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tTOS no POUmR EXECUTiVO 
Art. 2°. - Revognd:ls as dispo~içõc~ em contrário. 

Pal~cio do Setentrit:o, rm Macopá, 20 de março de 

(P) Nº 435 de 20 de março de 19i3. I 
O Govern1::lor do Território Fe 'le ra! do Am~pó, usan- 1973. 

do das a tt ibuic;ões que lhe são confeddas em Lei, I 84° d3 República e 30.0 da Criação do Território F. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar, as pessoa~ abaixo relaci,madas, 
n; ra cnnstituirE'm a Comis~ão iv.cumt ciu da r: l abnr<~ cãe rlo 
Pr ogram!l para as Fes.ivi::larlt>s Come .,or ativas do H9 1\Nl
VEH..SAI:UO DA HLVOLUÇÃO de 31 de marc;o n" 19fH: 

Pre~icie nte: Ten. Cel. PM-PH. :ientil Almeida Cam
pos, Secretário de Segurc.np l'úbl ic ~. 

Mr-mbros: Sr. J osé Ubirr·jara I ores de Souza, Chefe 
d o Gab lntte do Governador; 

Dr. J oaquim de Vi:hena Nétto. Secrdário de Obras 
P úbl icas; 

Dr . Mãr io de Medeiros Earbo!'~. Secretário de Edu
cação, Saúde e Sen·iços Sociais; 

Ten. C e!. CB- DF Lourival BE"n enuto da Silva, Pre
feito Muni ipal de M<Acapa; 

Prof. Clodl aldo Can·aiho Nasc: nento, Rrpresentante 
do Grupo l!.scotdro do Amapa; 

Sr. Strphan Houat, Representa 1te da Associação Co
mcr ci<J I de Macapá; 

Sr. Altervir Cava lcante Lopes de Sousa, Represen
tante do Rotary Clube de 1\Iacapá; 

Sr. Heitor de Aze n•do Cc,utiuho, Repre~entante do 
Lions Clube de Macopá; 

Dr. Ju<trrz de FJ·Pitas Heringer, Reprtsentan te das 
Empn sas ICOMI e DRüMASA: 

Dom José Maritano, Eispo Prelado à e Macapá; 

Pastor Ot honiel Alves de Al~n.::ar, Representante das 
Igreja; EvangelicHs; 

S r . Jo:-ão Espmdola T nvares , Venerável Mestre da 
Lojn hH;ç(mica ,,IJt.que d :! Ca::ias,; 

Sra. Adt-lsira Sousa do Nascimento, Pres idente do 
Clube das Ari1tias; 

:\1Ajor Jcão Marciano da Vila !'ilho, Ccmandantc da 
P C'i;;. do 34~ Datalhiio de ínf<,ntRria; 

Ten. Raimundo Silva Pereira, Agente do Capitania 
dos Portos; 

Ss:tc . .J(•ão Carlcs, Crmandante do De~tacamento da 
FA13, em Macapá; 

Ten. Eduardo l'!ascimento Ramos. Comandante da 
Guarci;; Terntoria l; 

Dr. J oão Teles. Presidente do Conselho Regiona l de 
Dt:~por:os; 

ProL Alberto a c Ar.drade üchúa, Diretor da Divisão 
de Sen iços Sociais; 

Sr. Wilson Pc ntes de Sena , Pres idente da Federação 
Ama paense de D<:>sportos; e 

P!'of. J osé Figueireào d e Sou~a. Chefe da Seção de 
Educa c:ão F .s 'ca Esporte s e Recreação da DEC. 

I do An1<Jpá. 

i 
I 
I 

José Li$bo;; Freire 
G overnaclor 

(P) N° 3S8 de 15 do mar~·oo de 1973. 

O GovermHior do Território f1·dt'-n1 do Amapá, usan
do d;1~ ;> ' ribu:<;~<'~ que l!.e s. o conferilms Em Lei, e tendo 
em vL t ::1 o que consta do Proce~so n° 7.359169-SEGOV., 

RESOL VE : 

Art. 1° - Alcerar o Decreto dnt;>do de 13 de no
verr.bru de 1969, publirt1do no Di<;rio Ofici<1l n°s. !068 e 1C69. 
de ::) e 21 do rr,e,mo mês e ano, qJe apo,entou , 110S ter
mos óos artigos lí!i, item III o 178, item III, t odos da Lei 
nº lll 1, de 28 de outubro de 1$152 , co:nbinado com os de 
n ''s. 1<'1. item I e H'2, item I. alínen «b», da Constituição do 
Braf'l o :;enidor l a·muado Auguc:to dos ::::-antos, ocupante 
do c~ngo da claE•c 13», da s, rie de clos~es de Telegrafista, 
nn;e 14 (Có:i igo CT-2'lí), dt Qtnc.iro de Funcionários do 
GovPr nn deste Territó1 io. l0t do na Secretaria de Governo, 
p'lra c'.eclarar que a aposent: rloria e•n 1 pl'éçn, deve ser 
cons c ('rada efet:vad:l com u;,se nos ar l i;:!os 176. item II I. 
comhi a do com o de nq 17!1, item Ill. da Lei nº 1711, de 28 
de ou ubro de 1952, e no corr,o de Tele'!r<:fis ta CT-207.l4.B. 
Mat . do I PASU: - 1837.150). 

