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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) nº 021 0 d e 1:3 de março de 1975 

O Governador do Te rritório FedPral do A ma pá, no 
uso das atr ibuiqões que lhe sâo conferidas eJT• Lei. e tendo 
em vista o que ccnsta do Processo n." 0168/''5-SEC, 

RESOLVE: 

Art. Jº - Rescindir por justa causa, o contrato fir
m ado entre o Governo Amapaense e o Se 1hor Adem:ir 
Cor rê:1 Ca rdoso, ocu pant«r da função de Tra Jalhador Bra
çal lotado na Secretaria de Educaç~o e Cultura, a partir 
de 28 de fevereiro do corrente ano, na fo rma da alínea «e», 
do avt;go 482, d::~ Co 1solidação das LeiR do " rabalho com
binado com a cláus ula 5 ~ do re!l'rido ccntrato. 

:\ r t. :~~ - Re vot:adas a s d isposições em contrArio. 

P:; lácio do Setentrião, em Macapá , 13 -ie março de 
1.975. 1.!6º da Rep ubl ica e 32º :la C r iação do 'l'errltório Fe
deral do Amapn. 

J osé Daniel de Alencar 
Gove1 nado r Subs ti tuto 

(P) n° 0211 de 13 de março de 197!;. 

O Gover nador elo Território Fed ·~ral d 1 Amapá, no 
uso da~ atribui, ões q ui! lhe são conferi(l ·ls e m Lei, e tendo 
em vista o que cons ta do P rocesso n.0 0555/75-S AF, 

R ESO LVE' 

Ar t. 1.0 - Resdnd ir, a pedido, o con trato firmado 
E-ntre o Goverr o a mHpae nse e o Sen 'lo r E lias de Jesus, 
ocu pante da ftncão de Trabalhador Br a_-a l, lctado na Se
c re taria de Administr2ção e Finança s , a P• rtir de 28 de 
fe\·e reiro do corrente nno, nos te r mo!. do J rligo 481, da 
Co '1 i Olidação das Leis do Trabalho, co moinado com a 
C láusula 10.a do refer ido contt at o. 

A rt. 2.0 - Revogadas as di s po~ições err· eontrário. 

Palácio do Setentrião. em Maca pf, , 13 je março de 
197!i , H6.0 d a República e 32.0 da Criação d o ferritório Fe
deral do Amapa. 

J osé Daniel de Alencaor 
Go\'ernador S ubstituto 

( P) no 021 2 de 13 de março de 1 1?75. 

O Governad or d o Território Federa l do Amapá, no 
uso das atr ibuições que lhe são conferidas en . L ei, e t endo 
em vista o q ue consln do Processo nº G :.! ~ J 1 7i- GAB, 

RESOLV E : 

'\ rt. 1.0 - P ror roga r por m11 fs Eessenta (60) dias, os 
t rabalho s da Comis r.ão 'n st iluída pelo Decrete (P) n.0 l.lfl3, 
da tudo de 30 de dezembro de J 974, \ncu rnbkia de proceder 
ü r~constituição do ar quivo geral do Governo do Ter
ritório Federal do Amapá. 

Art. 29 - R evogadas ai disposições em contrário. 

Palácio d o Set entrlão. em l\1acapá, 13 da m ar ço de 
1.975, b6.0 da República e 32.0 da Cr iação rio Território Fe
de ral do Ama pú. 

J osé Daniel de Ale ncar 
Governa dor S ubs tit uto 

(P) n.'' 0214 de 13 de março de 197~. 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo n .0 0164/ 75-SEC. 

RESOLVE: 

Art J.fl - Resalodir, a pedido, o contrato firmado 
entre o Governo amapaense e a Senhora Ana Maria Plcan
qo Machado, ocupante da !unção de Professora Primária, 
lotada na Secretaria de Educação e Cultura, a partir de 26 
de fevere iro do corrente ano, !lOS termos do artigo 481, 
da Consolidaçãtt das Leis dG 'rtabalho, combinado com a 
cláusula 10.8 do r eferido contrato. 

Art. 2 °- Revogadas a • dlsposlçõea em contrár!o. 

Palácio do Setentrlão, em Macapá, 13 de março de 
1975, 136º da República e 322 da CriaçAo do Território Fede
r al do Amapá. 

