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ATGS DO PODER EXECUTIVO 
(P) nº 08 11 de 08 de julho de 1974 

O Governador do Território Federa l do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe ~ão conferidas em L <>i, e tendo 
em vista o que consta do Processo n2 1.101/74-SA F., 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar Jorge Armando Freitas do Ama
ral. portador do diploma de Geólogo, ocur,ante da funçã o 
de Professor do Ensino Hédio, da Tabela de Pes ,oal E~pe
clalista Temporário do Governo deste Terr'tório, lotado na 
Secretaria de Economia, Agricultm a e Colonização, para 
viajar da sede de suas atribuições - Macapá -, até a ci
dade elo Rio de J aneiro, .:a;lital do Estado da G u ·mabara, a 
firn de fr-equentor um est ágio de peclologia no Departamen
to de Solos da Universid<;de Federal Rural daquda capital , 
com a duração de vinte e no\·e (29) dias. 

Art. 2.0 
- Revogadas as disposições e m contrário. 

Palácio do Setentrlão, em Macapá, CB de julho de 
1974, 852 da República e 31º da CriaçQo do Território Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) nº 081 2 de 08 de julho de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das a ~ribuições que lh e são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Proces~o nº 331/74-SEAC., 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar Haroldo Vitor de Azevedo San
tos, ocupante do cargo isolado d e provimento em comissão, 
símbolo 5-C, de Diretor da Divisão de Indú:·tria e Comérci& 
do Quadro de Fu'lcionár!os do Governo deste Território' 
p:,ra exercer 3Cllr1Ulativamente, O cargo em comissão d~ 
Secretário de Economia , Agricultura e Col onização, do 
Quadro acima r eferido. 

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, t>m Macapá, 08 de julho de 197-i, 
85P da República e 312 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n.0 08 1 G de 09 de julho de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das a tribuições que lhe são conferidas em L<>f, e t endo 
em vista o que consta do Processo n.0 686j74 SOP., 

R ESOLVE: 

Art. 1 º - Designar na foro: a do artigo 145, item I , 
combinado com o de n.0 147, da Lei n.0 1711, de 23 de outu
bro de 1!:152, J oaquim de Vilhena Netto, Engenheiro, nível 
22-B, du Quadro de Funcionários ào Gov<.:rno d(·ste Terri
tório, lotado na Secreta ria de Obras Públicas, pa ·a exercer 
a função gratificada, símbolo 3-F, de Che[e da Seçilo de 
Es tradas de Rodagem, do Quadro acima referido, a contar 
de 04 de julho do corrente ano. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

P a lácio do Setentri3o, em Maaapá, 09 de julho de 
1974, 85º dn República e 31.0 da Criação do Terr itório Fe . 
deral do Amapá. 

Fernando Luiz Ramos Dws 
Govl!rnador Substituto 

(P) n° 0818 de 09 de julho de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribui~ões que lhe são conferidas em Lei e tendo 
em vista o que consta do Processo n.0 6!19/74-SOP., 

RESOLVE: 

Art. J.O- Designar os Drs. Joaquim de Vilhena Nett~, 
Manoel Antônio Dias e Nestlerino dos Santos Valente, 
membros da Comissão designada pela Portaria n.• 182/ DG 
do D.N. P.V.N., pnra const ituírem a Comissão de Fiscalização 
na elabora~ão dos estudos e ante projeto do Porto de Ma
capá, para se desloca rem da sede de suas atividades até 
Belém, capital do Estado do Pará, para como representan
tes do Governo, tomarem parte da reunião convocada pelo 
presidente da Comissão, a ser realizada na sede da Segunda 
Diretoria Regional do Departamento Nacional de Portos e 
Vias Navegáveis. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrár io. 

Palácio do Set~ntrião , em Macapá, 09 de julho de 
1974, 85º da República e 312 da Criação do Território Fede
ra l de Amapá. 

