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ATOS DO PODER EXBCUTIVO 
(P) n º 0037 de 15 de janeiro de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são confNidas em Lei, 

RESOLV E : 

Art. Iº - Aposentar, no Qua =:: ro de Pessoal «Pa rte 
P ermanente » do Governe; deste Tf nitórJo, aprovado pelo 
Decret:J número 70.572, de 19 de ma •.o de 1972, publicado no 
Diário Oficia l do dia 23 do mes1no mês e a no, os ser
vidores abaixo rc lac ion;;dos: 

· I - Nos termos dos artigos l!ll, item IH e 102, item 
I, alínea «a », da Const ituiçã o do Bnsi l: 

a) João dos Santos SacramentJ, mat. 1.777.302, ocupan
te do ca1·go de Motorista, Código CD-401.12-C. (Procf'sso 
n Y 4352/73-GAB.). 

II - Nos termos do artigo 106, it em lll, combinado 
com o de n º 178, item III, da Lei n" 1711, de 28 de outu
bro de 1952: 

a) Euclides de Abreu Costa, mat. 2.273.756, 
üo cargo de Cozinheiro, Código A-501.8-B 
n' 2913/73-GAB.). 

ocupante 
(Processo 

III - Nos termos dos artigo 101, item li e 102 item 
li. da Const ituição do Bras il: 

a) J oão Vale Gonçalves, mat. 2.07!.641, ocupante do 
cargo de Guarda, Código GL-203.8-A. (Processo nº 
4458/ 73-GAB). a contar de 26 de out ubro de 1973. 

1974. 

Art. 2° - Revogadas as disposições em contrário. 

Palác io do Setentriào. em Macapá, de 15 jane iro de 

85Q da República e 31º da Criaçã o do Terr itório Fe
deral do Amapá. 

.José Lisboa Freire 
Governador 

t P) n º 0054 d e 16 de janeiro de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso da:J atribuições que lhe são confl:' ridas em Lei , e tendo 
em vista o que consta do Processo n.0 3212/ 73-GA B., 

RESOLVE: 

Art. I ~ -- Autorizar, José Leite de Mendonça, 
ocupante do cargo de Professor Au xiliar do iEnsino Prl
mar io, nível 7, do Quadro de F uncionários do Gover no 
deste Território, lotado na Secretaria de Educação e Cultura , 
a frequentar o curso de Licf'nciatura Poliv;.Iente de 12 Grau 
em Ciências e Matemática, na Universidad e Federal de 
Pe rnambuc(l, ficando-lhe assegurado durante a realização 
do re ferido curso, a percepção dos \' encimentos, e demais 
vantagens inerentes ao cargo que ocupa, a t ít ulo de 
«Bolsa de Estudo• . 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrá rio. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 16 de janeiro 
de 1974. 85.o da República e 31.0 da Criação do Território 
b'edera l do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Governador 

CE) n° 002 de 18 de janeiro de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das a tribuições que lhe confere o Item li, do artigo 18, 
do Decreto-Lei nº ~11, de 08 de janeiro de 1989, 

DECRETA: 

Art. 1º - O registro e controle de bens patrimoniais 
do Governo de1te Território passarão, a partir de 02 de 
janeiro do corrente ano, a serem efetuados de acordo com 
as normas aprovadas pelo Secretário de Administraqão e 
Finanças. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrillo, em Macapá, 18 de ja neiro 
de 197~, 8~0 . da R epública e 3J.O da Criação do Território 
Federal do Amapá . 

José Lisboa Freire 
Gevernador 

Dr. Raimundo Sousa de Oliveira 
Sec. de Adm. e Finanças 

Junta Comercial do Território 
Federal do Amapá 

Relação dos Processos aprovados nas sessões de 02 
de julho à 28 de dezembro de 1973 da Junta Comercial do 
Território Federal do Amapá - -'<JUCAP ». 