José Daniel de Alenca~ 
Governador Substituto 

(P ) n 2 0215 de 13 de março d11 197!1 

O Gove rnador do Território Federal do Amapé, no 
uso das a tribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que eonsta do Processe n .0 0161 /75-SEC, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Rosefndlr, a pedldll, o contrato firmado 
entre o Governo amapaense e a Senhora Zulmira Macedo 
da Luz, QCupante ds função de Professora Regente, lotada 
na Secretaria de Educação e Cultura, a partir de 28 de 
fe vereiro do corrente ane, nos termos de artigo 41? l, da 
Consolidação das Lei~ do Trabalho, combinado com a 
clausula ii .a do referido contrato. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do SetentrUío, em Macapá, l3 de março de 
1975, 86.0 ela República e 32.0 da Criação do Territ~rio Fe
deral do Amapá. 

José Daniel de Alencar 
Governador Substl\uto 

(P) n.0 0216 de 13 de março de 19711 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das ab lbufções que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o qutl consta do Processo n° 0143/75-SOP, 

RESOLVE : 

Art. 1.0 - Rescindir, a pedido, o cont rato firmado 
entre o Governo amapaense e a Senhora Wanda Rodd~ues 
Ribe iro, ocupante da f unc;Qo de Auxiliar de Escritório, lo
tada na Secretaria de Obras Públlcaa, a partir de 28 de fe
vereiro do corrente ano, nos termos do artigo 481 , da Con
solidação das Leis d o Trabalho, combinado eom a cláuiula 
5.8 do refe rido contrato. 

Art. 2.0 - Revogada s u disposiQÕe& em cont!'ilrlo. 

Palácio do SéteAtrião, em Macapá, 13 de marco 
de 1975, 862 da R11pú bl!ca e 32° da Criação do Território 
Federal do Amapá . 

. José D11nie l de Alencar 
Governador S ubstituto 
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-----------------------------------------·------------------------------------------------------
As Repartições Públicas 

l'trrrtertaia tlevedo rmet•r 
e e,r,pedlente elesUnado à pu
blieaQão neste DIÁRIO Olfl
CíAL diàriame.nre, até às 
18:30 horas, exceto aos eAbll
dos qunado deveriG fazê-lo 
até àl 11:80 horas. 

EXPEDIEN TE 
IMPRENSA OFICIAL 

•*••** * .. 
DIRETOR 

CaTlos de ArzdTade 1- orztes 

As RP.partlções Públ!r.aa 
e!ngir-Ee•ilo àg asslnaturao 
anuais rennvadal'l alé 23 de 
fevereiro de cada ano ~ àm 
iuiciadas, em qualquer époc<~ 
pe!QS órgãos eorupeteutes. 

As reclamayõ-e·s pelt&ooa~ 
tu à matéria rotribunta nolil 
nuea de erros 0\1 emissõet, 
dever!o ser formuladas por 
eeocite. à !Seção 4e Reàatlo, 
dti 9 As 13:30 boru, no má
Xhll" até 72 h e r a 11 após a 
sl!lhla «cs érgllos oficiais. 

I A fim tle possibilitar s 
remean de valores acoalptt-

•"" •" • • • • j nhados de esclarecimentos 
DIÁRJO 0 FICJAL , quanio à Gua aplica~So, soii-

lmprePso nu OLcl~u ds lmprenl<lh Oficial i citamos usem 0s iutares11ado§ 
MACAPA - T . F. AM APÁ pr eruencialmnte ch(•que rn• 

* • * • • • ,."' vale postal. 
A S S I N A T U R A S Os @Uplemantos à!! edi-

Anual . C r$ 25,00 r,ÕPB do& órgtos oficiai s só 
Semestral. l2 "'0 Bl! !orneeerúl• ans assinante!! 

Oa orJ.,;infliB deverãe ser 
datilografRcfts e autenticat!ol, 
reasaJvadas, por quem de d1-
'-•Ua !asuras e emendas. 

' · ''
1 que as solieitarem no a to lia 

Trimestral ' 6,25 atlsinatura. 
Número avulso. « 0,30 O runciooâno público ff-

BR •stLI. .., t 0-~ ..... ·o*f1* ~ •1 . t d . t dnal terá um desconto de 
.l!ixcetuadas as para o ex

terior, que serao s e m p r e 
anuais as asl!inaturas Jl61ler
Be··lio tomer, tm qualquer 
época, por u:is meBea ou um 
8RQ. 