Fernando Luiz Ramos Dias 
Governador Substituto 

(P) n º 0819 de 09 de julho de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no uso 
das atribuições que lhe ~ão conferidas em Lei, e tendo em 
vista o que C'onsla do P rocesso n º 0344/74-SEAC., 

RESOLVE: 

Art. J!! - Designar os servidor es abaixo relacionados, 
para constituír em a Comissão Organizadora da I Feir a 
Agr opecuária, l;omerclal c Industrial, a realizar-se no Posto 
Agropecuário de Macapá (Fazendlnha), no período de 08 a 
15 de setembro do corrente ano: 

- Eng.• Agr.0 Abemor Coutinho, Secretário de Eco
nomia, Agricultura e Colonização; 

- Engº Agr!! Joaquim ,\IJ:atias da Rocha, Diretor da 
Divisão de Fomento à Produção Animal e Vegetal; 

Economista Haroldo Vitor de Azevedo Santos, DI
retor da Divisão de Indústria e Comérck); 

- Sociólogo Albet:to de Andrade Uchoa, Diretor da 
Divisão de Geografia e Estatística; 

- Bacharel em Direito Mércla Maria Sal~ts de An
drade, Diretora da Divisão de Colon1zação; 

- Economista Ar lete Monteiro, Chefe da Assessoria 
Técnica (SEAC); 

- Médico Veterinário Antônio Clóvis Queiroz Vas
ques, Chefe da Seção de Fomento à Produção Animal. 

Como convidados especiais: 

- Dr. Agostinho Lamarão ãe Castro Ribeira, Diretor 
Estadual do Ministério da Agricultura no Amapá; 

- Dr. Hercilio Vate r Faria, Diretor do Campus 
Avançado do Amapá, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro; 

- Dr. Júlio Arma ndo Horna Cantclll, Secretário 
Executivo Adjunto da ACAR-Amapá; 

- Dr. Raimundo da Cost a Crespo, Gerente da Agên
cia local do Banco da Brasil S.A.; 

- Sr. Raimundo Ursulino de Amorlm. Gerente ds 
Agência local do Banco da Amazônia S.A.; 
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- --------------- ------------------ ---------------
- Sr. Leverriher Alencar de Oliveira , G erente da 

Agência local do Banco Ret> l S.A.: e 
- Sr. Rubens Queircz, G erente da Agêncía local do 

Banco Brasileiro de Descontos S.A. 

Art. 22 - Revogada3 a s d isposições em eEJntrflrio. 

P aláclo do Setentrião, em Macapá , 09 de julho de 
1974, 859 da República e 31.0 da Cr iação do Território Fede 
ral do Amapá. 

Fernando Luiz Ramos Dias 
Governa dor Substitut" 

MADESA ·- Indústrias Madeir eiras de 
Santé:l na S.A . 

C.G.G: . 05.975.826/001 
I 

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada no d ia 
30 de abril de 1974. 

Aos 30 (trinta) dias do més abri l de 1974, às 10:00 
(dez) horas, em sua sede S'.·Cial. na Iiha de S:mtana, Muni
clplo de Mac10 pá, Território Federa l do Amapi1, reunirem-se 
em Assembléia Geral Ordhári n os sPnhores acwnistas da 
MADESA- Indústr ias de Maclerelras de Sootana S.A. na 
forma da convocação feita por Editais publicados no Diário 
Oficial do Território, edições de 28/29 de man~o. 4/5 e 9/IU 
de abril e no jornal << Novo Amapá» edições de 3() ôe mar
ço e 6 e l!O do mês de a bril. Ver ificando-se a presença de 
acionista r epresentando a t otalidade do capi tal social con
forme assinaturas ap ostas no liv ro próprio, instalou-se a 
reun}ào, assumindo a presidoància dos trabalhos. na confor
midade do a rt . 1l! do s e stc~tos. o Diretor Presidente da 
Sociedade, acionist a Kj eld Torb~n Andersen, o ']U~ l convidou 
a mim, acionistu José Valle Msrtins ~ara Secretério. Oontf
t uída a Mesa, o senhor P resid2nte d eter minou-me, que lesse em 
voz alta, G que fiz, e transcrevesse pHra esta ata o lntelro 
t eor de Edita l de Convoca<:~o, que é o seguinte «MADESA» 
-Indústrias Madereiras de Santana S.A. -CGC - 05.975.3:?6/00 1. 
- Assembléia Geral OrdinÍlria. Convocação. Pelo presente 
Edital ficam convocados os senhores aci ~Jms tas Ga MADESA 
Indústrias Maderelras de Santana S.A. a se reunirem na S<'de 
socia l, oa Ilha de Santana, Município de Macapá, nest.e Ter
ritório , à s 10:00 (dez) horas dia 3o de abril do corrente ano, 
para, em Assembléia Geral Ordinar la, deliberarem sobre o 
seguinte: a) Relatório da Diretoria, Balanço Geral e Demons
tração da conta de Lucros c Perdas rela tivos ao exercício 
d e 1973, bem como respectivo Parecer do conselho Fiscal; 
b) Eleiç:ao da Diretoria e do Conselho Fiscal e fixaçüo dos 
resj:)ectlvos honorários . Ilha de Sant:ma, 21 de março de 
de 1974. Kjeld Torben An der,en. Diretor Presidente. A seguir, 
o senhor P residente deter n·. in ou-me que lesse, tam bé m em 
voz alta, o que fill. o Relatór io da Diretor ia, o Blllanço 
Geral e Demonstra~ão da Conta de Lucros e Perdas rela ti
vos ao exercício de 1973, bem como o respectivo Parecer do 
C<mselho F iscal. conforme publ ica;;ão dos dias l fi/ 17 de 
abr il no D!ario O ficial do Tenitório e 2o d e abril 