P rocessos .I'' IRMAS 
Nº 

001/73 - M. V. Corrêa 
003/73 - Lacer da & Cia. 
081 /73 - Ielem 
004/73 - V. Avilar Borge~ 
007/73 - A. P. Crisóstomo 
009, 73 - Sizuka Kawakaml 
010/73 - V. A. de Olivei ra 
01 1/73 - F . Teixeira 
012/73 - H. Araújo 
020/73 - L. T. de S ouza 
022/73 - J . Martins 
024/73 - A. P. do Rêgo 
025, 73 - R. M. Ra mos 
026h 3 - J . Coêlho 
027/73 - Ollmplo Freitas 
028/73 - G. P. Garcia 
030173 - José Cardoao Dias 
033/73 - Severo Veículos Ltda. - SEVEL 
034/73 - Manoel Raimundo de Almeilila 
036/73 - Produtos Hortitrut!colas C . Sanadá, 

Filhos & Companhia Limitada 
037/ 73 - R. da Silva 
040/73 - G. L. Pereira & C!a. Ltda. 
043/73 - Jost Freires Araújo 
048/73 - E. Calixto da Silva 
049/73 - José Fernandes da Silva 
051/73 - Bruynzeel Madeiras S f A- BRUMASA 
169/ 73 - Idem 
193/73 - Idem, idem 
052/73 - C. B. da Silva 
053/73 - O svaldo Fonsêca 
054/73 - F. O. Sucupira 
Oã5/73 - Othon Torres Guimal'ães 
060/73 - Maurice Oamachi 
061/73 - Manoel F erreira da Rocha 
062/73 - Aziz Gamachi 
063/.73 - M. Elias 
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As RepartiçõesPúblt ·ss 1 
Tet"ritorlais dcverAo remet~r 
o expediente destinado a pu
IJli~açào neste DIÁ RIO OFI
CIAL diàriaroente, até às 
t.:Nl<J h oras. exceto aos stba
.-:iêts quando deverã& fazO-le 
a té às 11 :eO horas. 

As recla t11ações ps!1tioen
tes à matér i a retri tmida r os 
"aços rte erros C1 11 emissõe11, 
ileverão ser rormuladai por 
•suito. !\ Seção t e rtedaç:lo, 
das 9 às 1:1:30 ho ras. no má
ximo a té 72 h o r a s S t\ ÓS a 
~;afda aos órgãos oficiais. 

------------~------------~~-----·-<~--------------

EXPEDIENTE 
IMPRENSA OFICIAL **- ····· DIRETOR 

Carlos de Andrade 1-""r. tes 
.. ... ... * * * 

DIÁRIO 0FICIAL 
lmpreEso nas OficiDas da lmpr6ln s.~> C) ficial 

MACAPA - T. F. Al\IAPA 

As 11opartiGõcs Public•~)J 
cingir-se~!o às a11si na tu r e~ 
an c~ais rcuoradail até 2a ne 
Ievereiro de cad:L ano 3 i>~ 
iniciddas, em qualquer ~ poc.; 
pclns órgãos comp•• tent~s. 

. A tim rle posaib .lilar a 
1remE"ssa de 'alores al:OIIlpa
nhados de es~lareci men t~•& 

! quanto ~- Gtqa a;,lícactl!o, soli· 
oilarro1> Ubem Gf ínleros~ad( 11 

1 preferenci&lronie cheqnP r.u 
valo postal. 

A S S IN A TU R A S 'i Os wplementos às edi-
Cr$ 25,00 çõ,ts do& órgãos o!lcials 'ú Anual . 

Semestral. 
T rim estral 
N úm ero avulso. 

12,50 1 &r: [orneGerao aos assinantu 

6 
.,- · que as ~;olici t:.rem no !li o P.ll 

O. 'tü « v o runcioo:!rio püblico re-

Os originais deverão ser 
datilografnà~s e auteotica uos , 
l'essaJvndas, pol' q uem de GI
•P.Ito .. at> uras e emendas. 

.c;xcctuadas as para o ex
terior, que !.lcrii.o s e m p r e 
anuais ns as~inaturas pvd~r
se-fio tornai·, em. qualquer 
época, por seü; meses ou um 
al.l O. 

,_J I assiuat1:1ra. 

-~ .. • • ,."' • '" . . drral, tr-rá um descortlo :1 te 
«BRASl LIA - f:_s te D tario Oficial _e Encontr da pa:·a I 1tu- 1wo o· t';.ra raur jus a ~s!~ 
r a no CS~~~Ei!a~~~~~S e In~ern?to7a l d~ r_;;~r<'nsa. da descontm, rlt.Ver!i pr<rrar eu•.! 

