
Tea-rhórln Federal do i%mnp;í 

DIÁRIO OFICIAL 
Ano IX. Número 1. 758 Macapá, 2a.-feina, 12 de novembro de 1973 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(N) n° 032 de OS de novembro C:e 1973. 

Cria o Banco dos Li\TOS E:.col<wes de J 9 Grau no 
Ten:tório do Amapá. 

O Goverr>ador do Território F-:>dera l do /l.mapá, no 
uso das aLribuições que lhe cor.fere J item li, do Ar tigo 18, 
do Decreto-Lei nq '111, dz 08 de jamiro de !9G9, e 

CONSIDERANDO: 

que entre o Governo deste Te '"·itól·io e o Mlnistl:rio 
da Educação e Cultura, através do ;nstituto N@cional do 
Liv ro, f0ram assinados: 

- Um convênio d'1tado de 01 de agosto de 197 1, 
bem como um terma aditivo, et"l 09 r:e novembro de 1!171, 
pelo quais os alunos das e:scol;,s do Ter-itólio Federal do 
Amapá da P fase de Ensinl) de 12 grau szriam beneficiados 
co;11 li\'ros di!>tribuidos por aquele ln.;iit-.~to : 

que o Instituto Nacional do Li\ ro está empenhado na 
Criação de Bancos de Livros em toua~ ~s Unidndes J.<' ede
r aàas; 

- que a falta de recursos por grande parte dos 
alunos que frequentam as escolas oftcinis, acarretn proble
mas de aprendizagem; 

que a necessidade de p romc\'er meios de desenvolvi
mento sócio-cultural da comunidade, exige o funcionamento 
do Banco do Li\'I'o; 

DECfiETA: 

Art. 1° - Fica criado o Banco do Livro das Escolas 
de 19 Grau do Território do Amapú, parn atender a popu
l a~·ào escolar do Território. 

Art. 2° - O Banco era criado funcionará em unida
dPS escol;,res oficiais, designndas pela Coordenadvrla do 
lmtltuto Nacional do Lino - AP. 

Art. 3° - Na pti.TJeira etapa da operação, o Banco 
funciona ra nas sedes dos muoicipi CJs perfazendo um to:al 
de mais de l u0 

0 que á o total esta Lelecido pelo programa 
do Livro DidáticCJ do Ensino Fundar1er,t:d 73/ 7-i (PLIDEF •. 

Art. 4° - Determinar a SEC qu) di~igne u'Tla Comi~ 
sào presia!Ja pela Coordt.nadoria do Ll\.L.- AP. t' compos
t a por diretores do En~ino de I~ Grau, t.·ara, no prnzo de 
sessenta (611) dias, npresentar o Esatutv do Banco do Li v r o 
deste Terl'i torio. 

1973. 

Art . 5° - Rcvogadns as disposiç·ões em contritrio. 

Palác.:io do Setentriào, em Macapá, 08 de novembro de 

84º da Hcpública e 31° da Criac;iio do Tcnltório Fe
dera l do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Governador 

Maria Elza Br andão de Melo 
Secretária de Educação e Cultura 

( P) NY 1.670 de 31 de outubro de 1.973. 

O Governador do Território Federal do Amapé'l, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista a conclusão a que chegou a Comissão clCJ Inqué
r ito Adm inistrativo instituída pelo Decreto (P) nY 200, de 

12 de fe\·ereiro de J 973, 

RESOLVE: 

/ut. I ~ - Demitir, na forma do que preceitua o 
artigo 201, item V, da Lei n" 171! , de 28 de outubro de 
1952, Osias Barroso Corrêa, ocupante do c<!rgo da classe 
«13», da série de clJsses de Escriturá rio nível 10 (Código 
AF-202), do Quadro de Funcionár ios do Governo deste 
Território, lotado na Secretaria de Economia, Agricultura e 
Colonização, por infrigênrla ao que deLermina os artigos 
196. 197 e 207, itens l, VI, VIII e lX, da supra mencionada 
Lei n° 17 11 / 52. 

Art. 29 - Revogadas a . .; dispos i<;ões em contrário. 