no jornal ~Novo At ·1apá». Term inada a leüura dos refnlàos 
docnmentCõ>s, o senh >r Pres idente subm~teu-os à discussão e, 
como ninguém se r 1aniEestasse, :;u bmeteu-os à votação, ve
rificando-se sua ap.·ov!ção p:lr unanim1dnde, bbstewlo· ôe 

os i mpedimentos p~·r ld. O senhor Presidente, dlante do 
r esultado da votaç:'o, d!')clarou que as c:>nt~s da Dir eto r ia 
referentes ao exert'ido de HJ73 haviam sido portanto, devi
damente :lp!·ovadas. sem qualquer restricão ou r essalva. 
Da:1do seqüência a,,s ttabalhos, o senhor Presidente colocou 
em pauta a matérlr. constante do item b, ou seja, a elei~ão 
dos membro;; da Diretoria. do Conse!h0 Fiscal e seus su
plentes para o perí•1do anual que t erminará em a próxima 
Assembléia Geral Ordl'1ária a se r ea lizar em 197íi. O acio
nista José Val le M. rLlns propos a reeleição do DiretOJ
Presidente e dos IY.cmbros e Suplentes do Conselho F:~~. ... .. 
A proposta foi aclamada pelos demais acionistas, tend G, em 
conseqüê~cia. o senhor Presidente, proclamado reeleitos , 
por u m ;;,no e até c- próxima Assembléia Geral Ordll'li1ria 
os seguintes seoh<J res: Para Diretor-Presidente: Kjeld 
Torben Andersen. dinamarquês, do comércio, casado, r e
sid<?nte em Sa ntos, à Av. Presidente \.Vilson, n º 76 Apt.O 51, 
portador da CartE-ira modelo 19 - R.G. 3.8fi6.466, inscrit<J 
no Cadastro de Pe!·~o~:s Físicas sob n.O 024.11 6.528. Para 
Membros Efetivos do Con~eho F iscal: 1) Jo ~é Tavares 
F;tho. brasileiro. cc•nt<.-!or, solteiro, maior r esidente e:n 
Santos, .:\ Rua Evm ~te ela Vei~a. n.0 25il, Cnsa S, portador 
Cerl.ui<l rle ldr·ntida le I~.G. 5.013.262 - ln~crito no Cadastro 
de Pesso::s Físic~.s sc b n.0 031.452.'J·Hl: 2) Svend Erik 
Nie lo;en, dinsmarqu s, cio comércio, soltei ro, maior residente 
em S:io Paulo, C:,n;~l::ll, á Rua Teixeira ::iilva, 1147, AptY 93, 
portadoi' da CarLeir l\1uJelo 19- R.G. 3 . !73.63 :~. inscrito no Ca
d::Jstro de Pes. oas F,sir;:s sob n ~ 008.494.648; 3! Celso da S ilva 
Pontes, bras!!Eiro, av\'o::ado, czsndo, residente em Santos, à n!a 
Artur Assis, :iS Ap . •J 43, portador da Cédula de Identidade 
Il.G. no :1.931.12:3 - iu;.;crlto no CndJstro àe Pessoas Fl
sicRs sob !1° 1.35.13& 721 •. Para ~.lernbros Suplentes do Con
selho Fiscal: J) L te!. -\lcides H ilsdorf, bra!;ileiro, do comér