:::--;;--·' ,no « rasJ I~_l!lPeE131 _oe ·- _ lcondiçno noatudau~sinstut". l 
Para facilltnr ao~ assinao- J A fi n de , 1 itar S( luqão 

A s ass inaturas vencidas 
!)cderão ser suspensas sem 
aviso prévio. 

tu a verificação do prazo li1e de coutiouida i'C uo n ·cebi-1 O custo de cala t·xtmpl• r 
valitle.de ele su ll& suinaturas, mente dos jwr' ais, •I e e m atrasado rios Grg1io,; • !i
ma parte !'Uperior do end11r ê- os a~:--si na n tes p roYiden iar a €i&itl l'erá, na ve •. ca a\ ulsc• 
ço vão imprusos o número resp~diva re-~owvaç·ão com : 11ere~tida de l :$ ll,li l s~~ u:1 
so talão do registro o mili i an tec fJd~ncia n in ima d{ tri o- .i mesmo ano, e r1e Cr$ ?,UU 
o ano em qne findai' \. ta (30J dt,R. pur ano d~etO I'I'ido . 

064/73 - Afif Elias Har b 
065/73 - Júlio QueirüZ àe Oliveira 
069/73 - A. P. de Andrade 
070/73 - Belo & C ia Ltda. 
O'i1/73 - Pedro Pinheiro Borges 
072 73 - T. Leite 
073/73 - A. ;vi. dos Sa ntos 
075/73 - F. C. Buen o G óes 
076 73 - J . A L ustosa 
078/73 - M. M. A. Rodrigues 
079/73 - Construtora Comercial Lima Sobrin ho 

Ltda. 
080/73 - Paulo P ereira de Melo 
082/ 73 Coutinho & Cia. 
083/i3 - Mir.eração Itapevi Ltda. · 
084/73 - Minernção ltatiba Ltda. 
085/73 - Mineração Itajá Ltda. 
086/73 - Miner ação Itapui Ltdn. 
087/73 - Mineração Itaqu<~ra Ltda. 
089 73 - L. R. Campos 
090/73 - Lucy Ferreira dos Santos 
091/73 - G. F. Magalhães 
093 73 ·- Const rutora Barbosa 
095/73 - Amapá - Motores Peças Ltda 
096, 73 - Indústria Mobiliária D' Are S/ A -

IMDASA 
1 77/73 - Idem 
206/73 - Idem, idem 
215/73 - Idem, idem 
230/73 - Indúst ria Mobiliária D'Arc S/ A -

IlV!DASA 
097/73 - Maia & O liveira Ltda. 
098/73 - Mecan 
101/73 - Cooperativa de Econ. e Crédit o Mútuo 

dos Empregados da ICOM l e Emp. 
Assoe. em Santana Ltda. 

102/73 - Mineração Itaipava Ltda. 
103/73 - Mineração Itaeté Ltda. 
104 73 - Mineração Itamaracá Ltda. 
105/ 73 - Mineração ltamonte Ltda. 
106/73 - Mineração ltápolis Ltda. 
107/73 - Mineração Itacira Ltda . 
108/73 - Mineração Itaperuna Ltda. 
109/ 73 - Mineração Itaimbé Ltda. 
l l l!f73 - Minera;;ão Itapená Ltda. 
111/73 - Mineração Itabuna Ltda. 
11 2/73 - Sinésio & C la. 
113/ 73 - Mineração Itararé Ltda . 
114/ 73 - Mi'lecação Itajobi Ltda. 
115/ 73 - Mineração ltajú Ltda. 
116/73 - Mineração Itaporã Ltda. 
117/73 - Mineração Ita i Ltda. 
118/73 - Mineração Itamarati Ltda. 
119/73 - Mineração Itacoatlara Ltda. 
120/ 73 - Mineração Itanhaém Ltda. 
121/73 - Mineração Itaborai Ltda. 
122/73 - Mineração Itarema Ltda. 
!24/73 - Equator Ltda. - Agência de Pas~agem 
125/73 - Silvério Sil\·a Santos 