1973. 

Art. 2° - Rcvo~adns as disposições em contrário. 

Palácio do Setentriiio, em Macap<i, 15 de março de 

84º da RepúbliC'a e 30° da cria(,·1\o do T .F. do Amapá. 

.José Liobca Freire 
Governador 

(P) N º 399 de 15 de rra-c;o de 1973. 

O Goverr:Jd• r do Território Federal do A!l'apá, usan
c: o das atribui\;Õl s c•ue lhl' ~ ~ o c·or:ferici::os em I e i. e tendo 
em v'sta o q:.te c 'nsta do P H cesso n° 1.29•1 70-SEGOV .. 

RESOL VI~: 

Art. 1! - A ltera r o D{'creto rlatnC:o de 2<1 de março 
de 19~ O, publicarlo no Di~n·io Ofici.d n" 1125. de 30 do mes
mo rrês e an0. q'le <1posentou. nos t ermos do ite m II, do 
artiro 176, da Lei n" 1711, <•e 2:1 !'le outubro de 195 ', combi
nadc com os de n2s. 101. item III e 1<.2, item I, alínea <•a », 
da Constituição do iJra~il, M:t'10<'1 Espiridião Ramos, ocupan
t e do corgo da cl 1~1't: «B , d, ~~ ric d•J cla~5es de Carpin
t e; ro, nível 9 (Cédi:->:o A-601), elo Çuadro de Funcionários do 
Governo deste To•rri tóri••, h taclu na Secretaria ãe Obras 
Públicas, para decl;1 rar que u opo~cntadoria err• apréço deve 
ser considerada eú iivndn cc m br~~e n0s :n t igc'S lf'l , item III 
e 10~, Item I, alínea 'a», da Comlituic;iio do Brasil, e no 
c argo de Carpint e iro A-COI.9.B. (l\htt. do IPASE - :!.079.582). 

Artigo 2°. - ncvcg. das as disposições l'm contrário. 

Paláclo do Selcntr:iio, em Mac?pá, 15 de março de 
19í3. 

84.0 da República e 30o. ria Criaçã o do Território Fe
deral d0 P..mapá. 

.Tose Lisboa Freire 
Governador 
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C\>nd tção no !l.tlí ua a~~iuatut'cl 

,~x('e ll/1 as u, filtra0 ex- , , - N · 1 i · 1 d 1 d 
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i\ s a!l~inllturas vcn<'idas ço yüo im~'ro ~~c· s o nÜO!ero respb .: ti va reBI•\'at;ãu com IH'l't>~l'ida d e l'J$ l!,(Jl "t' r.n 
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aviso prév i~>. . t.t ano tom qut· 11ndu rá. Lll [30J úia;;. I por auo decornd o. 
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(P) Nº 400 de 15 de março de 1973. 

O Governadur do Terr itório }\de; ::ti do Amapá, usan
do das atribuic;ões que lhe são confendas e:n Le1. e tendo 
em \"ist:l o que comta do P rocesso nº 7.2~ 5 70-SEGOV., 

RESO LV E : 

Art. 1 º - Alterar, o Decreto d:;t:do de 17 de f~ve
r eiro de 1971, publicado no Diário Oiki«l P. 0 :i. 1238 e 1289, 
de l!l e 13 do nwsmo mi?s e ano, que aposeilt'JU, nos t e r
mos dos artigos 17G, item Ill e 17.,. item li!. todos da L~ i 
nQ 1711 de 28 de outubro de 1952, Melquíades Edgar d cs 
Santos. ocup:mte do cargo de l\Iarinhe•r·o CT-305.i (1\Ia t. d o 
1PAS8 - 2.273.686), ào Quadro de J•'uncionario~ do Gover
no dcst~ T~rr.t<írio, lot1do na Super:ntc>ndência do Sen·iço 
ele !l."avega\''io do Am.,pa - SUSI\A VA -. )!)ara d~clarar 
que a npo~entaduria tm aprl.ço deve ser considerada efet i
vada com ua'·" no a1 t í.;.o 17i. itern ITl , combinado com o de 
n° li ll, item UI, cl<l Lei n° 1711, de 28 de outubro de 1952, e 
no C'lr;~o de 1\I ,,rinheiro CT-303.7 (lVIat. do IPAS~ 
:;.273.iíiDGl, a eLJniar de 11 de dezemi;>ro de 19í0. 