Palácio ào Setentniio, em Macapá, 31 de outubr o de 1973. 

8-lº da República e 31 o da Cri<l('ào do Território F<!
deral do Amapn. 

José Lisboo Frdre 
Governador 

Prefeitura Municipal de Macapá 
Gabinete do Prefeito 

Decreto N° Hl /73-GAB-Pl\lM. 

O Prefeito Muniripal de Macapé'l, usande das atribui
ções que lhe são coníe:riclil~ pelo inciso V, do artigo 9º, do 
Decreto-Lei Fedfral n~ 5_839, de 21 setembro de 1943; 

DECRETA: 

Art. Iº - J us.ificar ex-uf elo cinco (5) faltas inju.sti
ficadn, ao serviço, corntoticia~ pcl'ls sen idores da Prefeiturá 
Municipal ele Mucapá, duJ·n1 te o dec~nio compreendido de 
28 de outubro de 19H3 a 28 de outubro de 19?:i. 

Art. 22 - Não s<" incluem neste dis!JOSitivo as pena
lidades apli;:adas a 'S Sd\'Ídort~s, nos t e rmos dos artigos 
201, 205 e 210. da Lei tl 0 1711. de 28 de outubro de 1952. 

Art. 32 - Es~e Decr .'to <'n tra em vigor a partir desta 
data, r evogadas ns d!spo:.1ções em contrfl rio. 

Cumpra-se, Heglstre-se e Publique-se. 

Palácio 31 de Março, 8 ele novembro dP l!l'i3. 

Lourh•&l Bcmvenulo ria Sill•u 
<<Prefeito l\1unisíral» 

Publicado Neste Dcp:ntnmento de Admirdstração, r.o~ 
dias do mês de novembro de 19n. 

Clo:io::: ldo Car-valho Nascimento 
Diretor do D. A. 

DECHETO W 63 'i3-GAJ3-PMM 

O Prefeito l\1u nicipnl de Macapá, u~ando das atribui
ções que lhe são conferidas pelo inciso V, do art. 9° do 
Decrdo-Lei Federal nº 5.829, de 21 de setembro de 1943 e, 
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As Rt>partiçõeEPúbllcas 
Terr itoriais úeverAo remct'r 1 
o expediente destinado a pu
!.Jll~IH;ào n este DIÁRIO OF l- I 
CIAL diàrirtmente, até iis 
n3u horas. exceto aos sába- 1 
!lruJ quando deverão fazê -lo 
nt~ às 11 :30 ]H,r as. 

As l'ecltllna\·Ges pe:r:tinrn
tcR à matéria • ttrltlllidu r os 
rn.iOfl lie srro3 u omi::;~fel, 
tHn·eriio sei' formuladas por 
i!SCri to. à Seção E!e Hedaçào, 
rtas !J às 1 J:3'1 ho r n s. no ru á
xl mo a té 72 h o r a s após a 
sofda <lnr! órglios oficiais. 

EXPEDIENTE As Rt:>parttçõeil i'úbliC:lR 
cingir-Eôe· âo 81 assioatur1:s 
aaoai& reUO\'f'lrt:lll até 2il ele 
wvereiro lle cada auo 3 i.u1 
iuicladas, em qualquer tspoca 
pelo::; órgãos compl't!'ntcs. 

IMPRENSA OFICIAL 
··· ·· •*• DIRETOR 

CaTlos de Andrade ...... .. .. 
DIÁRIO QFlCIAL 

lrnprc~SO Ili!S Oficinas ua lmprenB.h 
MALAPA- T. V AMAPA 

..... . ' * ,.,. ~ 

Anual. 
ASSINATURAS 

Cr$ 
SemPstrel. 
Trimestral 
Número avulso. 

« 

(Hicial 

1 A lim de possiu: li t~:~.r 'l 

: r em ess:1 rte n:lores a cOtllpu
n hados de Psc!areci nwnlos 

: quanto I! :•ua l:I ;Jlica:;;ão, soli
oitan'Oil usem n~ inlcre~~adns 

! pre[~~rencialrunte cheque nu I \'ale posltil . 
1 Os ~uplrrueotüs às edi-

25,0f) I c;õPs do& ôrgiios oficiais ~ó 
1 :l.,5U 1 Stl fornecerÍit• aos a,;sinant<: i:> 

61 :~ 5 4Ut' Ht; twliciltHem no atv d,L 
- I Ut>Sinatura. 

