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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) n.0 0055 de 17 de janeiro de 1975 

O Gov11rnador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista 11 conclusão do parecer do Sr. Consultor Jurídico à o 
Coverno desta Unidade, emitido no Processo n2 1800/74-GAB, 

RESOLVE: 

Art 1. 0 
- Repreender na for ma dos arti!'es 201, item 

I e 204, da Lei n.0 1111, àe 2i! de outubro de \952. Carl os 
Lins Cortes, ot:upant e do cargo de Mestre, níve l 13-B, do 
Quadro de Funcionários do G:Jverno deste Terrilório, lotada 
na Secretaria de Administração e Finanças, eom exercício 
no Serviço de I mpr ensa e Radiod ifusão do Amapá, em 
virtude de haver deixado extraviar um rádio portáti l 
transistorizado pertencente ao Patrimônio da União, que 
estava sob a sua r!lspon~abilidade, devendo o referido ser
vic;ior indenizar o valor do material, na forma do § 1.0 do 
artigo 197, da Lei 1711/52, já m~cionada. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em eontrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 17 de janeiro de 
1.9'75, 26Q da República e 32° da Criação do Território Fede
ral d~ Amapá. 

José Daniel de Alencar 
Governador Substituto 

(P) n.o 0056 d e 17 de janeiro de 1975 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso daa atr ibuições que lhe sàe conferidas em Lei, e tendo 
em vis ~a a conclusão do Parecer do Sr. Consultor Jurídico 
do Gove~tao desta Unidade, emitido no Processo n.0 

1800/74-GAB, 

RESOLVE.: 

Art. Iº - Aplicar a Luciano Amaral Monteiro, ocupante 
do ~:argo de Operador RaàiofQnlco, nível 1, do Quadro de 
Fui1Cionár ios do Governo deste Territówio, lotado na Secre
taria de Administração e Finan ças, com exer cício no Serviço 
de lmj: l'ensa e Radio_difusão do Amapá, a pena de suspensão 
por cinco (5) d las, no1 termos dos artigos 201 e 210, it3ns III, 
da Lei n .0 171 1, de 28 de out ubro de li 52, por infrigência 
as proibiçõe11 consla:nadu no item IX do artigo 194, da Lei 
acima citada, em virt ude de haver dE"ixado extnvlar um 
rádio por tátil t ransistoriza41o pertencente aG Patrimônio da 
Unliio, que estava sob a sua responsabilidade, davendo o 
I'eferido servidor indenizar o valor do material, na forma 
do § 1.0 do ar titio 197, da já mencionada Lei 1711, 62. 

Art. 2 ° - Revogadas as disposições em contrário. 

PaláciE> do Setentrião, em Macapil, 17 de janetro de 
1975, 86.0 da República e 32.0 ela Criaçãe do Territót,io Fe
deral do Amapá. 

José Daniel de AleMar 
Governedor Substituto 

(P) n.0 00S7 de 17 de janeiro de 1975 

O Govern!ldor do Território Faderal · da Atn a!Já , no 
us& das atriltuil}ões que lhe são cenferidas em Lei, e tendo 
e m visto o qu11 aonsta do Processo n.0 112/75-SAF, 

R IDSOLVE: 

Ar~. 1! - Designar Tomé Sobral Filho, oaupante da 
f1An9ão l'de Operador Radiofônico, da Ta~ela de Pessoal 

Tempor ário do Governo deste Terrltórl0, lc t a do na .Se
cretaria d e AdministraÇ!ào e Finanças, para exercer em 
substrtuição, o cargo de encarregado da estaçie de Rádio 
de Mazagão, durante o impedimento de seu titular Sr. 
Everaldo Caetano Dantas de Souza, que entrará em gozo 
de férias regulamentares. 

Art. 2.0 
- Revogadas as disposiçõe~ e m contrár io 

F'alácia do Setentrião, em Macapá, 17 de janeiro de 
19i5, 86º da República e nº da Criação do Território Fe~ 
dera! do Amapá. 