Art. 2" - Hevogadas as d isp .• siçües em contrário. 

1973. 
Palácio do s,•tentri5o, em lVIuCélptl. 15 de março de 

IS4° da RepúbHca e 30° da Criaçbio do Te rritó rio F. 
do Amapá. 

José Li~boa Freire 
Go\ •rn:~do:-

(PJ N° 401 de 15 de março de !97:t 

U Governador cb Terr:tório Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe sã'> conferidas em Lei. e tendo 
em vist::l o que constJ do Processo n" 3.76-!1 69-SEG OV .. 

HESOLVE: 

Art. I" - Att,' rar, o D·'creto dnt ~<.lo de 30 de jun ho 
de 1969, publicado no Di?.rio O!ieial n"s. H9J e 592, de I" c 
:~ de julho do mesmo ano, qu .. 3pv,t'ntc:t, nos tt>nnos elos 
arti,_,,ls 17fi, item III e 178, item III. tn<.los da Le i n~ 1.711, de 
:!!J d·• outllUI'O de 1352, combinados com os de n "s. 100, 
ítem I e 101, item I. alinPa b ''· dn Cnnst iluh;uo do Brasll, o 
~l"r\'ldor !\ligul'l dos S .ntos. ocupar.te do 011 go da clnsse 
«,\ . dn s(rie dt> Cl:Js.-es de Ferreiro. n1vel 8 (Código 
:\-1703), do Quadro de Funcion:ír ios Publ'c ·s tio Governo 
deste '1\:rrilórlo, lot:tdo na s~eretaria de Obrns Publicas. a 
contar dl:' 1° de j ulho do corrPnte rt'l•J. ;:>:1 ra declarar que 
a ap·>s~nt::~doria em apr êço. deve ser co·1siderQd:t eietivacla 
com base no a rtigo li6, item lll. combinado com o de n ° 
1~8. item III, d:t Lei l.';'ll. de 28 de outubro de l9:12, e no 
cargo d'-' Ferruro A-1703.8.A. (1\Iat. do I P ASF~ - 2.258.675). 

1973. 

Art. 2° - Revogadas as disposio;iks c'm C.Jntrúrio. 
Pnlúcio do Setentrião, em Macnpá, 15 de março de 

B-t ~ da República P 30° d:-t Cr'ação do Território F. 
do Am:1p'•. 

. José Lisboa F1·PirEc 
G ovf'rnador 

CP) Nº 402 de 15 de março de 19';3. 

O Gou•rnador elo Ten itório FPd••ral do A1r.apá. man
do das atribüic:;ões que lhe S<•O (;onferid;,s em LEci. e tencw 
em d sta o que consta do Proce~so no 5.UH i69 SEGOV., 

RESOLVE: 

Art. I º - Alterar o Dec•eto da tado de i 1 de a~o~w 
de J969, publicaJo no !JiO:. rio Oiici;.l n°s. 1.019 e 1.920, de 1-t e 
15 do mesmo mês e ano. que aposentou. nos t.:rm.~s do>" 
artigos 176, item lll e 178. itt>m III . todos da L <>i n9 1.7ll. (e 
28 de outubro de 1952. comb;nados com os de n "s. IOJ, ite n 
I e 101, item I. alínea b , da Constituição do Brasil. o st ·
vi dor Moisés Ferreiw dos Snnt<J~, ocupante do cargo c a 
classe «A», da série de cl:~sses da Guarda Territorial. nível 8 
(Código POL-506), do Quadro de Funcionár io do Goven o 
deste Território. lota jo na Secretaria de Segurança Pública, 
a contar de !" de st-tembro de 1.969, p<tra declara r que a 
aposentadoria em apr~~·o deve ser considerada efetivada 
C:Jm base no :ntigo 176. itern H!. combinado C<}m o de n2 
I 78. item lii. dn Le i n ° 1.71 1 de 28 de outubro de !952. e no 
Cõ'lrgo de Gunrda Tell'ilorial P OL- 506.8-A lMat. do IPASE-
1.887.522). 

Art. 2° - Revo~adas as dispos ições em contrnrio. 
Palhcio do Setentrtão, em Macapá, 15 de março de l973. 

84< da República e 30" da Criação do Território F . 
do Amapá. 

José Lisb'>a Fre ire 
- Governad t.>r -

(P) N" 40:3 de 15 dt• março de 1!l73. 