Os originais dE:Verllo ser 
dntilograindl!s c autenticado~. 
'O~sulvntfas, por quem de ui
· >l• to ~asuras e emendas. 

(( 0.30 I () fl:lii'ÍOII:Í! io público re-
• ......... ~.,. d I . d I I 

BRJISlJ lA E D'' · Ofi . 1 · t d 1 . rra, teta uw cscon o '~t 
« • _ - .ste tano cta _e encon rr• c rara t-ttu- ; IU''·o· eora fazLr jt:s a êl'.t" ..:.xcetuadas as para o ex

terior, que Fcr!in sempre 
anuais us nl!t:in!ltura& podt' r· 
~e - ão tomar, t-m qualquer 
(• por·u, pu r sei~ meses ou um 
UI! O. 

ra no Salao,. l'.actr•nal e Intern~~wnal ~~ Im;:>~c~sa, da I d~bCOlllO, dt•vera provar esta 
_ ___ CO_OI _ER PRESS,_:t_? cBra!>tli~_I_m~enul Hotel ~ 1 cundi:;-ão 00 fHO da a~Slõinatura 

Para facililnr aor; assinn n- j A fim de fVitar sclução 
tes fi veriticação do prazo de d e continuidacc no Jecebt- 1 O custo de cada t-xempln r 
valiàade de suos b~sinaturus , roento dos jon·ais, tJ e" e ru atrasado do!:! Óf!{ii.UH d i
na par te HlpPrinr do cndon~- os a~t>inantes orovidenr iar a cL.ds será, na vE>t!tla arulsn 
ço vão impressos o n ún1ero resph.;tiva reiova~·ão com 

1 
HcroH'i tla úe l' r$ 0,01 s.; da 

do taláo dtl reJ.(istro ,, mês e an tecédência ndninm de lriu- i mes111n ano, e de Cr~ ~.ou 
As assinaturas vencidas 

poderiio ser suspE>nsas serr, 
aviso prévio. o auo em quofindar 1. to (30) tl ins. , por ano deco rrido. 

Consider:mdo o que consta no Inquérito Admlnistra
tivo instiluido pela Por taria n9 176 73-GAB-PMM, publicada 
no Diár ;o Oficial do Governo do Território Federal do 
Amapá, n~ 1686, de 28 de maio de 1973; 

Considerando que, referido I>lque:,rito Adminis trativo 
foi instaurado para apurar irregulandades pra1icadas pelo 
servidor da Prefeitura Municipal de í\Iac:.pá José Mendes 
MacLado; 

Conside•·ando, haver ficudo amplamente comprovado 
nos autos do Inquérito, que o citudo servidor cometeu 
crime previsto no artigo 312, do Codigo Pena l Brasileiro; 

Considerando igualmente, que o servidor cometeu 
faltas de cal'iHer Gra\'e, capituladas no inciso IV, do artigo 
195, artigo 199 e inciso Vlll, do artigo 207, tuào da Lei n º 
1711, slc 28 de outubro Ele 1952 - Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União; 

Considerando finalmente, o parecer da Doutora Pro
curadora Juddica da Prefeitura Municipal de 1\facapá; 

DECRETA: 

Art. I 0 
- Demitir, a partir desta data, do Quadro 

de Funcion&rios da Prefeitura Municipal de Ma capá, o ser
vidor .José Mendes Machado, ocupante do cargo de Agente 
Coltltor de Imposto nível 14, por haver cometido crime 
previsto no artigo 312, do Código Penal Brasiletro e trans
gressão funcional de caráter Gr ;.tvc, capitulada no inciso 
IV, do arti go 195; ar tigo JS9 e indso Vll r, do artigo n° '207. 
tudo do Lei n2 1711. de 28 de outubro df! 1 !l52 - Estututo 
dos Funcionúrios Públicos Civis da União. 