José Daniel de Alenaar 
Governador Substituto 

(P) n.o 0059 de 20 de janeiro de 1975 

O Governador do Território Federa l do Amapá, no 
uso das ~trlbulções oue lhe ~!i.o conferida!! em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo n.o 058/75-SESAS, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 _, Designar Milnéa Mar·tfnha Carvalho de 
Macedo, ocupante da função de Assistente Social, da Ta
bela de Pessoal Especia lista Temporário, lotada na Se co: re
tar ia de Saúde 11 Ação Social , p:ara viajar da sede de suas 
atri buições - Macapá -, até a ciclade de Belém, capital 
do Estado do Pará, a fim da acompanhar uma pessoa 
a ltamente necessitada d e trRtamE:nto em Gentro Especia
lizado. 

Art. 2° ·- .Revogadas as dJspositões em contrár io. 

Pa lácio do Setl!mtrião, em Macapá, 20 d~ ja neiro de 
1975, 86.0 da Repúbliaa e 329 da Cr iação do Terr.itório Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevede Henning 
Governador 

(F') nº 0060 de 20 d~ janeiro de 1975 

O Gevernador do Território Federal do Amapá, no uso 
das atribuições que lhe são conferiàas em Lei, 

RES OLVE: 

Art. 1º - Exonerar a pedido, na forma do artigo 75 
item I, Rlínaa «a >>, da Lei n. 0 17 11, ele 28 à e outubro de 
1952, Euzimar Lima Costa, do cargo Isolado de pr oyimento 
em eomlssão, slmbolo 7-C, de Sub-G:-omanà ante da Guard<J 
Territorial, do Quadre de Funcionários do Gov erno deste 
Território, 11 par tir de 20 de janeiro do corrente ano. · 

Art. 2." - RevGgadas as disposições em contrário. 

Pali'1cio de Setentr ião, em Macapá, 20 de jaNeiro de 
1975, 86º da República e 32.0 da Criação do Território Fe-
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governader 
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(P) n.o 0062 de 20 de janeiro de 197i 

O Gov!r nadC!lr do Territór io Federal ào Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

1\l't. 1.0 - Exonera r a pedido, na forma do artigo 75, 
item I, alínea «a», da Lei n.0 1711 , de 28 de outubro 1.952, 
Iná eio Barroso Ro cha . do cargo isolado de provimento em 
comissão símbolo 5-C, de Comandant e da Guarda Territorial , 
d.o Quadro de Funclonôir!Gs do Govern o deste Território , a 
partll' de 20 de janein do corr11nte ano. 

Art. 21l - Revogaàas as dispcuiÇÕ!S em contr ário. 

Pal3clo do Se,entrlão, em Macapá, 20 de janeiro de 
I .97 ~ . ss• àa República e 32° da C::riaçh 4o Território 
Federal de Ama!iá. 

Arthur Azevt!do Henning 
Governatàor 

(P ) at OOIH de ll8 lia janeiro Clle 1975 

O Geveraadn do Território Feiileral c;lo Amapá, no 
use das atribultões que lhe aão confer idas em Lei, 

R BS OLV JI: 

J.rt. J.O - 1\eti flcar es termos do Beareto CP' ) n.0 11037, 
de 14 de janeiro do oorrente 111'19, que paua a t er a seguin
te 1·edatão: 

- Designar ncu te1'mOI dos artigos 72 e 73, da Lei 
n.o 1711, de l!& de outubro de 1.952, o Ten ente Coronel ln
fa"te Jo•~ lndi• Maoha do, Secretá rio Clle Segurança Pú blica 
do Governo deste Território, para exercer, aeumulativamen
te , o oargo em eomluio, slmlfolo 5-C. de Coma ndante da 
Guarcia Terrltória l, 12 o Quadro de Funefonárfl:!s do Governo, 
vago em decorrência da exoneração a pedido do seu titular, 
em face da nova esh'utura qua está sendo Implantada na 
SEGUP. 

Art 22 - Revogalias a1 disposições em contrário. 

Palácio do Setantrlh, em Maenp~ , 20 Ide janeiro de 
1.1171, 859 da República e 31!2 ia Crlaçio do Território Fe
deral do Amapá. 