)) 

)) 

Regist r o 
Alteração 
Anotação 
R egistro 

Averbação 
R egistro 

)) 

)) 

Contra t o 
Averbação 
Alter ação 

» 
)) 

)) 

» 
)) 

Registro 
)) 

)) 

)) 

Contrato 

At a 
Ofic ia l 

» 
)) 

Ata 
Contra t o 
R egistro 

Estatuária 
Contra to 

)) 

" 
» 
» 

)) 

» 
» 
)) 

)) 

)) 

» 

" 

,, 
)) 

)) 

R egistro 

126/73 - f:nia de Nazc:ré R1beiro Cardoso 
127ji3 - A. :'.ahna:'l 
130/73 - B. 't. Ca.npc • Filho 
131!73 - Jos : Uia ~ M anda 
132/13 - R. Pere ira d! Oli-.eit·a 
133/73 - Ser iços de t 'ontabt lidnde Mer~úrio 
135/73 - TPr tac 
136/73- G .. \. S il\a .- ard im 
140/73 - A. G. G::orrei 
146/73 - S. L . Mesqu! a 
147/ 73 - Sanmar - ( omércio Ltda. 
149/73 -- Tel<:com Ltd< 
150/73 - CP.Irostino Pir heiro Filho & Cia. 
l:i l /73 - Pin 1eiro i\'lac eiras Ltàa. 
152/73 - Soc.edade In< ustriul e Comercial do 

Am iÇ á L tda. 
153/73 - J. l'I. Co;;ta ~onstrutora e Mobiliária 

& C'ia. 
154/73 - EspPdito Lin:: Régis 
155/73 - Pla'on Enger har ia e E:omércio Ltda. 
157, 73 - J. C. F. de I: rit o & C ia. Ltda. 
158 73 - Alnreida & C ta. 
160/73 - M L. M. Le~ o 
161/73 - N. l'ernandes 
162/73 - Ind1 stria e \ 'omércio de Conser\'as 

Ora 'lge Ltda. 
163/73 - Lab •ratório I'ioclínico Pasleur & Cia. 
164/73 - Lab >ralório 1: ioclínico Pasteu r 
165/73 - C. 1'1 Sil\a 
166, 73 - Fl'Jc oaldo Fr< nco do Rosilrio 
167/73 - O .. \. Siln 
168173 - C. c~aluppo 

1 17r j73 - Cerlmica Na.tta Lt.da. 
171/73 - Comércio e Ir.Jústria Martins & h·mãcs 
172/73 - G. t\. Bru~il 
173/'13 - Am 1 zooa~. Jó'a & Cia. 
174/73 - Jndustria Ara ~u<>ry Ltda. 
175/'I'J - J. M. S. Ner 
181 73 - Cun!"la & Car Joso 
182/ 73 - M. t; . Ferreir:• 
183/73 - N. C. LoiJJto 
184/73 - Pinltelro Maôe irns Ltda. 
189/73 - S. L. Brito 
190/73 - W. P. de Oliveira 
191/73 - E. E. de Sou7n 
192/73 - F. H. Colares 
HJ5/73 - Agro Pecuár a Itapoã Ltda. 
196/73 - Alencar, Araújo & Cinema Ltda. 
198/ 73 - N. M. Pereira 
199/73 - EgnJ 
202/73 - R. c e Jesus 
203/73 -- Macêdo da Lt1Z 

204/73 - N. M. de OJi,·eira 
207/73 - F. ~· Marque; 
208/73 - Corr panhia A:n01paense de Telefones 

- CAT 
209/73 - NKF Representações Ltda. 
211 /73 - Seniços i\ux de Hodavias da Ama

zônia - SARA 
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213/73 - M. A. Uchôa 
2 I 7/73 - M. A. Nogueira Dias 
2191n - M. Leit1~ 

Registro 
Averbação 

)) 

22!,i3 - ·,O CADUCEU» Contabilidade e Re-
].lresentações Ltda. 