Art. 2" - He voga m-se às di~posi~·õ<~s em c:ontr:'.l'io. 

Cumpra-~e. Registre-sP e Pul.Jiique-se. 

Palúcio 31 de Março, 12 de novembro elo ano de 1973. 

Lourh·ai Bemvenuto' d<1 SilvA 
Prefeito Municipal oe l'\lncnpa 

Publicado neste Departamento de Administração, a os 
! 2 di<t~ do rnê~ de novembro de 1 !173. 

Clodo::.Jdo Ca rvalho do Nn~cirnento 
Uirc•to r do Depa rlament>: d~; :\dm i nistrn~·i:io 

Poder J udidárlo 

.Justiça do Trabalho da 8" Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de 
.J.l!acapri 

EDITAL DE CIT1\ÇÃO 

(Pelo praza de 10 (dez) dias) 

Pelo presente Edital fica Citado José Antônio 
Miranda, reei< mante nt 3 autos do Processo de Reclamação 
n" JC.J - Macn~á-GO I /73, em que é reclamado Jorge Porpino, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, a pagar er.1 
48 (quarenta •! oito) ho"as ou gn ranlir a execução, sob pena 
de penhora, a quantia de Cr$-38,35 (trinta e oito cruzeiros 
e trinta e >:inco cer lavosJ proveniente de custas em 
decorrência dv arquiva:nento do menchmado Processo, em 
virtude de sua ausência à audiéncia inici.ü de instrução e 
jutgarnento. 

Caso não pagul' . nem garanta a execução, serão 
penhorados tanto~ ben~ quantos bastem para integral pa
gamento da d ivid a. 

Dado e passado nesta c idade de Macapá (AP •; aos 13 
dias de novembro de I ~73. Eu (C'Iodoaldo Andrade), Aux. 
Judiciá rio, PJ-8, datilografei. E eu, (Euton Ramos), Chefe 
de Secretaria da JO..::J, subscr evo, 

Maria AdElairle Sento· !:>é Gravatá 
Juiza Presidente da JCJ de Macapá 

Poder Judicif.rio 

Justiça do Trabalho da s• Regi~o 

Junta de c·onclliaçao e Julgamento de 
~Macapú 

EDiTAL DE NOTIFICAÇÃO 

(Pelo prazo de lO (d•?Z) dias) 

Pelo presente Edital fica Notificado Manoel Jesus do 
Nascimento, r eclamante nos autos do ProcPsso de Recla-
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m ação n" ,JCJ-i\'Iacapá-l b6/7:3 em qne a Prefeitura Munki
pa l de Mnzagiio é reclamada, o n ct ificando a tualmente r m 
luga r incerto e não s::<bido, de que é n seguinte a deci~~. o 
do ETfiT da r.a. Região nos r.utos elo m~ncionada Prot<'~
su ('l'RE-R0-2tilllí3>: «ACl·l'dam os Ju1zes ào TRT da 8u. 
Regiào, ur.animel!lente, em conhecer do r· .:u;·so r. r:co lh ?J.
do preiirnmar de im:omp~tência da Ju.•ttc:n do '1 rnba lho, su~ 
c;taJa pela Exma. Sra. Ora. Juíza l<C'l:Jtora pa:·a aprecia r 
reel;.;mações t raba lhistas ajt.:z·,dJs L ,mra Preft ittt r~s Muni
c ;,Jais dos T <!rrilórios F·~citni~. do;;clmnr de st.a eompet&n
ci3 em favor do Juiz d.· Direito Local, C!lle tumbun exerce 
•. vmpeténcl<J do Juiz Federal, a quem dl!\·erão ser remeti
dos os autos, para i:ns d e direitos ••. 

Secret<ll'ia da J C.l de M:Jcnpú (AP;; 19.! 0.73. 