Ar\hur Aza vedo Henr~ing 
Oovernader 

(P ) R g 0055 de 20 de janeiro de 19T5 

O Governader do Território Fedeni do J.mapá, no 
u so das atrlbulçõea que lhe 1io oon!arida~ 1m lei , 

R I J O à. V E : 

Art. 1.11 - Exonerar a P"cliào, na forma de artigo 75 , 
Item I, allnea «a», da Lei n.0 1711, de 28 de outubro de 
una, Abemor Coutinho, do cargo igo1ado de proYimento 
em comissão, de Secretário de Economia, Agriaultura e 
Celonlzaçãú, do Qu~dro de FuncioRários do Governo deste 
Tnritórlo. a parti r de 2! de ja neiro do CQrrente ano. 

Art. 2 o- Revogadas 
11
as t?llsposi, ões em Cl&ntrá!·lo. 

Paláele do Setentriio, em Macapá , 20 de janeiro de 
1975, 86° da Re!'ública e 32q da Criaqiio de Terrltórill Fl!de-
1'11 1 eo Amap" . 

Arth1.1r Azevedo Hennlng 
Governador 

(P) n.o 0066 de 20 de j;.neiro lie 197~ 

O Gevernador do Terrltério Feàeral do Amapá, de 
a11ordo aom o arblgo ll, item III, tda Lei 1711, de 21 de ou
iubre dll 1952, resol voa 

Nomear Júlio Armando Horna Cantelif, Engenheiro
Agrõneme, funcfol'lá r i• da AC AR-Amapá. posto à llisposlção 
do Govern& do Território Fetieral do Amapá, para exercer 
o cargo em oomlsRão rie Seerrtárlo de Economia, Agricul 
tura e Colonlza t iío, do Qwadro de Pessoal elo Governo des
te Ttrrltório. a partir de U d~ janeiro do cerrente ano. 

Palãaio do Setentrlão, e m Macapá, 20 de janeiro de 
1975, 86! da Repúhi!Cia e 322 da Criação do Território Feda
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(P) n• 0067 de ao de janeiro de 1975 

O G~õ~verl'lador do Território Federal de Amapâ, no 
uso du ntribuições que lhe slo conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Art 1.6 
- Dllpensar l'IOII 'ermo• d• artige T7, da 

Lei n º 1711, de 28 de ou tubro de 11152, 1talo Marques Pican
c;o, ocupaate do cargo de Inapetor da Guarda Terrltói·fa!, 
n ival l~· B. do Quadro de J'uneioná rlos do Geverne clestli 
Torrltórlo, l~õ~talli.o AI Seore\aria lia Suguranqa Públiu, da 
fuRçio gratificada 1imbol• 7-J', de Ohefe do Serviço &te 
Controle de 'l'râAIIte, do Quadro uima nferldo a partir 
de 07 de janeiro lio eerrente a"•· 

Art. 2.0 - Jtevefadas u •ilsp0si9Ões e m untrárle. 

Pa lácle do !etentrile, eM Macap6, 20 de janeiro de 
1.1711 . 161 da l'tepúbllu e n e da Crla~ão ele Territórle Fede
:ral do Al1l1Ji. 

J.rthwl' Azevedo Ht!Utlnl 
eovernador 
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(P) N.0 6070 de U de janeiro tie 1971i 

O Governaelor do Território Federal do Amap8, no 
uso du atribuitões que lhe são conferldu em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1.' - Deai&nar Arloato Cardo1e Paes, Chefe da 
Assessor ia de Ret11çõe,; Públicas do Gabinete do Gover
nador, do Quadro de Funcionários do Go\'erno deste Ter
ritérM>, para viajar da sede de suas atribuições 
- Macapé -, até a cidade do Rio de Janeiro, Estado da 
Guanabara , a fi m de tratar assuntos do Interesse àa Ad
mlnist.raçã~ amapaense, no perlodo de 23 a 211 de janeiro 
do corrente ano. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em wontrário. 

Paláeio do Setentrião, em Macapá, 2:i de janeiro àe 
1.975, 86.o da República e 32.0 da CriQção do Territério Fe· 
dera! do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n.G' 0072 de 23 de janeiro de 19i5 

0 Governador do Territérlo .P'et!leral do Amapá, no 
uso d:~s atribuições que lhe são con!eridas em Lei, e tendo 
em v}sta o que consta áo Processo n.0 0617/74-SEGUP, 

RESO:L.VE: 

Art. 1.0 - Designar nos termos dos artitos 72 e 7ll, 
da Lei n.0 1711 , de 28 de outubro de 1.952, Reinaldo de 
Jesus Castro dos Santa>s, Adminietrador da Colônia Penal 
«São Pedro», símbo1G 8-C, do Quadro de Funeionários do 
Governo desttt Territóri11, para ttxercer acumulatlvamente, 
em substitui!iãc>, o cargo em comis;são símbolo 5-C, de Di
reter da Divisio de P olícia Judiciária, do Quadro acima 
referido, dur11nte o impedime11to de seu titular que se en
contrava em cozo de férls11 reaulamentares. 