O Co\ Prnador do Terr itório Federal do Amapá. usan
do da:'! atribuições que llw ~;i o conferid: s em Lei, e tendo 
em vista o que consta d o Proce~son r 2.Bíl3/ti';'-SE,G OV., 

RESOL'\'1~: 

Art. 1° - ;\ILerar . o D•'CI'I'LO dal:ld'l de 27 dt> janf'i
r o de 1971. p· l')lic::JJrl no Di,.trio Ofiei<il n " L!tll), de 1" ele 
fever eiro ào m~smo ano. QU(· apos.entou. nos t e r mos dos 
a rtigos JOJ. item I!I, p:wilg raf> U'lico e 102. item I. alinPa 
•a '• dJ Co~>s'dtuiciio tio Brasil. eorobinddo com o itPm li, elo 
art rgo 184. d3 Lei n 1711, de 28 de 01.tubr o de I S5 ~, E;ther 
da Sil\·a Virgolinn. oc1 umte dn ('argo de Professc.ra do 
Ensino lr:du~t rial Bas co. Códi ,o EC - 5!Cr.l9 C\Ia t. do 
IPASE - 1.68'7.706), do (~uadro de Fll!.cionários d ~>~te Ter
ritóric, p i!ra dt>cl;. r:Jr Qll" a aposentall ria em aprêço deve 
ser consid&rada efeti\ ada com base nos a rtigos JOl. ite m 
IH, pa rág rafo Úlli('o e 10:1. item T. alinPa a . da Constitui
ção do Br<lsil, e no cargo dt> Pr >fe~so ra do Ensino Indus
tria l Bás1co EC - 510.19 (Mat. elo lP ASE - 1.68í.';'06). 

1973. 

Art. 2° - R<>\ o~ndas us di.<posic:;•i<>s t-m contrá rio. 
Palácio do Sete nt n ão. em Macapa. J5 de março de 

84° da Repl'lbli \'a e 30° da Criação do Território F. 
do Amapa . 

.I 0sé Lisl)r.a Freire 
- Goverr.1:dor -
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(PJ Nº 404 de 15 de março de 1973. 

O Governador do Território Federal do Amapá, u~nn
do das atrib<l ic;ões que lhe são cunfendas rm L ei. e li' r do 
em \'ista o que constJ do Proce~so n° 2.1l36; 67- SEGOV .. 

RESOLVE: 

1\ rt. 1° - A Iterar o Decreto dal:1do de 12 de sr·t em
bro de 1967, publicaao no Diiu io O fi ·!21 n" 687. de 18 do 
lllPSmo mês e ano, quC' aposent<.u, nos termr s dos arti,.:os 
liô e l:l4, ite11s ll. todos da L e i n " 1.711, dt 28 d e outubro 
ele 1!:152, 1 'm lia Del Cast ilo Ancl rade, ocupante do ca rgo de 
l'roft:·Sdl'<l do é;nsino Pré-Prim;hio e Primário, n i\(. l 11 
<(:ódi~,;c EC-f. 14). do Quadro de Fu'1cion{,rius do Gnverno 
drstt> Territ..JI'io, !orada n a Secretaria de Edueação, Saúde e 
Servic;vs Soci!ns, a par t ii· de 1° de selembro de Ill67, para 
de ·J;,r ar que a apvsentacloria em aprt~·o. de\'e ser conside
raja e[etivada com base nos artigos 101, i em llJ , prut=.gra
fu único e 102, a em I. alínea a», da Constlt~.iç5" do Br:1sil, 
e no ca r go de Proies~ora d o Ensmo Pr.o-l'rimario e P ri
má ri ,, I!;C-514.1 1 (Matrícula do IPASE- 1.687.2( !>). 

1973. 

Art. 2" - Revogadas as àisposi~ões em t•ontrtrio. 

Palácio do Setent rião. em l\1ac"p:t, t5 de ma r~o de 

8-! º da República e 309 à a C:r;ad\o do Te: ritório F. 

J os~· Lisboa f1ci ··e 
Govemador 

~.._",'e cretaria de ObTas Públicas 
Contrato nº P21 7.!-.:0P. 

Apro\ o e Pubiiq11e-se: 
J u~é Lisboa F'reire 

G on 1 naJor 

Term'l de Contr;,to de Empreitnda Global ce
lebr<tdo !"ntte o Gon•rno du Tenitorio Federal 
à o Am 1pa e a F: r ma J t ão Victor Moura de 
Arrud::~, na furrr.a abaixo: 

I. P reâmbulo 

I. Contrat:w tes: - O GoYerno do Território Ft·deral 
do Amdp:'i, ne;;te termo dt>nomin&do GTF-AP, representado 
pf'IO ~n'!;t!!1he iro J oaquim de Vilhena N<-tto, Secretáno de 
Obras Públicas e a firma .João Victnr Moura de Arruda. 
r.qui denominada EmprPit~inl. Cf'm es..:ritório tstabPiecido à 
rua Cândido Mendes - edifício Ãng<•ia, s;, Ja 6, nesta cidade, 
represent;:~da pe>r seu sócio-gerente, e:lf';enbdro Joào Victor 
Moura de Arr·ucla, r esid(;nte nesta cidnde, q;.te élssina CL>,n o 
reprPsentante lei~a 1 da firma. 