Euton Ramos 
Chefe de !:>ecret:!ria 

Pode .J ttd!ciúrio 

J ustiça do T rabalho d:; s• Região 

Junta d e Concilia r ao e .J algamenlo 
Jllacap â 

EDITAL DE CITJ\Ç;\o 

(Pelo p;·az,; Je Jez ( l 0) dias) 
P elo preser.te Edital f ica Notificado Ed uardo Na:ci

me to de J\. ndrade, reclamante nos &utos do Proce~so d e 
R ecla maçiio n º JC J-Macapá· 6U-616/ 73, em que é r eclamada 
E CEL S/ A, em luga r incerto e não sabi lo de q ue tem a 
paga r na S ecretaria da J un ta de Concilia.;ho e Julgam ( n o 
de <\ll •Jca pá, a quantia de CrS-36,80 (trir:ta e seis cruzei ros e 
o it enta r.enta\·osJ, em decor rência de arquin:m ento do men 
cionado proc<'ss.~. e m vir tude de sua aus~ncia n a udiência 
inicial d e instr ução e j ulgame nto do rnenciOn <:do processo. 

S ecretari a d a J CJ de 1\lacapá (AP). B de novembro de 1973. 

Eulon R nmos 
Ch efe de Sccretnria 

Secretaria ele E'conomia, Agricultura e 

Colon izar a o 

D iVISÃO D E CO L ONIZ.-\ÇAO 

S~rào de Terrlls 

E DI TAL 

De Ordem do Senhor· Dir i: tor da Divi!'ão de Coloni
zação. torno públi<.:o q uE>, Jndúst ria e Con .ércio d e Conser
va O ra nge Ltda , C.G.C. Nº 05977061 10001 es ta bt>lecida nes
t a Cidade, no Igarapé da Fortaleza. Município de Ma capfl, 
vem mui respeitosamente n os te rmos do i lrtigo 133 e seu~ 
§ § e § Únil.:o do A rtigo 203, do De~:reto-Lei n º 9.760, d e 5 
de setem br o de 1.946, requere r n Voss:J Exce lênc ia Licença 
de Ocu pação em uma á r ea d e t erras da Uniã o, s ituada a 3J 
m et ros da linha do bõJrra nco, n o lado Oest e da á rea r eser va
da as r uínas da Fortaleza e acha-se representada por um 
1\wrco de Mad ei ra d e lei , .Mu nic1pio de Mac~p~ . abrangendo 
uma :?. r ea d e 4 h a. 5na. 25ca ., ressalvados os t e rrenos de 1\l!a
rmha pon •t-ntura ex i~ tente s . distando da l inha divisória d o 
TcrrltÓJ io Nacional m ais de lôO quilüme!ros que a req ue
r ente pretende para Im ta laçào de umn F'<ib rica d e Conser
va allme nticias . 

De acorc<o ct•m a DemaJc&çi:io a <'.rea p!('Jt~<Jda t0rn 
a s eeguinte indic::tçôt:s e llmLes :- Te\·e inicio na l!:stHçüo 
<1 1 CO, S!tuacta a 33 metros da lil1ba do Barnmco, no la 
do Óesce da trea rt>~crvada as r uín<.J.R da F'or tale7a e acha
se repre~entud:. por um l\Lrco ele M;;dcita de Lei. Ue~te 
p~nto -::om o H11rno cie 12 uu'NE e a distâm:la de t:O tnel ros 
s€gue para o :\1-l, dE: c,,~ch' com o Runw de ':ü 0 00'Sl<: E:' n 
à istánd:J oe lllJ mC'tros encontrn o l\1 2; dai, ~ob o H umo 
de l:c: ''OO'!\i 1~ e a disdwcla dt:! l.l ·l metr0'l L!l'ha-sc o M-3 
dc~te, COJ1l a de fl,•;.;ão de íW'110NO e na di~ÜUICla de 240 
metr·os chega-~e ao l\1-4; ponto ele vnde no Rumo de 
! 2°LO'SJ e- na distância de 160 n'etro., e~1a o 1\1-5; d<Jí, nn 
m esma p rojeçao ela l inha M-4 a l\:-5 com m ais lO mel ros 
para o Sul def!ne-~t> a di\ isa Oene da ár ea dema rcadH. 
O contorno pol 1~ono segue do M-5 com o Rumo de 8~ '00' 
N:C e n d i~tànc i a de 83 mPll'<'S a te o M- 6; Je onde d efiE:tc 
com o Hun1o de 25 .. 0u'SE e na di~tâncin de 76 tnet ros a té o 
Marco de in~<.:io. 