cio, casaclo, re:stden r~ em Santos, ú Hua Ar"laral Gurgel 
n.U 38, port::1e1 •r da ·--.! .ui.a dP. ldcntidctde H.G. l.9·i2 .Z:l2. 
inscrito 110 C:•d .• str 1 d~ PE.'s~oas Físicas ~ol.J nç 016.990.408; 
2} Bjarne Roerbnck Jensem, dinamarquês, d o comé rcio, 
C'l~ado, residente ePl Siio P2.u lo. Capital, à Hua Silo Nazá-
rio n .0 :>.2. portnclor da Carteira Modelo 19 - R.G. 11 ° 
4.4l!i.242, inscrito no Cadr.stro de Pesso:;s I•':sicas mb n.O 
001.05ü.788; :~l Mário Muniz Júnior, brasildro, do comércio, 
casa(lo, re~iclente er1 Sécntos, à Rua João Caei :<no n.0 125, 
Casa 1. porta ior da Cédula de Identidade R.G . 4. 317.31:~. 
inscrito no Cada~tr:.· df' Pessoas Fíf.icas sob n~ 070.976.03!J. 
Foi a ind:J proposto que a Asst>n.bléia fixasse os honorários 
pf.lra o senhor Diretlr-l" residente e Conselheiros Fiscais na8 
seguintes bases: l) 1-':Jra o Diretor-Presidente a quantia 
mensal de CrS 2.50í ,00 (dois mil e quinhentos cruzeiros•; 
2) Para cada memb ·o efetivo do Conselho Fiscal a quant i:1 
anual de Cr$ 50,00 \Cinquenta cruzeiros!. O ~enhor Pre
side.'lte submeteu c ita proposta a discussão e, corno 
ninguém se manife~tasse e, colocou-se em votaçno, ve;ifi
cando c proclamanc<o h~ver sido a mesma aprovada p or 
u nanimidade. com ahster ção do voto elos in~eressados. O 
senhor Presidente. a seguir, por haverem sielo_ esgotados 
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os assuntos constantes da Ordem do Dia, colocou a palavra 
à disposição dos present«:s. Como n'nguéro dela quises~e 
fazPr uso,. o senhor Presideuté declarou suspen~os os tru
ball').os pelo tempo necessários à lau atura da presente Ata. 
ReHbét'tos trabalhos, foi [t pt·e~ente Ata Ji rla, achada con
forme e aprovada, am sinal do q :e rol por todos assinada, 
encerrando-se os trabalht s. Ilha de Santana, Município de 
Maca pá, 30 de abril de 1 ··i -t. (éia) J .;s" v a! e M~rUns , Se
cretário. Kje!d Torben .~ ,d, t'fen, Presidentt• da J\iesa. Este 
Asiático Comércio e Ind• ~t1 ·a S./'_., Kjeld Torbel' Andersen 
- Diretor-Presidenti. G~.,;nnar He·mingsen. José Vai!e Mar
tins. Peter Henning , ohansson. Chri tian Bjodstrup 
Andreasen. José Carlos da Silva. Kj .. ld Tot ben Andersen. 

A presente e cóuia f•el ca At<~ lavrada no lh·ro pró
prio de fls. 5v/6vj7. · 

Ilha àe Santar.a, 1\Iacapá, 30 de abri! de 1974. 