2. Local e dnta: - Lavr<~do e nssinado nP~ta cidade 
de Macapá. Capita l do Território federal do Amapá, no 
ed'f1d 1-se·:!e da ::iecret1ri<J de Obr<~s Publicas aos oito (8) 
dias de, mês de fevereiro de l.9í3. 

l i. F ur.damento Lebal do Contra~o. 

O pre~e~. te t~rrr0 de contrato fc.i à e\ idamE>nte auto
rizado 1 e'u Exmo. ::, r. G~hernador, ltndo em \ ista a ~prova
t·ào dé! á ta da reun ião em q uP fora:n ju!:.;adas a~ propostas 
aprts-ntadns para a recupen.<,â'l da oeae do II-'"\SE, nf>~t<~ 
Cap1tal, de ac,>rdo com a ordem de s.-r\'iço de oí.r,7 7::!, 
Proce~~o n" li.BIIi '72. rlaquel~ Ót·gão e em atendimento aos 
termos da Cartn-Cun\'ite n" 31 72-SOP 

111. Objeto. Locál!Z~~ão e For:nn de Execução dus Ser-
\ i<:os. 

1 Objeto do C<Jntratrr - A Emr>r,•itleirn se obnqa a 
~::; i•cwo r em r e.c:imP d •~ enpreitada >; I• bal os SPrviçns d e 
recupr>raç;h• do prédio da Sede do Ir.s1 ituto de Pr<'\i ~l\>nr i a 
e As,i,tência aos Servié ores do Est;,do - IPASC, ne~ta 
l apih', di:' acor-:lo cum as esp,c i fil'a~lie ,; t .. cnicas, notmas 
c:r:> s~n t<;os e a proposta arresentada pel:~ ft rma. 

2. F .. rma de execucão: - A Empreiteira se obril!a a 
exPcuta:- os ~f'n•iços na forma deste contrato, obt!decendo 
iPtegr~ e rigorosamente as d~scriçõe.>, planti.l~, projeto~ e 
e~pectiica<,:õ '!l rnecidos pela Secret~>r·ta de Obras Pudtcns, 
passando t :1is documentos a integrar este instrumento. in
clu~ive os que se rder·em a al te ra<;ües admitidas ou intro
duzidas pelo GTF-AP, com o acor do da Empreite ira. 

3. Mão-de-obra: - A Empreit~ira deverá manter um 
e 1genheiro para reprPsentá-la em mat ' ria de ordem t écnica 
e suas rel'1ções com a fisca lização na obra. u~ mf!Stres de
ve rão sfr pessoas de experiência e idoneidade técnica e 
pessoal comprovada. e deverão estar hsbi lit adus a p rêstar 
quai~quer esc la r ecimentos sobre os sen·içus. 
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IV. Preços, Pagamento~, Dotações e Empenho. 

1. Preço: - O GT F·AP p~gnra à Empreiteira pela 
c>~;ccuç5o dos serviços objeto deste contrato. a importâ ncia 
dt:: c r$-24.513,24 (\'inte c qu<~tro mil, quinhentos e treze 
cruz~ iros e \·inte e quatro centavos). 

2. Forma de pagamento: -O pagamento d os serviços 
:O: E' r{: feito pela Tesonrt. ria da Secretaria d<' Administração e 
Frr.anças ào GTF-AP, Jogo após rigoro~a fiscalizaçiio e acei
ta~·ão p~ la Sccretar i<J de Obras Públicas, dos serviços rea li
z<~dcs pela Emprl'itt:ira, em parcelt:~s iguais ou supHiores a 
200,0 do v11 lor contrawal. 

3. Dotações: - As despe!'as decorre>ntes com a execução 
do preFente contr~to, ucorrerào à conta das dot«ções próprias 
do I PASE. conforme Empenho constante do Proces~o 
n°. 11.816172, daquele Instituto de Pr~vidência. 

o!. f\' do Em o<> "lho: - O -•a lor das despesas do item 
ant erior fot·am e npenhadas através da Nota de Empenho 
n ·• l. de S. A. F111Jnças. 

V. Andan:ento elos Ser\'iços 
~ 

]. Cronogram?.: - o~ se rviÇO!' t?rão andamento 
prevh to no cronograma :..rrovndo pel1 Secretaria de Obras 
Publicas, admitida a tolerância m:'txima de 10°'0• 

2. Prazo: - O prazo para conclusão total dos serviços 
obj t:to deste contrato é de 75 (set t:n1a e cinco) dias corridos, 
cont<Jdos a p;:~rtir da expe :iiçfio O<t I a ordem para o início 
do~ tnJbalhos. 