I 
E, par a que não se alegue ignorància, será este pu

bl icado pela Imprensa Oficia l pelo p razo d e t rinta (30) dias 
I e afixado a porta da R epartição. 

i 
j. 

Mocapil, 9 de novem bro d e 1.973. 

Thomas Gonçalves Britto 
Chefe da Seção de Terras 

SecJ'efaria de Economia, Agricu ltura c 
Colon izarüt> 

DIVI.S.\0 DE COLONlZAÇAO 

SSÇÃO DE I'EHR.'\ 

EDITAL 

De ordPm do Senhor Diretor da Dhisão de Coloni
zação, to rno pubiico clue, JI.Iorcos Antônio Mar(:ues Cardoso. 
hra~ileiro, !':oltciro, Ext r i.. tO r de Proclutos Nativos, reside nte e 
domiciliado ne~ta cidat'e àe l\:t.capá, Av. Cônego Domingos 
Mallez n° ?.5 1, poi t'ldor da Carteira de Identiaade nº 
':'~i-9~14-AP, '1 i tu lo de !!:leitor n ." :H 1:; e CPF n9 023R26042, 
vem mui r~spcitosümt n\.e nos termos do Artigo 96 e seu 
§ Único e § úrlic0 do ;\t ti ~o 203, todo c: do De. c reto-L ei n " 
9.7ti0, dr> 5 de ;.ete•Y.bro de UJ .ti. requt>rer a Vo~sa Excelêl'
cia que se digne' em cone ... dc r-iiH· S< b o rC'gime õe Con
t ra to de Arrendamento, pelo prazo de :~ nn's) anos para 
explornt;i'oO de Co~t.,nha, de UITI<t ~<re3 àe lH1'8S deVOlUta~ 
situada no ruo lratapurú. a:luente esquerda tio Rio J a l'l , 
Mun icfpio cte i.Vlazogão. abrangendo uma a rea à.: : . 100 hecta r es, 
res~alvado~ os te1renos uc iVJa rinha pon entura existente, 
di sl~ntlo da linha di\·i~or:a ào 1ell'iiÓoiO f~ndoral m;;is de 
150 quilôn.ctros, compromf>!PnJo-se a Lllfl' prlr com a s 
exigênctas cstal>elecicios nas Le:s vigentes. 

De acordo com Vi~toria ídta por esto D.C. as t erras 
p!Piteada ü·m as ~P.gu!ntes ludicaçõe" e limitP~:- <<Castanl·,a l» 
c Castanheiro', F:.z frente pa ra a mJr!:lPm es -1uerda d o Rio 
lrntapuru; limit:mdn-sc pelo lado direito cor•• Igarapé Fé em 
Deus; pelo lado esquf>rdo .:om lgm ap\! Soro roca e fundos 
com t erras Nacion·1ís, rneoíndo :.proxi111aàamente 5.000 
metros de frente por <l.ílUO Jitog de fundos. 

E , p~ua que não se alegue ignor~mciA, será este pu
blicado pelo Irnr rer.s • Oficial e fixado pelo pr~10 de trinta 
(JO) c.lias ;\ por ta do Ectificio clçst'l Re1 <:~rli<;ãc. 

M:1cap<'t, 29 rle outL:bro de Hl'i3 
Leandro l\J;.; r·celir·o 13f'7.efl a 

R esp. p1 Chefia da Seção de Terrns 

AVISO 
O Secretário d e Administração e Fina roça<:, av isa a to

das a s firm as e pessoas q ue se julgarem Credoras do Gover
n o deste Território. que aprt"sentem suas cc ntas nn SA F .. 
im pretf'r ive lmente at{o o di.1 5 de dezembro do corrC'nl.: auo. 
a fim de serem processadas e pngas. tendo em vistn o en
cerramento do exer cício de 1.973. 

Macapil-r\ P. 14 de n o\'eml>r o de 1973 

Ra imundo Sousa de Oliveirn 
Secretár io de Administração e Fin:mçn~ 
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Depm·tamento de 0/Jras e Viaçrio 
Contrato n" 08,73-00V-PJI.IlVI. 

