Pelo presente Edital ficam com·ocados todos os a~so
ciad0S deste Sindicato, em pleno gozo de seus direitos 
sindicais, para reunirem-se em assembl(:ia t;:Pral ordinária, 
no m·óximo dia 18 (dezoito) do corrf'nte, às !l horns em pri
meil a convocação com o mínimo de 2/3 (dois terços) dos 
ussociados ou às 10 horas E'm sc;::unda convocação com 
qualque1· numero de associados presente, na sede social da 
Entidade sita à Av. Mendon'a .Júnior, 268. nesta cidade, 
para t omarem conhPcimento e deliberarem sobre os se
guintes a ssuntos: 

a) - Leitura, discussão e apro,·ação da a ta da as
sembléia anterior; 

b) - Relatório a ser apresentado pelo presid =nte do 
Sindicato referente as ocorr&ncias verificadas du rante o 
exercício de 1.972. Apresentação do balanço financei ro, pa
trimonial e demom tração cJa aplicação da Arrecadação Sh1-
dical, em conformidade com que preceitua a lei. 

c) - Apreser tação da P rop osta Orçamentária do 
Sindicato elaborad(, para o l'Xerçício de 1.974. 

d) - Parecer do Con selho F isca l sobre as tomadas 
da contas e prepo; ta orçamentária . 

Tratando-se ,1 • assunto de grande importância para a 
classe. a Diretoria ;. oliclta o comparecimento de todos os 
associados. 

Macap;, {AP), 12 de março de 1.973. 

1\.unocl Mercês da Costa 
Presidente 

Associarâo Atlética Banco do Brasil 
ES T A T U TOS 

(€or,tinuaçilo do número ante l'ior) 

Art. 27° - Ao Conselho Fiscal compete: 
a) - convocar Assembléias-Gerais na forma da 

allnea b do art. 8°; 
b) - emitir parecer sobre os balancet es mensais que 

serão apresentados p elo Presid~nte da Associação; 
c) - emitir parecer sobre o b alanço e as demonstra

ções que instruirem o relatorio anual da Diretoria ant erior, 
a ser apres~>nt~do à Assembléia-Geral; 

dJ - acomp"r·har e fisc< lizar a gestão fir.anc~i ra da 
Associaç5o. examin.t 1do, mensalmente, os livros, documentos 
e balancetes; 

9 único - é ,.edado ao Ccnselho ret er em seu psd••r 
por ma ·s de ci.1co O) dias, os balancetes, livros ou do
cumenh>s da As sol· .:tção; 

e) --à fc.lta ~e Comelho Deliberativo, apr ovar a in
dicação de sÓci(.!; bEneméritos. 

Capítuln VI 
Dos A s~c·ciados 

AI t. 28" - A Associt•ção man terá as seguintes cat e
gorias de sócios: 

al - Fundadores - os que pa rticiparam da criaçf10 
a e.1' id1de; 

b) - Efetivos - os que estejam part icipa ndo ativa
mente da v ida da :->.sociação; 

c) - Cunesp0udrnte - furcionários do Ba nco cto 
Brósil S.A., lotados •"m ontras Agencias, que ma ntenha [Il 
intercâmbio l:om e~la entidade; 

àl - Ber:ern :·itos - os que tiverem presta do ser
viços de e;,cepdonll relevar>cia à Associação. a juízo da 
Diretoria e com ap1·ovução do Cor.selho Delibertivo, ou F is
cal, à falta daq.tele. 

(Continua no próximo número) 

AMAPÁ C L UB E 

ESTATUTOS 

(Continu~çi:io do número a nterior ) 

4. En(a;n'nh: 1 tio Con~elho Deliberr.t ivo as pr opost ns 
sobre as tr :lrl''Ít>r<:r ias de título de llÓCIO proprietário, ju;l
tando as ir.formacõ .; que a char necesso1rias. 

5. lrrpor penalidades. 
6. Rt"(ulnr o irPilo de fi·eqüêncla. 
7 R<'f.Oln•r- se !;r e rPqut>rimento de socto quando a 

matéria e~c;,par à.; atribuü;ões do P residente do Amapa 
Clube. 

8. nesigoar O$ Diretores q:Je constituirão Comis~ão 
de Sinrücãncia. 

9. Propor ao Consllho Deliberativo: 
a) - a conc,..osão de Título dQ Grande Benemérito, 

Benen:érito e BenC'mérito-Alleta; 
bJ - a fixnt;<-o das jóias, anuidades. mensalidades e 

taxas. bem como a forma de p<~gamento das jóias; 
cl - rPforma e emenda dos Estatutos: 
d) - deci~iio ~obre ca~o omissso no Estatuto: 
e) - proposta de trans~erência de sócios proprietár ios 
f) - emissão de t!tulos. 

(Continua no próximo número) 


	