3. Multa- A Empreiteira fi cará S\ljcita ú multa mora
tória de Cr$ 2{,51, por cl1a qut: exceder o p razo contratual. 

VI. F i:cdliZ<iç8o e Aceita1.,i;.o dos Serviços 

1. F!sc; liz~ç'io: - O GTF-i\P fiscRlizará a Empreitei
ra atraves da Secretaria d·· Obras Públicas, que m antera 
a<:ào fiscalizador a de modo sis temático e permanente, 
pra, digo, püra fazer cu.nprir o contrato e seus anexos. 

~. Acf'itaçfio dos Sf'l'Viços: - A Secretaria de Obras 
Públicas aceitará os sen it.'Ol> que e5ti\'erem de acordo com 
as e~pecil'icações. Os seryic;os ou operários que não corres
pondam às neces si.iadt:s d 1 obra c as Cl'ndições pactuadas, 
caberá à E m p r e i t e i r a r t:fazc-los dentro de 
_,8 ho ras. A aceitaç<io finnl cJ .s serviços não acarretará de 
modo ;;lgu.n a e'~onera~,:ao da Empreitei ra e, seus técnicos 
da r esponsabilldadl' ci\'11 e técnica p::>r eventos d ecorrentes 
ou rtt~a.::ion::!dos com a execução dos servi~·os <::onvenciona
dos e dados con1 o <>.ceitos. 

VII. Rescis5o elo Contrato 

1. Rescisão: - O C(lr,traí o poderá ser r escindido uní
la tera ln.ente p•-lo GTF- AP ou bila1erillmente , atendida s em
pre a convenienda ;..drninistratr\ a. A critüio do GTF-AP. 
caberá 3 r êsci,ão d>J contru to indêpend,;nte de inte rpt.lação 
judicial ou extra-judicial. quando a Empreitei1a: 

a) n5o cumpr:r quaisquC'r d~s s uas obrigações contra
tuais; 

bl transi<>rir. no todo ou em parte os ser viços, sem 
pré\'ia autoriz,;ç~o do GTF-,\P. 

~. InderiZ'lcão: - Na h ipótese do item I desta cláu
sula ú Empreiteira cnb<: rá r<>..:c oe r únic:'mente os valores 
dos sen tçc.s ex~cu aclo~ ~:t .:· a d <J ta da rescisão. 

V"íil. F ô r o 

Para as C"jUI.'~tõ~s clL~orrt>ntc>s de~te contr ato 
ei E>ge-~ e o fôru de Ma capa . Capi ta l d'-> T e rri tói'Ío Federal du 
Ama pó . 

Eu. Dé lclo Ramos Duarte. Chefe da Seçõo de Expe
dientes da Secr etaria de Obrns Publicas, lavre i o presente 
crmtr;.;to em qu~.tro <4) vias. de igua l teor e forma que 
spgue datadl) e a sstnado pelas partes convencionadas pelas 
testemunhas e p0r n.!m. 

Mac:J pú. 8 dC' ÍC\'ereiro de 1973. 

Eng" . . Joaquim d e Vilhena Netto 
S crelãrio 

João Victor· !\loura de Arn;dn 
E. 1pre1tdra 

Dr·lcio Hamos Du1rte 
Chefe da SeçãJ de Expedientes da S. O. Públicas 

Te5ti·munha 
André Luiz Hangel Gomes da Sil\'a 

Testemunha 
llegi\·e l 
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EDITAL DE AÇÃO DE:.1i\i\CA1'01UA 

De ordem do scnhur St:crc>tário d!' Economia, Ag;·icul
tura e Coloniza·;ão, fJÇ<• s~!be r a nuer.1 it.l!'ressar pos~a. 
que r.o prazo d·~ quinzt~ (!:".) d;:Js, 'l partir da publ•c2<;ãc des 
te. d':l.ri! i:1 cio as delig0neias de o,,mr.rçav~o da~ tert as 
com,)reenr!iàas na área den,.r,,;n;;<l:J " POSSE AHAÇAS " 
~iluada no atua l Ba rro do Buritizn!. 

P;Jra que che~ue ao conhrcim<'nto cios interes~ados 
(confinantes da rf'ú:•rida rosse) e não po%am no fuUro n.e
ga r ignorZmci<J , m~.nda expedir o pr•·~cnt.e Ldital que seril 
publicado na form~ da Lei, sob égede uo que pre :eltua os 
os arti;.;os !U-1, 107 e seus §se arti~M 11·1. todos do Decre
t o Lei N' 9.';60 de 5 s.::tembro de 1.946. o'p!o na que dispõe 
!!Obre os bens i mó\'l·i~ da União e outr.:~ · P' evidências. 

Gnbinete do D'retor d':l. Divisão d~ Cdonizaç;~o. em \ 
!.lac<'lpEo, 2H de íeverreiro de ! .973. 

Luiz Alberto L<n:rir Banigno 
Eng" Agrônomo Xº 2;': C 

l~ ir~tur sJ. DC 
v i s to: 
Ilegi\ e! 