Aprovo e Publique-se: 

Lourival Bemvcnuto ela Silv·a 
PrPfeito Municipal 

Termo de contrato de empreitada global cele
IJrado ent re a l'refeitura .\'J unicipnl de Macapú 
e a firma SANESUL - Construtora Sanea
mento do Sul Ltcta , ~a forma abnixo: 

1. P reâmbulo 

1.1 Contratantes: - A PrefeitLda Municipal de Maca
pá, neste termo denominada Pl\IM, represe:niaào pelo enge
nheiro Amilton Lobate Coutinho. respondendo pelo Depar
tamento de Obras e Viação - DOV, e a firma SANESUL
Construtora Saneamento do Sul Ltda .. aqui denominada de 
Empreiteira, com escritól'lo est:1belecido à Av. Capitão Pe
dro Baião nQ 1145, Fone 429, bairro d o Trem, nest:~ ciJade, 
representada pelo senhor André Luiz Rnngel Gome•s, repre
sentante nesta cidade que assina como diretor-gerente da 
firme. 

1.2 Local e Data: - Lavrado e assinado nesta cidade 
de Maoapá, capital do Território Federal do Arrapá, no 
edifício da Prefeitura Municipal dP Mac<Jp:l, tiOS tri'lia diag 
do mês de outubro do ano de hum mil novecentos e se
tenta e três (30.10.1973). 

2. Fundamento Legal do Cnntrr.to:- O presente termo 
de contrato foi devidamente autorizado pelo E ::m0 Sr. Pre
fei t o. tendo em v ista o resultado da Licitação feita :.Jlr avés 
de Carta-Convite n9 04t73-DOV-PMM. 

3 - Objeto. Loealizaçiío e Forma de ExectH;ão dos 
Serviços 

3.1 Objeto do Contrat o: - A Empreileira ~e obriga a 
executar em r egime de empreitada g!.Jba l, us ~erviços de 
fornecimento e assentamento de Meio-Fio e Linha D'<igua, 
para Ruas e Avenidas desra capital, de acordo com a pro
popto apresentada pela firma en1prelteira e Plano de Apli
caçã o fornecido pelo Departame:1to de Obras e Villc;ão -
DOV. 

3.2 Forma de Exeaução: - 1\ Empreiteira se obriga a 
executar os serviços na forma cl ~ste contrato, obt!dec~tndo 

int2gral e rigorosamente as descrio'Oes, iorr.ectclas flelo Depar
tamento de Obras e Viaçiío - DOV. 

3.3 Mão-de-obra: - A Empreilei r:t de\·erá manter um 
engenheiro para rep1esentà-la em mat<l: ria de orrit'm tecnico 
e suas relações cc>m a fiscolizac:1o na obrR. Os mestres de
verão ser pessoas de expenencia e idoneidade comprovada 
~ deverão estar habilitados a prestar qu<Jisquer esclarecl-
11i<!ntos sobre os serviços. 

4. P reços, P::~gamento, Dotações e Empenho:-

4.1 Preço: - A Prefeitura Municipal de Macapá, pa
gará à Empreiteira pela execução dos serviços objeto deste 
contraio a Importância de o1ter. t ;1 mil cruzeiros 
( Cr$-80.000,00). 

1.2 Forma de Pagamento: - O pagamento da obra 
se•·á feito pela Tesouraria da Prefeitu ra I'vlnn:cipal de Ma
copâ - PMM, Jogo após rigorosa fisca lização e aceitac:~o 
do Departamento de Obras e Vi:Jçào da Prefeitura Munici
pal de lVID;apá, dos serviços realizados pela Bmpreiteira. 
~·om faturas, no valor mínimo <i e 20'1 

0• 

4.3 Dotações: - As despesas dccorrenles com a exe
cução de~te contrato, ocorrerão por cont do Código 1.029 -
Construção de Meio-Fio nn~ Ruas e Avenidas da cidade d e 
Ma capá. 

5 Andame nto dos Sen iço~ .-

5.1 Prazo: - O prazo par a a execuç5o dos serviços 
oejeto cieste contrato é de (45) dia:; a contar da expedição 
ela In. Urdem para inicio dos trabalhos. 