Art. 2.0 - Reve6(ada2 as àll!posiçõu ern !lentrárlo. 

Palácio do Setentrl!o, e111 Macapá, 23 de janeiro de 
1975, 86Q da Repúbllea e 32° da Criação do Território Fe
deral do Amap. 

A1thur Azevedo Hennlng 
Governador 

Território Federal do Amapi 

Conselho Territorial do .Amapá 

Ecibl de Clonvoeaçãe 

O Prt-sldente do C«mselho Territorial do Amapá, de 
anorclo CQm o art. 26 de Defolreto-Lei na 411 , de 08 de janeiro 
de 1969, oeavoca u Senhorea C.:onselheiroB para uma Ses
sle Ordinária a 1er realizada dia :zg de janeiro de oerreato 
ano, às; 0!1:00 heras na sala de Reuniões do Palíclo de 
Setentrião, com a fi natidade de: 

I - Conglusão <ioa e1tudo1 sobre a posi!fão do Cen
ulho Terriiorlal de Amapá, face ao Decreto-Lei 1:1.0 41 1, 
Regimento Interne (em fase dt homologação) e àemala le
gislações bátlces do Território Federal do Amapá, 

II - Elabora~ão final da pregramafiO eo Conselho 
para o blinio 1975/76; 

III - Elaberaçãr> final da Orçameniaqio de Conselho 
para o bilnlo de 1175/76; e 

IV - O que mais heuver. 

Muapá-Ap., 17 de janeiro 1975. 

Luiz ~!beire de Almeida 
Prtsldute 

DIÁRIO OFlÇIAL 3a. p~g. 

Poder Judiciário 

J ustiqa Qioa Territórios 

Juizo de Direl'o da Comaren de Mac:apé . 

Edital de Leilão do bem Pertencente a Osvaldo 
Barbosa de Souza. 

O Doutor José C:!emenceau Pedrosa Maia, MM. Juiz de 
Blreito da Comarca de Macapá, Capital do Território Fede
ral ào Amapá, aa ferma da Lei eto ... 

Faz sader aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, por este Juízo foi proferido às 
fls. 72, dos 11utos com pedido de Falêncle, sob o número 
6.382, am que fitura como requerente Citreq·Cia. Importa
dora de Tratores e Equlpam~mt~ 11 rt!querida: Construtara 
Comercial Carmo Ltda. , que se processa por este Juizo, o 
despacho do teor. seguinte: «Com Jundamento no art. 12, 
parágrafo 4.0 do Decreto Lei n.0 7.661 de 21 de junho de 1.945, 
(Lei das falf!ncias). Cilefirv o pedido de fls. fi3 , para ordtmar 
como ordeno, o sequestro do equipamento pesa
do para construção de estrada, que se encentra na r o
dovia BR-156, no trecho Oiapoque- Calçoene, que se eR
contra em peder Gia devedora C&nstrutora comercial Carmo 
Ltda., ficando terminantemente prolblda qualquer allena,ão 
destes. Publlque•se o presente despacho em edital , net diário 
oficial. Os bens e livros sequestrados permaneceram sob e 
&uarda e depósito do credor Citreque- Cla. Importado ra 
de Tratores e Equil)amentol1, a quem nomeio deposttário , 
com fundamento no ari. 12, paráerafe 4.0 da Lei das falênel~s 
devendo a mencionada credora, uma vez intimada, prestar 
o compromiuo legal de fiel doposltário, compebindo-lhe a 
guarda e depóstto dos objetos ora sequestrados. Expeça-se 
mandado de sequestro. Intimem-se. Macapá (Ap.) 10·01-75. 
a) Jos~ Clemenc:eau .Pedroaa Mala -Juiz de Direlt\t. 