222/73 - José Alves de Souza 
2~4/í3 - G. Kubota 
2:~5/í3 - M. Paiva 
2:!6/73 - Companhia Industria l do t'.mapá-CIA 
227 '73 -- Comoanhia de EJ-.tricidadc do Ama-

pá ~ CEA 
238/?'J - Telecomunio:~r;ões do Amapá -

TELEAIVIAPA 

l\1acapá (AP}, o4 de janeiro de 1974. 

Lu!z Ca,·Jos l\1uricy 
Piesidente - JUCAP 

Benjamin Almeida Soa re!; 
Secretário Geral - JUCAP 

-Gabinete elo GoveTnadoT-
Portaria nQ 00lf74-GAB. 

Alte ração 
Registro 

)) 

» 
Oficial 

Ata 

» 

O Governador co Território Federal do Amapá, no 
uso de suas atribu ições, e considera 'lào o disposto no pará
gi a[o III, do artigo 74, do Decreto-Lei n° 200/67. 

HESOLVE: 

Conceder a Senhora Eneide Correa de Assis, se1 vi
dora da Secretaria de Educação e Cultura, a importância d e 
Cr$-3.000,00 (três mil cruzeiro), para <tender despesas Miú
das de Pronto pagame!lto à conta d('. suprimento de fu ndos, 
para a aquisição de mate:·iai~ de~ti 1'3.dO.i à estudos sócio
cultur< is do índio de nossa região, dcl município de Oiapo
q ue, tendo como prazo para a prest< ção de contas das a pli
cações do 1 e ferido suprimento, 60 dias, a contar da data do 
recebimenlo, observado os termos da Portaria n° 022/73-SAF. 

P&lácio do Setentrião, em Macapá, 25 de janeiro de 1974. 

-José Liboa Freire-
-Governador-

Gabinete do Governador 
Portaria Nº 002174-GAB. 

O Governador do Tenitório Federa l do Amapá, no 
uso de suas atribuições e consicerando o disposto no artigo 1 

74, parágrafo III, do Decreto-Lei n~ 200/67, j 
RESOLVE: 

Conceder a Vitor José Moreira dos Santos, Chefe do 
Set•vlço de Aeronáutica do Governo deste Território, a im
portância de Cr$- 3.000,00 (três mil cruzeiros), tendo quinze 
(15) diag pa ra a apresentação da prestação de contas da apli
Ca\ãO do referido Suprimento, a contar da data do re
cebim ento. 

I 
I 
I 

I 
I 

Palácio do Setentrião, em Maca pá, 28 de janeiro de 1974. I 
José Lisboa Freire 

Governador 

Comissâo Permanente ele Licitação 
Edft3l de Tomada de Preços :"'" 02/74-SOP 

AVISO 

De ordem do Excentissimo Senhor Governador, avi
samos aos iut~ressados que se ach a a berta a licitação de 
Tomada de Preço 02j74-SOP, para as obras d e reforma 
geral C.:o prédio do Colegio Comercial do Amapá, ne~te 
Território. ' 

A licitação será re::.lizada à> lo:oo horas do dia 08 de fe
vereiro de 1974, na sala de Reunião da Se<lretar ia cie Obras 
Públicas, nesta cidade. 

Os esclarecimentos relativos aos detalhes e projetos 
da obras acima indicadas, serão prestados pela Secretaria 
de Obras Públicas, nas horas normaig de expediente, estan
d o r eferido Edital , a fix<Jdo no Quaóro de Aviso daquele 
Ótgão. 

Macapá, 24 de janeiro de 1974. 

Francisco Medeiros de Araújo 
Pelo Presidente da C.P.L. 

Comissão Permanente de Licitação 
Edital de Tomada de Preços N°. Ol /74-SOP 

AVISO 

De ordem do Excelentlsso Senhor Governadgr, avi
samos aos interessados que se acha aber ta a licitação de 

1 Pt·eços nº o3/74-SOP, para as obras de reforma gera l do 
Grupo Escolar Barão cl0 Rio Branco, neste Território. 

A licitação será realizada às lo:oo horas do dia oS de 
fevereiro de 1974, na sala de Reuniões da Secretaria cie 
Obras P úblicas, nesta cidade. 