José Valle Martins 

Junta Comercial do Território F. Amapá 

Este (sl Ata de Assembléio Geral Ordinária em 09 
vias foi (ram) apresentado (s) no dia 11 de julho de 1974 e 
mandado orquh·ar per D-sp-cho da Junta Comercial do 
Ter. Fed. do Atnapá contendo 4~ tolha ele n.0 1 a 42 que 
vão por mim rubt ;cadas com o apelido J MAS de que faço 
uso. Tomou na odem de nrquivamento n.0 514. E para 
constar Eu José Maria Almeida d'l Silva Primei ·o Oficial 
fiz a p resente nota. J .tma Comercial do Território F. 
Amapá, Macapá 11 de JUtho de 1S7L 

Benjamin Almeic'a Soares 
Secretr.rio Gernl - .JUCA P _________ ,_ ______ _,_ 

PFef.:> Itura Munic1pal de Macapá 

Ap!OVO e rublique-se 

DIARIO O.FIOIAL 3a. pàg. 

c) - Capeamento de aproximadamente 63.500 m2 de 
ruas e avenidas em areia-asfáltica prà·mlsturada e quente 
com largura da faixa de rolamento pré-fixada no Plano de 
Aplicação e espessura de máximo 0,05m. 

dl - O Plano de Apli«ação referente aos serviços 
ora contratados poderá ser alterado pelo D.O.V., sempre que 
jnlgar C(•m·enlente. deFde que não ultrapasse a quantia pre
vista parn o prc;oscnte Contrato. 

e) - A Contratante fornecerá o seguinte material 
para execução dos scr\'iços: asfalto líquido tipo RC-2, ci
mento <1sfàltico CAP 50/60 e areia. Ficando sob a responsa
bi lidade da Contrat~da todos os demJill materiais necessá
rios ao desenvolvimento e conclusão dos serviços. O mate
rial d-:- responsabilidade da Contratante será entregue no 
Canteiro da obra. 

2. Fvrma de ExPcução dos Serviços: Os serviços se
rão executado.> de acc,rdu com as normas técnicas adotadas 
pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, sob 
a orientaçãQ do Departamento de Obras e Viação, da Pre
fei tura Municipal de Macapá. A Empreiteira deverá manter 
um Engenheiro para representá-la em matéria de ordem 
técnica dur;;nte a vigência do presente Contrato. 

III. Preços - Pagamento e Reajustamento. 

I. Preços: A PMM, pagará a Empreiteira pela execu
ção dos serviços, os p reços da Tabela aprovado pelo Con
selho exccutiyo do Departamento Nacional de Estrada de 
Tiodagem, em 18.06.64, com a correção de um inflator (1) 
igual a 14,537 1. 

2. For ma de Pagamento: O pagamento dos serviço11 
aerá efetuado pela Pl\1M, mediante boletins de medição 
fomecirlos pelo D.C.V. através de solicitação da empreiteira, 
condicionada a entregn dos recursos feitos pela Secretaria 
de Administraçiio e Finanças do GTFA. 

3. Reajustamento: Os preços propostos serão revisíveis 
conformidade com o Decreto· Lei nQ 185, de 24/02/1967. 

IV. Prazo. 
Lourival Berr·venuto da Silva I 

Prefeito Muni·~ípal I. Prazr: O prazo para conclusão total dos serviços, 
objeto do p resente Contrato, será de 210 (duzentos e dez) 
dias corridos, contados a partir de I~ ordem de serviços, 
expedida pelo D.O.V. ressa lvados fatos de Administração e 
casos de força maior. 

Termo de Contrato N° 01/74-DOV PMM. 

Termo de Co.1trato de> Empreit:Jda Glob~ l que 
entre si cclebr·am a Prefeitur& Municipal de 
lVIacapa e a ftrmél ·ECCI R•, Er1presa de Cons
truções Chls e Hoco\·lári<..s S/ A, na forma abaixo: 

1. Preâmbulo: 

I. Contratarte: A Preíeitur~ Munici~)al de Macapá 
( /,P), neste te rmo dtnominadCl PMM, re lresentada pelo 
Diretor cie Departamento de Obr.s e Vi ção Engº J osé 
Ct:sário Pastana e a firma ECC'IR S/ A, aqui j~norrioado Em
preiteira. com e~C'ritório t~st:lbelec ria em E !lérn, Estado do 
ParA, a Av. Serzedo::lo Cornia n'' lS GR .. 01 '2, fones: 23.3033 
e 23.3710, I'<'l(·m-Parl\ , rcpre~,.r.ta la por seu procurador 
legal eng'· Lindovul Fon,i.r:a Pen~s. brasil<.' iro, casado, t'erti
dcnte nesta cidade, a~sinfl como procurador legal da Flrma. 