E , para que chegue ao conheoimente dos Interessado• 
11 não possam no futuro, alegar ignorância, expedi o presen
t e Ediüt l. Dado e passado nesta cidade de Macapà, aos vinte 
e um (21) dias do mês de janeiro do ano de hum mil nove
centos e setenta e cinco (1975). Eu, Nino Jesus Aranha Nunes, 
Escrivão em exerciclo, subscrevi. 

José Clemenceau Pedrosa Maia 
Juiz de Direito 

Peder Judiciário 

Justlqa Glos Territórios 

Juízo de Direit& da CGlmarca •e Macapá. 

Edital de Terceira Praça dos Bens Pertencentes a 
Empr;esa Gráfica Amapaense S/ A 

O De~o~tor Jos' C!emnceau Pedroaa Maia, MM. Juiz de 
Dlr-ito da Cema rca de Meeapá, Capital r.io Terrltfrio Fe
deral de Amawá, na forma da Lei etc .. . 

Faz Saber ao1 que iRteressar l'fi!Sa que no «tia 03 de 
marto do corrente ano, às 10:3El horas, o porteiro do~ au
ditór ios deite Juízo, levará a público o pregão de teroilira 
prata dos bens perteneentu a J:rr.presa Gráfica Amapaense 
S/ A, penherarlox nos autos de Executivo Fiseal em que & 
exequente a Uniio Fe4eral e executado Empresa Grá~ca 

Amapaenu 8/A, aonstantes de: uma (1) máqalna Impressora 
e!étrlaa m11r<:~a «CONSANI», fabrlcaçAo nacional, n2 A-3:18, 
oom um moter elétriC11:9 trifáalao «ARNO» de um (I) HP, 
n.• 35.2030, RPM,!I40 e dob trlpel1 e trêli l3) sabugos e 
mais uma forma para fundição ele retos, em reiular estado 
ee funcienamento, avaliado em Cr$ 1.000,00 (ch1co mil 
cruzeiros); - Quatre (4) armários coafeccionaeo1 em 
a nGIIroba contendo 10 (dez) gavetas em cada armários, em 
péssiml) eJtado de 110nservaçãQ, avaliadu eJn ~r$ Hl(' ,00 
(um sruzelros) cada, \etalizando em Cr $ 400,00 (quatrocen
tos cruzeiros); - Um cutelo marc:a «Funtlmed», série 3856, 
n.• 7.lll9, Indúdria brarileira, medindo 89x50 eentimetros, 
em pénimo e~tado de funeir>l'lamente e conservaça. 
avaliado em Cr$ 1.2!10,00 (um mll d\lzentoa e oinquenta 
uuzalros); - Um pi!!ohdor Gia ferro n.• 15216, medindo 
50x40 em, em regular estaào de funclenameJ!Ito e censer
vaç!io, avaliade em Cr$ 1.010,09 (hum mil cruzeiros), - ti
pos diversos cakmlados aproximadamente em 2&0 quilo&, 
custande ca4a qu ilo Cr$ le,OO (dez cruzelr0s ), perfazendo 
um •ota1 de Ct'$ 2.000,00 (4ols mil eruzeiros), - mate rlaiB 
tipográficos en11ontraê os nas gavetas flor referidos armários 
supra cUados, perfazendo um \oial de 96 (noventa e seis) 
quilos, avaliado em Gr$ ll6Q,OO (novecentos e seuanta 
~:ru.uiroa). Os referidos be11s poderão ser arrematados pelo 
auperlor ao da avaltavio. 
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E. par a que chegue ao conhecim en to dos interessados 
e niio pos~am do futur o a lega r ignorância. expedi o pre
sente e outros iguais que serã o publicados e afixados na 
forma da lei. Dado e passado nesta cidadl' de Macapá, aos 
vinte e um dias do mês de janeiro do a no de mil nove
cento~ e setenta e cinco. Eu. Nino Jesus Aranha N unes, 
E~crivão em exerdcfo, subscrevi. 