Os esclarecimentos r elativos aos detalhes e projetoll 
das obras acima Indicadas, serãe prestados pela Secretaria 
de Obras Públicas, nas h0ras normais de expediente es
tanco referido Edital afixat:lo no quadro de Av isos, daquele 
Órgão. 

Macapá, 24 de jane iro de 1974. 

Fr antisco Medeiros de Araújo 
Pelo Presidente da C.P.L. 

Secretaria ele Obras Públicas 
Aprovo e Publique-se 

José Lisboa Freire 
Governador 

Contrato nQ 39/73-SOP. 

Termo de contrato Cil e empreitada global cele
brado entre o Governo do Território Federal do 
Amapá e o senhor Tiburcio da Silva Melo. 

I. Preâmbulo. 

J. Contratantes: - O Governo do Território Federa l 
do Amapá, neste termo denominado GTF-AP, representado 
pelo engenheiro J osé Airton de Almeida r espondendo pelo 
Expediente da Secretaria de Obras Públicas e o senhor 
Tibúrclo da Silva Melo, denominado Empreiteiro, residente 
e àomiclliado nesta cidade, à Rua Padre Manoel da Nóbre
ga, n º 67, que assina este termo na qualldade de emprei
teiro. 

2. Local e Data: - Lavrado e assinado nesta cidade 
de Macapá, Capita-l do Território Feder al do Amapá, no 
edifício-sede da Secretaria de Obras Públicas. aos 28 dias 
do mês de d ezembro de 1973. 

II. Fundamento Legal do Contrato 

O presente te rmo de contrato foi devidamente a u
torizado pelo ExmY. Sr. Governador do Território, tendo 
em vista a aprovação do teor do ofício n2 1.781173-SOP, em 
arquivo nesta Secretaria, que se reporta sobr e a contratação 
do serviço dEt mão-de -obra com pequenos empreiteiros da 
r egião, devido as razões nele expostas. 

IJI. Objeto, Localização e Forma de Execução dos 
Serviços. 

I. Objeto do Contrato: - O Empreiteiro se obriga a 
fornecer os sen·iços de mão-de-obra par a a construção de 
olto (8) unidades escolares na r egião do Bailique, de acordo 
com o p rojeto e especificações dos serviços, cujas escolas 
são as seguintes: 

I. Escola Isolada de Igarapé Grande do Cur uá; - 2. 
Escola Isolada de Igarapé do Burltizal; - 3. Escola Isolada 
do Igarapé do Marinheiro; - 4. Escola Isolada Bur itiza l do 
Marinheiro; - 5. Escola Isolada do F ranco Grande; - 6. 
Escola Isolada de Igaçaba; - 7. Escola Isolada de Açait uba; 
- 8. Escola Isolada do Furo do Baillque. 

2. Forma de Execução: - O Empreiteiro se obriga a 
executar os ser viços na forma deste contrato obedecendo 
integralmente o projeto, as especificações e normas forne
cidos p ela S ecretaria de Obras Públicas, passando tais do
cumentos a integrar e ste instrum ento, inclusive os que se 
re fe rem a alterações admitidas ou introduzida!' pelo GTF-AP. 

3. Mão-de-Obra: - O Empreiteiro se responsabilizará 
pela execução dos serviços objeto deste contrato a serem 
desenvolvidos com a mão-de- obra local. Os mestres deverão 
ser pessoas de experiência e idoneidade técnica e pessoal 
comprevada e inclusive estarem habilitados a prestarem 
quaisquer esclarecimentos que lhes sejam solicitados pela 
fi scalização da obra. 

IV. Preço. Pagamento, Dotações e Empenho. 

1. P reço: - O GTF-AP pagará ao Empreiteiro pela 
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execução dos servi~os objeto d~ste oontrato, a quantia de 
Cr$ 224.000,00 (duzentos c v !:~te e quatro mil cruzeiros). 

2. Forma de Pagamento: - O pagame 1to da obra 
será feito pela Tesouraria do GTF-AP, logo após rigorosa 
fiscalização e aceitação pela Secretaria de Obras Públiaas 
dos serviços realizados pPio Empreiteiro, em parcelas iguais 
ou superiores a 20% do valor do contrato. 