2. Local e Data: Lnvrado e a~,;inado !'esta cidad~ de 
Macapa Capital do Territ0r io Federal do Amapá, no Palácio 
31 de Março. ediiício Sele da J."re(~itura Municipal de 
:Yracapá aus d(:ze dias do mês de ju:ho de 1974. 

3. Fundamento Le, a! do Conlrato: O presente Ttrmo 
de Contrato foi d~vidam<'nle autor!z do pE o E-xmo. Senhor 
Prefeito Municipal de ['.iE ·;J;':~. tenjo em vista a <~Pru\·ação 
da Ata da Reuniiio em q 1e fornm jl!ll..adçs é!S propostas 
~;~~·eseti•ad .... ~. crr. ~tendi!. ento aos tt·nrwa da Tornada de 
Pre~os nº lH/'i4-DA, refet ente 2 execução de serviços de 
terraplen·-1ge rn e pavimenwc;áo, cumpreend·~ndo mo\·ime>nto 
da terra, c"'mpactaç&o ele b< <e e5tauillzaco e revestimento 
c·m areia-a~fá!t:ca usinado e quente, para recap~amento e 
consen ac;iio de logradouro~ desta Capilai. 

II. Objeto. Localiz«· ão e Forma àe Execução dos 
Serviços: 

1. Objeto c Locnliz<.a;fio: O presente Ter.mo de Con
trato t <-m por obje1o contratar por empr~cit::tda global os 
serviço,;~ de terraplen;.~err e pa\'Í!i:cntação asfál tlca de ruas 
e o•. ~nidas desta cijade, de acordo com o Plano de Ap!Jca
ç5o apresentado à S.O.P., as~.:m cspccifical!lc,; 

a) - Serviço de Terraplenagem, nnr:1 .1 extenção apro
ximada ele 4.720m de rua,; e uvenidas com largura e expes
sura de acordo com orientraçi:o e fiscalização do D.O.V. 

bl - Serviço de iMPrin ;,~ção em toda a extenção e 
largura das ruas a Slrem pa\·imt!ntaàas. 

V. Valor e Dotação. 

I. Valor: O valor c.tribuido aos serviços objeto do pre
sente contrato, está estimado em Cr$ l.5oo.ooo,oo (hum milhão 
e quinhentos mil cruzela os). 

2. Dotacão: As despesas decorrentes deste contrato 
' serão custeadas pela verba oriunda do Convi'mio nº o2/74-

SOP, firmada entre o Gove1no do Território Federal do 
Amapf1-SOP e a Prefeitura Municipal de Macapá, publicado 
no Diario Oficial do Território Federal do Amapá. n " s. 
1.85-! e 1.855, de 19 e lo de julho de 1!174. 

VI. :vlulta. 

I. I\lulta: A Empreitei ra, serão aplicados pela PMM, as 
seguinte>. multas: 

a J por dJO que excede ::10 prazo de conclusiio dos ser
viços Cr$ 5oe>.OO (quinhen~os cruzeiros), a critério d3 P.M.M., 
que será considerado como divida liquida e certa da Em
preiteira. cobrüvcl por melo de ação Administrativa ou 
executiva. 

b) quando os 6c:!rviços não tiverem o andamento pre
visto no cronograma du execução; quando não forem exe
cutados de ::~cordo com o projeto, normas técnlcas e es
pecificat;ües emanad3s pelo Dt>partamento de Obras e 
Viação e quando a Admini8tração for inczatamente infor
mada pela Empreiteira: u,1 à 2010 do valor ào contrato. 

VII. Rescis·'io. 

l. Hescisão: Este Contr::~to poderá ser rescindido 
Hnilatcrulrnente pala PMM, ou bilat.-ralmente, atendida 
sempre a c0nvenlência 'ldminiiltraiiva a critério du PMM. 
Caber a resci~ilo dn Contrato Independente da illterpelâção 
judicial ou E'Xtn-juciicia!: 

n) quando ocorrer infracão contratu:;l reputada grave 
pelo Departamento de Obras e Viacão do Município e a 
Emprt>iteira niio promover, no prazo que lhe for concedid~. 
aprovado pelo Exmo. Sr. Prefeito, a reparação de sua 
íalla; 