José Clemencenu Pedrosa Maia 
Juiz de Direito cfatribuiçôes de Juiz Ferien01 l 

-~----------· 

P oder Judiciéi rio 

Justiça do Traba lho da B" Re~iiiu 

Junta de Co ncilia ção e Julgamen1o de Macapá 

Edita l de Citação 

Pelo prazc de (1 0) dez dias 

Pelo p rese nte edital fica Citada Haussler EngPnhar ia 
e Cem truções Ltda . atua lmente em lugar incC'rto e não 
sa bido, r eclamada nos autos do Processo n.0 JCJ-Macapá-
1326/ 74. e m que Ulisses S& ntos de Almeida é reclamante. a 
pag<.r, em 48 (quarenta e oito) hc.r8s ou garan tir a execu
ção sob pena de penhora , a quantia de Cr$ 645,90 (se iscen
tos e quarenta e cin«o c r uze iros e noventa c~ntavos ) a lém 
dC' acesr-ório3, nos seguintes termos de acordo cel~bradG> 
Pm audiência de 06.12.74., às 09:00 horas: .. . '' A I" recla m ilção 
Haussler Engenha ria Ltda. pagará ao r eclamante no dia 17 
de dezembro de 74, a importância de Cr$ 500,00 ... Fica 
egtabeleeida a multa de 20° 0 r.o c3so de não pagamento na 
data prefixada . Custas pela r eclamada H auss le1· Engenharia 
Ltda. calcula das sobre o valor do acordo. na ou&ntia de 
Cr$ 45,90 ... » · 

Caso não pague nem gara nta a t:xecução, penhor:lr
se-ão tantos bens quantos fo rem encontrados e bastPm pa· 
ra integral pagamento da dívida. 

Secr etaria da JCJ de Macapá, 21.01. 75. Dado e pas
sado na Secret aria da JCJ de Macap<i . Eu, (M<mc.el Vieira 
Façanha), Auxiliar de Serviços .Judiciarios-B, dati lografpi. 
E Eu. (Clodoaldo Maia de Andrade) Diretor de Secretaria 
Suhstituto, s ubscnwo. 

Antonio S0ares Araú jo 
Juiz d Cil Trabalho Substituto, na 
Presidência da JCJ de Macapá. 

M . I. - Territó rio Federa l do Amapá 

Comissão Permanente de Lioitação 

AVISO DE EDITAL 

De 0rdem do Exm o. S r. Governador do Territór io F e
deral do Amapá, aviso à s firmas interesPadas nas praças 
de Belé m, Estaó o do Pará e d e Macapê-TFA , que se acha 
aberta a licitação de Tom ada de Preços n Q 03 /75·CPL, des
Una da à cuta~ão de pr eçes para foroecinteFJte ao Governo 
deste Territério, de combustiveis e l u brificaR\~~ em geral, 
durante o 1.0 semestr e de 1.975 . 

A lfcltação será às 10:00 par as do dia 1.0 de fever e iro 
do corr ente a no , na 11ala de Reuniões ela Comissão Per
maunte de Licitação, nesta cid ade de Macapá. 

O Edital , especificações e d emais esclareeimentl'ls 
complement ares nfer ente à T om ada de Pre~;os. ach am-se 
à disposiçãe dos Interessados, na sede da Divi~ão · de Ad
ministra eão !m Maoaptt e na Repreoenta~ão do Governo do 
Tenltório F edenl ào Amapá, em Belé m do Pará, à Bou
levard Gutilhos Fral'tça n.0 234. 

Maoapá, 18 de janeiro de 1.975. 

Oássio 6 olabela Romeiro 
P residente da CPL 

M. I. - Governo do Território Federal 
do Amapá 

Termo de Convênio que entre ai al!lebram o 
Governo do Terr itór io Federal dg Amapá e a 
P r d eitura MuRicipal de Macap:í, v iiando a 
cessiio e este, do F'rigori!ico de Macapá, com a 
finalidade ti.e manuten~!o , conserva~ão fu n
aionam &n to a exploraqãe. 