3. Dotações: - A s despesas decorrentes com a exe
cução do presente contrato. ocorrerão à conta das cotações 
do Ministé rio de Educação e Cultura D.E.F. - Sistema 
Operacional dos Territórios, na conformidade com ct Con
vênio firmado entre o GTFA e o M.E.C. . categoria ecol'lô
mlca 4.1.1.0. d() corrente exercício. 

4. Número de J:mpenhe: - As despesas de que trata 
o item anterior, foram empenhadas através da Nota de 
Empenho nº 6/ MEC-DEF-73. 

V. Andamenhl dos Serviços. 

1. Cronograma: - Os Servioos t erão andamento pre
Yisto no cronograma aprovado pela Secretaria de Obra~ 
Públicas, admitida a tolerância máxima de 1 O%. 

2. Prazo: - O prazo para a execução total dos ser
viços objeto deste contrato é de 60 (se!senta) dias corridos, 
contados a partir da expedição da 1! ordem para o Início 
dos serviços. • 

3. Multa: - O Empreiteiro ficará sujeito à multa 
moratória de Cr$ 2.24,00 (duzentos e vinia quatro cruzeiros), 
correspondente a 0,1% do valor contratual por dia que ex
ceder ao prazo estabelecido neste documento. 

VI. Fiscalização e Aceitação dos Serviços. 

1. Fiscalização: - O GTF-AP t!scallzará o Emprei
t eiro através da Secr etaria de Obras P úblicas, que manterá 
ação fiscalizadora de mvdo siste mático e permanente de 
maneira a fazer cumprir o cGmtrato e seus anexos. 

2. Aceitação Cilos Serviços: - A Secretaria de Ob1·as 
P úblicas aceitará os serviços que estiverem de acordo com 
as especificações. Os serviços ou operário• que não corres
pendam as necessidades da obra e às condições pact uadas 
caberá ao Empreiteiro r efa•:ê-los ou substituí-los dentro de 
48 horas. A a ceitação final dos serviços não acarretará de 
modo algum a exgneração do Empreiteiro e seus técnicos 
da responsabilidade civil e t écnica por eventos de~orrentes 
ou r elacionados com a execuçiio dos serviços convenciona
dos e dados como aceitos. 

VII. Rescisão do Contrato. 

1. Rescisão: - O contrato poderá ser r escindido uni
latel'almente pelo GTF-AP, ou bilateralmente, atendida sem
pre a conveniência admlnis trat!va, a critério do GTF-AP, 
caberá a rescisão do contrato independente de interpelattiío 
judicial ou extra-judkial, quando o Empreiteiro: 

a) não cumprir quaisquer das ! Uas obrigações contra
tuais; 

b) transferir, no todo ou em parte os serviços sem 
prévia autorização no GT F-A P. 

2. Indenização: - Na hipóte se do Item I dessa clá u
sula caberá ao Empreiteiro receber unicamente 011 valores 
dos serviços executados até a data da r escisão. 

Vlll. Foro. 

Para as questões decorrentes deste termo elege-se o 
Foro de Macapã, capital do Território Federal do Amapá. 

Eu, Délcio Ramos Duarte, Chefe da ileção de Expe· 
clientes da Secretar ia de Obras Públicas , lavrei 0 presente 
termo, em quatro (4) vias de igual teor e forma que segue 
datado e assinado pelas partes convencionadas , pelas teste
munhas e por mim. 

Maca pá, de dezembro de 1973. 

Engº José Airton de Almeida 
Resp. F>/Exp. da SecretaPia de Obras P úblicas 

Tibúrcio da Sil va Melo 
Empreiteiro 

Joio VictoF Moura àe Arruda 
Testemunha 

Allrlo Marques de Souza Rodrigues 
Testemunha 

Délcio Ramos Duarte 
Ch~(e 'da Seção de Expedientes da S. O. Públicas 

Estatuto da Asso ::iação Recreativa Maracatu 
da Favela 
(continu~ção do número anterior) 

Art. 319 - Solen~s sãe as realização com o objetivo 
de dar posse ao corpo diretivo da Associação assim como 
também as e: etuadas 1 elo transcurso do aniver~ário da 
A.R.M.F., con10 ainda tuando para homenagear a ssociad JS 

ou autoridades. 
Art. 32º - Sessõ••s Constituint~s são as realizadas com 

o próposito d ~ re forma,. o~ Estatutos. 
Art. 33" - As s !SSÕes de Assembléia Geral seriio 

conv Glcadas au·avés da fmpnsa falada e escrita, 24 hora no 
mínimo antes de sua r •alizac;ão, devendo constar, tamb(•rn, 
no quadro de aviso da A.R.M.F., Porta ria dando, ciência aos 
Associados. 