b) quando houver imposição de multa em valor que 
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exceda a importância da caução e a Empreiteira não pro
videdciar o seu recolhimento no prazo que for estipulado; 

c) se a Empreiteira fal! r , entrar em liquidação ou for 
declarada inidonea por qualquer motivo ou pretexto, em 
qualquei' Estado ou Município do Território Nacional; 

d) se ocorrer a transferência da execução do Con
trato, em parte ou no todo, a terceiros, com o consenti
mento prévio e expresso do Exmo. Sr. Prefeito Municipa l, 
ouvido o Departamento de Obr as e Viação do Município; 

e) se os serviços sofrerem para lfzação pot: mais de 
30 (trinta) dias consecutivos, salvo motivo da compro
vada àe força maior; 

f) se a Empreitei ra expressamente desistir da execu
ção do Contrato ou demonstrar esse propósito por atos 
inequí voaos. · 

2. A rescisão contratual aqu i prevista implicará, na per
da em proveito do Erári0 Municipal, da caucão que houver 
sido prestada p ela Empreiteira sem prejuÚos d e outras 
sanções porventura cabíveis. 

3. Ocorrendo a resdsão contratual por Iniciativa ou mo
tivo imputável a Prefeitura Municipal de MacRpá, terá di
reit o a Empreiteira: 

a) Valor dos trabalhos rea lizados até a data da para
lização dos mesmos; 

b) Indenizaf,lão correspandente às despesas que hou
ver nalizado com insta la çõ~s. transporte àe equipamentos, 
etc., todas comprovadas e necessárias a execução dos tra
balhos, indenizaçãe essa cuja cálculo será feito proporcio
nalmente ao restante do trabalho que deixará de ser exe
cutado. 

VIII. Fi scalização. 

I. Fiscalização: A f iscalização dos trabalhos empreita
dos será feita por ~ngenheiro devidamente credenciado pelo 
ll>epartamento d e Obras e Viação do Muniaíplo e Secretaria 
de Obras P úblicas do Território. 

IX. Foro. 

I. Foro: Para as questões decorrent es deste Termo, 
elege-se o Foro àa cidade de Macapá, Capital do Território 
Federal do Amap~ . 

Macapá, 12 de julho de 1.974. 

Engº José Rosá rio Pastana 
Diretor do D.O.V. 

Engº Llndoval Fonsêca Peres 
Empreiteira 

Ilegível 
Testemunha 

José Ney Picanço e Silva 
Testemunha 

Secretar -ia de Obras Públ icas 
Convênio n º 04/74-SOP. 

APROVO: 

A rthur Azevedo Henning 
Governaelor 

Conv~nio de Compromisso e Delegação de Atri
buições entra o Governo do Território Federal 
do Amapá e a Prefeitura Municipal de Macapá, 
n a Forma Abaixe: 

1. Partes Convencionadas: O Governo do Território 
Federa l do Amapa através da Secretaria de Obras Públicas, 
daqui por diante denominado G.T.F.A.-·S.O.P., representado 
pelo Secretário Interno de Obras Públicas, engenheiro 
Joaquim Vilhena Netto e a Prefeitura Municipal de Macapá, 
representada por seu Prfe!tio, senhor Louriva l Bemvenuto 
da Silva, daqui l'Or diante denominada P.M.M. 

2. Lgcal e Data: Lavrad o e ass iRado nesta cidade, na 
Secr eta ria de Obras Públleas, aos vinte cinco (25) dias de 
mês de junho de 1.974. 

3. Objeto de Convênio: O G.T.F.A.-SOP. faz P .JVI.M. 
a delegação de atribuições e r ecursos para a execução dos 
ser viços de ilumina~i'io elétrica do Estádio Municipal «Glicé
rie de Souza Marques». 

4. Fundamento Legal do Convl> nio: O presf'n t e Çon-

' 

I 
f 

i 
'j 

I 

j 
' 

l 

vên!o foi lavrado fun damentado no § 5º, à o Art. 1 O, do 
Decreto-Lei n,0 200, de 25 de feverei ro de 1967. 

5. Execu~ão; A execução dos trabalhos cabet·a à PlVIM. 
e obedecerá e projeto, as normas t écnicas, especifica~ões e 
pla no i!le apllcacção fornecido~ pela PlVlM. e aprovada pelo 
GTFA.-SOP . 