Ao~ vinte e dois (22) dias cio mês de janeiro d o ano 
de hum mil novecentos e setenta e cinco (1975\ nesta cid ade 
de Maca pá, Capita l do Terd ' ór io Federal do Amapil , na 
Sede do Governo do Terrttório, de um lado o Governo do 
Territó rio F eder al do Amap<\, r epresentado neste a to pel o 
Excelent1ssimo Senhor Governador, Capitão de 
Mar-e- Guerra Arthur Azevedo H enning, doravante demo
m inado Rimplesmente Governo, nos termos dos itens 
III e XVII do Art. . .1 8 do Decre lo-Lei 411 de 8 de janeiro àe 
1969 e de outro lado a Pr efeitur a :\lunicipa l de Macapa, 
representada pelo Ex(Selent is simo Senhor Prefeito. Ch!iton 
Figueiredo de Azevedo, daqui por diante den0minada Pre
feitura , por tenm valioso e hom, a ssinam o presente 
Convênio, na fo rma e condição aba ixo estipulada: 

Cláusula Primeir a - Este Convênio tem por obj etivo 
a cessão à Pre feitura do prédio e insta laçõE. s a onde 
funciona o F rigo rífico de lVlacapéi. de propriedade do Go
verno, localizado nesta cidade. à Rua Cândido Mendes, 
esquina com à Avenida Antônio Coêlho de Car valho. 

Cláust,;la Segunda - O i móv~l objeto do pres~n te 
Convênio, com ta de um I Prreno m edindo 49mts. de fr én te 
por 3tl mts. de fundos, circundado por mur o de alvenaria, 
onde se acha construido um prédio de alvenaria , de um 
ú nico pavimento, com as seguintes depe!ldências: a) quatro 
câ maras frigor íficas: b) umR ante-câmara; c) uma Fala de 
máquinas; d) uma sala para escritór io; e umd ate-câmara 
na fábrica de gelo; f) uma câmar a pa ra estoqué de ~el o; 
g) sa la r:le tanques de gelo; h ) casa de m&quinas: i) rl.e pósito; 
j ) oficinas e sanitários. com a área const r uída de 
!i ll6.84mts2. 

C láusula Terceira - A Prefeitura r ecebe o Frigsrí(ico 
de Maca pá bem como os equipamt>ntos que "guanecem no 
es tado em quP se encontra m, ficaoo do a seu critério recupe
rá-los, caso haj::J necesRidadP, sem q ue lhe caiba direito a 
qualquer indenização pelos serviços porventura efetuados. 

Cl!iusula Quarta - Caberá a Prefeitura <~ reponsabi
lldade por qualquer dano ou prejuízo decorrente do uso 
incorreta do m aquinário, ou de culpa de seus empregados. 

ClAus ul a Quinta - CompEte a Prefeitura a manut.en
qão , co nserv ação, funcio nRmento e explor ação elo Frigorifi
co àe Maeapá durant e a vigência des te Convênio. 

Cláusula S exta - A Prefeitura poderá cerler a 
explor::~ção do Frigorífico de Macnpá mediante contrato de 
cornod~ \o GU slmilar a entidade de Direito Público ou de 
Dlre-Jto Privado com ou sem objetivo de lucro, que s:eja 
Gonside rado de intfriSe social. 

Cláusula Sétima -- Enquanto pereurar a vigência des
te Convênio, não poderá o Governo ceder a outrem o Fri
gorífico de Macapá e seu s equipamentos, para efeito de 
explnração. 

Cláusula Oit ava - E ste Convênio v igorará por prazo 
indetermi nado, iniciando-se àa data de sua publicação no 
órgão Ofic ial cio Governo. 

Cláusula Nona - O Presente Convên io poderá serres
ntndido por m otivo de convEmJencia administr ati\'a, 
de acordo e-ntre as partes, gu, ainda, pela supervemencia 
de norma legal que o torne material ou fonna•mente impra
iicavel ou supet·ado. 

Cláusula Décima - F ica e leito o Fôro de Macjjp á, 
Capital do Território Federal do Amapá, éom exclu:;ão de 
q ua lqu er outro por mais privi legiado que s e ja, p a ra dirimir 
quaisquer dúvidas porventura oriundas do presente Covênio. 

E para firmeza e \'a lidade do que fioou e stabeleGido 
lavrou-se o prei~nte Com·fnio que, lido e achado conforme, 
foi assinado pelas partes t!o nve nentea e pelas test&munhas 
abaixo nom eadas . em ~fnco ( li) vias de igual teor e forma 
e para o mesmo efei to le gal. 
Macapá, 22 de janeiro d e 1.975. 

Arhur Azevedo Henning 
G overno 

Cleiton Figueiredo de Azevedo 
Prdeftura 

Tesiemu&hu: 

lleglvel 
2 llt~ível 


	