Art. 34º - P ara 1 realização das Sessões de Assembléia 
Geral serão 9bedecid1.1s a "ordem de chamada'' na forma 
8 seguir. 

- Primeir a 
- Segt ndo 
- E T(m:eira C! 'lmadas 
Art. 35'' - Se n· primeira e segunda chamadas não 

houver "quer .1m" $Ufic '!nte (metade e mais um dos sócios 
em pleno goz:> de seus :ilreitos), a Assembléia de verá reunir 
e deliberar com qualq t.e r número de sócios r..r esentes. 

Art. 3112 - São ttribuições da Assembléia Geral: 
a) - i>l ~ger e er 1possar o cerpo diret ivo da Associa-

ção; 
b) - t c mar conl: ecimento dos atos da Diretoria dan

do-lhes o dt•v ido julga 11ento, depois de ter o parecer do 
Conselho Fis :ai; 

c) - d:. cla ra in• erpretaçâo dest e Estatuto em caso de 
dívidas e reS•> ivP.r sua ~ omi ssões; 

d) - censura r, repreender ou punir associados ou 
diretores de a ;:ordo co n os seus atos, usando, para isso, 
qualquer da3 elíneas in ,;e rldas no art. 17° deste Estatuto; 

(co:1tinua no próximo núme ro I 

Agro Comu ütá rio Esporte Clube 

Fundado c m 14 de abril de 1973 

l~STATUTOS 

(continuarão do número anterior) 

Sessão I 
Dos sócios Titu la res. 

Art. 6º - Os se elos t itulados dividem-se : 
a) - G · ande Be .eméritos. 
b) - Bt ne mérito: . 
o) - B"nemérito atletas. 
§ I - I sses títL los ~ó podem ser conferidos pelo 

Conselho Del berativo. 
§ 11 - )s sócios titulados estão isentos individual

mente de con cribuição :>ecuniária de caráter permanente. 
Sessão li 

Da admiss~o na classe dos t itulados. 
Art. 7º - Será Grande Benemérito o sócio Bene

mér ito a que aquele tí ulo for conferido em atenção "! ser
v içog relevant~s qw~ t enha eontinuado a prestar ao AGRO. 

Art. 8º - A pro Josta para Grande Benemérito, será 
apresentada ao Conselt o Deliberativo pelo Conselho Dire
tor eu por cir .co (5) mE mbros daquele pode r. 

Art. 9" - O Pre .. idente do Conselho Deliberativo no
mea rá uma c >missão de cinco (5 ) membros para dar pare
cer sobre a çropo&ta, c ue não poderá ser votada na Ses
são em que for aprese•ltada. 

§ I - ,\ comissã J t er á o prazo máximo de dez (10) 
dias para dar o parece · 

§ 11 - Recebido o parecer, o P residente do Conselho 
Deliberativo ~ubmetê-lt·-á a deliberação do referido poder 
em sua primeira re unii o. 

Art . 102 - A pr< posta para concessão do Título de 
Gra nde Bene mérito, qu.1ndo o parece r for favorável, só po
derã ser pas ta em 'otação se presente, no mínimo, um 
ter~o (1, 3) da totalidade d os membros do Conselho Delibe
rativo e g t ítulo será concedido se o número de votos fa 
voráveis corrrsponder no mínimo, a metade e llla is 
um Glos memhNs e leib,•s. 

§ I - Quando o parecer for contrário, a p roposta só 
poderll ser post'i em v..>taçi o, quando estive rem presentes, 
no mínimo, a um ter~o (1/ 3) da mesma totalidade. 

§ II - O escrut!o eo será secr eto. 

(Continua no pr óximo número) 


	