Secrelátio 

Cons·'lfw TerTitoTial rlr: TrtZnsilo 
.\ p r o v o: 

.To;,:• l).,b~a F r· ·ire 

Gon~:·nador 

RESOLUÇÃO~<> 02 {1'3-COi': TETF \N 

O Consf'lho Tenitorinl df' Tdn~·to. no uso d'lS 
atribuições que lhe co11fe:re o~; i~;ciscs li e III 
do artigo 15, aprovad" relo Del'reto n° 62.127, d e 
H> de jantiro dt! 19{l8, dn l:e!',Ul<.mdtto do Código 
Nacicnal de Trâmito c. 

Co!lsidet'Ondo os termos dos requerimentcs firmados 
peles pro~·rietá~ios de KO.\~BiS ~ ·J e f ,zc•m a línha \ )ac:;pá/ 
S ·mtJ"!a/ :.!a(:ap:i, e 0'\liBUS que circulam r.1s artérias de 
oJ,J~'Sa Capi!<ll, dntos de ll e 19 de seten.l.Jru ele Uln. resrf'c
tivam<>nte, Pm que r equerem rcaju~:>tes d·~ t~1 ifas ! tOS veicu
les acima citndo ; 

Consid.CJ"lndo que as li n!K.s sur,ra mcr.C"ionodns vem 
sendo C':ploraclas pelos proprietarios de~clc os anO$ de 19ti8 
e 1969 respectivamente; 

Consiàcr::mdo que em a'Jril de 1 ::!71 o Conselho Ter
rit0riai de Trâ~Jstto eft t uou ur··, n'<']>~st~ ~~as pa~s:lg,·n~. 
confo;'m" res Jluç:io n" 04,íl CO"ZTE'l f1 AX P<•ra fr,z('r face 
o. o au!T!ento do cr usto de vid.J. VI:! I iiicudo em 1969 e !9í0; 

Considerando que dPsde aquPk perícco até a presen
te data verifkou-;;e ~umento em t od.;s o; prir.cipais m<Jte
tcriais a rnan dtenr;:'ic. aos veículos. ad\·ir•ÚO 8 elevação d J 

cu:to de m~.terinl de reposi<;iit), combu~ti\•t:l, enCi.!rgos soci
nis ~te; 

Coí.sidernndo o p•necer n° f;l 1 1-;':.! cin Ccmissf.o com· 
pnst1 c,os cons lheiros .Jo~é Alei~:u d 1 Silv1 Lm;~ . !It>rn.ô
t~·· nes Co~ta <'1\inJlr .João :'viii r r·i· t·o ch Viu l·i!l:o. rel·.•:()
r»s da m.,t.:-ria. em Pxposit;Jo feit:i p r·r P~erito e justific<lda 
pe ante <'.:t ... Conselho, i11c lusi\·p f<'Z< m;o r-esc;uisas e t et
mos comp r :tivG:.: 

Com:clcran :lo mnoa oue o n:;s<ntn f i de\·idamente 
:-tpreeisdo l)t lo plenú! 10 do· Ccn~1·l ho 1 , u:dco em ses~ão 
r·E'a!izada r.o r.i ·.l IJ2 dt• rr'lrço do a11n em cursn. concluindo 
favoran•l:nent<. p~ la jusí.tficati,·a a!Jl't:Sl'•1tad;,: pei::J CumissJo 
relatora. 

RESOLVE: 

Sugeri r ao GOVP I'OO do Territério r~·cleral do Am::~pá: 
a) - O preço elE' Cr$ 1.70 (um cru Pj,·o e getenta cen

tnvosl, pda tnrifo per capita» nno; KOMBIS q ;e fazem a 
linha l\Iacapfl S:1nt :no. com acesso à Vil:l Amazc.;nas . 

bl - De igual modo o pr2ço de Cr$ 0.40 (qu ar en ta 
ce~ta\'os). pela tarifa «per capi1a . no5 Ü!llbus que cin:uiam 
nas CJrtét ias de nossa capital. 

1 l - F:stn r Psolução entrará Prn vigor na data de 
~ua pubiic<JC"iio. revogadas as d isposicJ>"S em contrário. 

Sala de Reuniões, em Macapá, O:l de março de 1973. 

Eng0 .J oaqu im de Vilhena Netto - Presidente 
Eng 0 J(>Sl. AI·•'X<• dà Sil\ n Litra - Helator 
!Vajor J oao !.J; rd:mo da Vila Filho Conselhe iro 
Sr. H~rmóqer.t:s Co~ta - Conselh~ít o 
Eng' Lindov:,t d .. Fu•1seca P e res - Conselheil o 
Sr . Fn;;1C'l~co de A~sis lo.l ' ntdro Leite - Cunselh!!iJ o 
Sr. Tiburciu Aunl';;no L ias Con~elhe iro 
Sr. Atl>tregéstlo de Ca>tro Sussuarana- Secretár io . 