5.2 Mul~a: - A Empreitl' ira f icará sujeita à multa mo
ratória de Cd 80.00 (o,tenta cruzeiros). por dia que exceder 
ao prazo contratual. 

6. F iscalização e Aceitação dos Serviços:-

6.1 Fisc11izaçilo: - A Prefe itura Munidpal de 1\•Iacn
pá, fiscalizai á à Empre te ira através do Departamento d~ 
Obras e VinC'\0, que m1:1nterá açã0 fiscalizadora de modo 
~istemático e permétner te de maneira ::1 faz.: r cumpl'ir o 
contrato e seus anexos. 

6.2 Aceitação dos Serviços: - O Departamento Obras 
e Viação. acei .a rá o~ st-rviços que estiverem de acordo com t>s 
especificações Os s -.' rV' IJOS ou operá rios que n5.o correspon
dam às neces idades d.:> obra e às condiçues pactuadas, ca
berá à Em r reiteira refazê-los ou substitui-los dPntro 
de 40 horas. A aceitação fbal dos serviços não acarrttará de 
modo algum < exonera ãu da EmpreitE-ira e ~eus técnicos 
da rF>sponsabilidade ci\ L e técnica por eventos decorrentes 
ou r!:lacicnad< s com a ~xecução dos serviços convencione
dos e d::1dos lo mo aceitos. 

7. Re~cis3o do Contrato:-

!. Resd :üo: - (l contr-ato poderá ser rescin1ido 
unilateralment e, sempr, a~endida sempre a conveniência 
Admínistrati v<~, a critüi J da Prefeitura 1V'unicipal de l\1ac<Jpá . 
Caberá a resctsào do c ntrato independente de interpE:!lação 
judicial ou ex ra-judicivi, quando a Empreiteira: 

a) Não l..Utnprir (!U<:isquer das suas obri gações con
tratuais ; 

b) Tran;:ferir, no todo ou em parte os ser v iços con
tr·atua!s sem a prévia autorização do Depa!·tamento de 
Obras e Viaç~.o-DOV, <.aa Prefeitura Municipal de 1\lacat:á-

7.2 Inde1izaçào: - Na hipótese do item «a» desta cláu
sula à Emprei eira cabrrá receber unicamente os va lores 
dos serviços executado~ até a data da rescisão do contrato. 

3 I'ôro: - Para .lS questões decorrentes deste termo 
de contrato, e eJe-se o Fôro de Macapá, c<Jpital do Territó
rio Federal de Amapà. 

Eu. Ber' o Pena Vales. Chefe do S .O.U, lavrei o pre
sente Termo o•m cinco 5) vi.JS de igual teor e forma para 
um só efeito -1ue vai d -.tado e assinado pelas part es con
ventionadas p~ l as t t:!ste .JUnhas e por m im. 

MacRpó, ~O de outubro de 1973. 

Eng0 Am :ton Lobato Coutinho 
Hest-- P/ exp. do D.O.V 

André Luiz Han:;el Gomes 
l!:mprt>it eira 

1\ go~linho J. Silva 
Testtmunha 

LL:iz Fl ·ttando Man~co Leal 
Testemunha 

B.:rto Pena Vales 
Chefe do S.O.U. 

Central AçucaTeirn do Amapá S..A. 

PARECEH DO CONSELHO FISCAL 

Exaudnr mos os documentos rei a! i vos A O exerctcio 
socinl findo e n 31 de Agosto de 1973, que nos foram apre
sentados pela )iretoria ola Central Açucarcira do Amapá S . A., 
para os fin s à o art. 127, inciso Ill , do decreto-lei 2627 rte 
194ll. Baseados no e·~ame efetuado e nas informações 
suplementares e expl cações obtidas da Diretoria. somos 
de parecer qu ~ as contas a presentadas merecem a apro
vaçüo dos senhores acionistas. 

Macapá, 8 de outubro de 1973 

Walter Lúcio Figueiredo da Silva 

José Luiz Ortiz Vergolino 

Wilson Augusto Mendes 


	