6. Dotação; A despesas dec-orrente para a realiza~ão 
dl!ls serviços, no v~ :o r de quatr ocentos mil cruzeiros (CrS-
400.000,00), ocorrerà ) r- or conta d€ls cursos do fundo de 
Participação C::os E1 tad• s, do Distrito Federal e dos Territó
rios do elemento d • despesa 4.1.1.0., Programa Energia 
Sis tema de Ilumim ção Públicn, Constr ução e Ampliação de 
Sistema. 

7. Desp'!sas: Todas as despesas efetuada<: p ara a exe
cução dos serviços , ocorrerão por conta dos recursos atri
buídos neste convênio. 

8. Fiscalizaçt:o: O G.T.F.A.-S.O.P. fiscalizará a exe
cução do~ Trabalhos a qualquer tempo e p oderá determinar 
inspeção técnica independent e da fiscalização p ermanente. 

9. RequisiçÃo de Numerários e Entrega de Recursos: 
As requis ições de mm•erá r ios feitos pela P.M.M., serão en
camtnhados ao G.T.F.A.-S.O.P . e a entrega dos recursos 
i erá feita pela Secreta ria de Admini straç~o e Finanças do 
Governo do Te rrité-rio federa l do Amapá de acordo com 
as dispenibilidades finJnceiras do G.T.F.A.-SOP. 

10. Prestaçãc de Çontas : A P .M.M. prestará contas 
dos r ecursos rece ,1idos à Secretaria de Administração e 
Finanças do Goví~rno do Ttirritório Federal do Amapá, 
mediante apr<>se ntação de documentos comprobatórios das 
c:lespesas efet ua das liO prazo máximo de trinta (30) dias, 
após o recebimentt d< s serviços. 

11. Vigência O present e convento pa%ará a ter v a
lidade após sua pul; licação no Dialio Oficial do Governo 
do Territó rio Fede1:"! do Amapá. 

12. Rescisão: O não cumprimento das obriga~ões 
definidas neste ins1rumento irnp:icará em sua denúncia e 
consequente r esclsto, por qualquer das par tes convenciona
das. 

E, assim por P.St::Jrem de a<~ordo, ass inam o presente 
Convento em três ( 3) vias de igual teor, os representantes 
Ido G.T.F. A.-S.O.P. e da P.M.M, com as testemunhas abaixo, 
sendo submetido p os teriormente ao «Apr ovo>> do Governo 
do Tenítór!o Federal do Amapá. 

Macapá, 25 de junho de 1974. 

J o a -luim de Vi lhena Netto 
Se c r ,- ta rio de Obras Públicas 

Loul'ival Bemvenuto da Si lva 
Prefe w Municipal de Macapá 

Mi:rio Pereira da Silva 
Testemunha 

Diógenes Elesbão da Silva 
Testemunha 

Ministério da Fazenda 

Ag,~ncia ela Receita Federal em Macapá 

Ato Declaratório n.0 04/74 

O Agente da Receita Federal em Macap6, no uso de 
suas atribuições , 

RESOL VE : 

Declarar devetior remisso a firma Abrahm Peres, 
inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC). sob o 
n.O 05965212/0111, estabe lecida nesta cidade à Rua Cândido 
1VIendes n.0 1l 2li , nos t:!rmos do art. 168, do De<:reto·Lei n." 
61.514, de 12 de outubro de l9G7, em razão de após decorridos 
trinta (30) dla~. da data em que se tornou irrecorr ível da 
e sfera administrativa. a decisão condenatória proferida no 
processo abaixo id ·ntificado, nôo h aver feito prova de 
pagamento ou t er em Juízo, ação anulatória do at0 admi
nistrativo, com o d~·pós:to d:1 importà ncia em Litígio. 

Processo n.0 0210-3108/74 
Origi!m da D vida - Cobrança amigável 
Valor da Dívida - Cr$ 1.787,05 
Multa 50% ·_ ~r$ 893,52 
Sujeito ainda a Juros e Correção Monetária 

Macapá, 01 de julho de 1974 

SolQn Couto Rodrigues 
Agente 


	