Pre:eitura Municipal de Macapá 

- Serviço de Material -

1.-iciioçilo Pública 
A V ISO 

De cd'tn do 1•:xmo. Sr. Prefeito Municipal dP lVIa
capf, C" plti!l do T ~n;torio I'eaLral do Arnapú, 3 \ i õa aos i J

teress;,uos n~ .. ; pt·.~,a, Je l\:a~apá e lj e Bckm do Pare<, qt P 
~e !l';ha aberld a L1~:!t cão (To:J.óda de Preços n ° :l5 73-Sl\ 1, 

destiaar,a fi cotaç<iu dL• preços pata fo rneca nento ao ll o.l
t ..:r!ui 2 :ni,:o espedii.:::. lc : 

a) MEDlC .'\!\lENTOS. 

A ab.,rt'.ll·a d~<: p r<lpo~tas tarú luP,a r às IO:ro horas c' o 
di;} 6 d.., abril pró:-:i ,no , m dou t o, na sa,a do Dc partamen .o 
de .1\d,r inistr çl':o d. FrPieitura \.iumr1 pai de Macará, p.•
ranto» a Coml';~,jo P~rnaner>te de Licitaçõ~s . 

As pr •J'OSto.s se do rECt:b;das no St>rvi<;o de l\Iateri Jl 
da l~ref~ltura Uunidp !. em ~,:acapú, em quatro (-lJ viéS, 
até dua " h'ln.s ant , 0.1 a;lt: r tu ra . 

E~clare• emos qu" os mao'l:> de csoecificações do r '
fer id o 1 u t er.-Jl ~e enc< •. tn.iln à dispo~idlo dos licit::.ntes r o 
Serviço d e l\ ·.tt•ri:.l, n J P •. I.Jcio 31 de Março, nos hor úrio~ 
normats de e :pedit:nte. 

P~efeitur:-t Mun'L ;pai de Macapú Serviço de Matcr i< I, 
em 15 c.e março de 1873. 

Hai:nundo Oliveira Alencdr 
Lhde da SM 

Associara o Atlética BaJtco do Brasil 
ESTATUTOS 

(Cu:tinuaçiio do numero anterior) 

f ) recorr<> r d;· s d,•cis3~s da Di e torio j u nto à Assem-
bleia-G _ nL ·lt!~·de qu•• firam disposili\ o:> dest e estatutc; 

g solkit<.or lit'• n ~ '; 
Art. 3:J ' - S'iL• riP\'eres de todos os sócios: 
a) - Zl h r P··lo Jom <lOnl<! da A~soc iarão : 
b ; - ..: 1mprir e I.tíkr cumprir o presem~ estatu to. 

o r egin;etni't:lo intr ;·n··. os regt.:lam<>ntcos aprovados pe a 
Diretor a, e a; li' i.; da :i e:Hcdadt:!s a que a Associ:J<;ào e:: t i
v er ftli;cc!a; 

c) - ::c .. tar ::-.~ resolt;çõ?s da Di retv ria. do Conselho 
Fiscal. das t\'"<mb t :a~ -Gcra!:> e respeit:; r o~ dir<>torcs, qual
do no c.erc:íe'(l ~L' su- .- fur.çiie~. as , i li• co tro os 1 ócios i 1-

vest:do. de "OJt'rLS ··~peci: is IJO r ri•!!egat:ão expr essa d:! 
QU:!IQUt.:l' Ór,,, '' c'llliO!J<:t"nte da )\~~Ol'Í ·oÇào: 

(Continua no pró:, imo número) 

A.MAPA CLU BE 
ESTATUTOS 

(l'rmir.u ,,·)o do número ante ri c.. r) 

2. De ,:;;achar o expediente: 
3. Ct•m oc~r rPuniÕPS de Assemtléla Geral e do Con

selho Diretor, pre~:irlindo os trab<..! hos deste e os de i nslé1 l 1-
~àG daquela solicitnndo convoca(·iio ' ·}..t rn ol'din { ri<l do Co 1-
selho DelibPr1ti\'ü ou ao seu Pr,·sidel'te; 

4. rt>sOI\' r ~obre ~tdmi~sões. demi~sões. lic enca~. t rans
f ert ncin,; dE' <'!asse ,, (':>tegorias e incl u~ões de pes:::oa ela 
família do só;io. àdinidas l'OS <.orligt,s 55, 57, 58 e ~9 des
t e esta uto 

5 Expeli r c:-~rt < iras previ~tas n lS cst~tutos e cartÕ'S 
de freqü "•nti<• t"'!ToJ;Ort. irl, quanio julgar que essa demons
tração de aprêço atende a interesse do Amapá C lul..e ; 

tContinun no próximo r,úmero) 


	