" .n .n - r-.f! e 1ar10 c1a .e encon r e 'P:J:a 'e1 u- 10%. 'paru f11zer ju s a êsta 
ra no ~alio Nac1o~al e Interna~woll! d~ Impren sa. da desconte, <ioverá provar esta 

_ COO~ER PRESS, n o «Bra.!'!lla Impen al Hot~~--- .. ~;ondição no a to da assinatura 
Pãrâ faeflitar a uM assiotm- j A HD1 de evitar solução 

t&s a veri.ficaçllo do pra.zo de . de coJltjnuidade no r ecebi- . O eusto de cada e}!arnplf.r 
va.litlacl e de sua11 essinsturas, mcmto &.os jmJJeis . • ~ e v e rn 1 nt•·ssado do:~ ór~flOI' oii
na parte eupe ri(1r do endel"e• os ae<&ina!ltes pro,·Hencia r 11 eiaik l'ertt, 1Jí1 vpnda avu lso 
ço vão impruos o llúmero resp~cliva rerrova~lio ~:~orn I IH'Tt:l~ c i dn de l'l$ 0,01 ~>e da 
fio talão ie registro o n.ês e aBtec-tdênci a mínim~t clc triu- . mt> smo ano, e de CrS ~ . 00 

As aas!nat~ras vencidas 
poderão ser suspen11as seJL 
·ntso prévie. o ano em que [indará. ta {30) fi l11s. I por an0 decorr11io. 

(P) n.0 0217 de 13 de março de 11)7~ 

O Governador do Território Federal do Amapá , no 
usa das a tribuições que lhe são confer idas em li.ei, e t endo 
e m vista o que consta do Processo n.t' O 165/ 75 SE€, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 
- Resc~ndfr, a pedido, o contrato firmado 

entre o G overno amapaense e a s~nhora Claudete da 
Silva Lima, ocupante da função de Professora do Ensino 
Médio, lotada na Secretaria de EducaçãE'I e Cultura, a 
partir de 28 de fev ereiro do corrente an o, nos t ermos do 
artigo 481, da Consolidação das Lels do Trabalho, combi
nado com a Cláusula 10.a do referido contrate. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contr ár io. 

Palácio do Setentriãe, em Macapa, 13 de março de 
1.975. 86º da República e 32º da Cr iação do Território Fede
ral do Amapá. 

José Daniel de Al enca r 
Governador Substi tuto 

Convênio 
Convênio de compromisso e d elegação d e 
competência entre o G o verno do Território 
Federal do Ama pá e a P refeitura Munici· 
pal de Ma2agão, na forma abaixo : 

1. - Partes convenoionadas : - O Governo do 
Território Federal do Amapá, através d o seu G o
vernador, Senhor Arthur Azevedo Henning . d aq ui 

- po r diante denominado GTFA e a Prefeitura Mu
nkipal de Mazagão, daq ui p or diante denomina da 
PMMz, r epresentada por seu Prefeito , Senhor E vilá
sio Pedro de Lima Ferreira, resolvem e ueciproca
mente s e obrigam a cumprir as cláusulas aba'ixo 
estipuladas: 

2. - Local e data: - L av rada e assinado nes
ta ·cidade, em · uma das salas do prédio onde fun
d o na o Gabinete do Goveunador , aos de z dia s d o 
mês de mar ço de hum mil n ovecentos e setenta e 
cinco; 

3. - Objeti V'o d o Convên io: O GTFA concede à 
P MMz a delegação de atribuições e r ecursos, para 
o prosseguimento e ct9 nclusão dos serviços d e cons
trução do Posto de Rádio loca lizado na sede do 
Munioípio, na praze de 20 (vinte) dias corcidos, 
obedecendo, rigorosamen te ao proje to e especifi cações 

~ fornecida s pela Secret aria . de Obras Públicas (SO P), 

não se ad mitindo, em hipótese alguma, qua lqu~r 
a ltem ção sem prévia autorização daquelij Secretada; 

4. - Fundamento Legal do Convênio: - O 
presente convênio foi lavrac!o tendo por fundamen
to o parágrafo 5.0 do artigo 10, do Decreto-I..e:i 
n .0 200, de 25 de fevereiro de 1 967; 

5. - Execuc;ão: - A execução dos traba lhos 
cab~rá a PMMz e obdecerá eo projeto fornecido 
p ela Secretaria de Obras Públicas. 

6. Dotação: ·- A despesa decorre nte da r eali
zação dos serviq.1s, orçada no valoP g lobal de de
zesseis m il sete:<' E n tos e noventa e cinco cruzeiros 
e cinqu enta centa vos (Cr$ 16.795,50), oor rerá por 
con ta de recur sos dA União- Programa Desenvo l
vimen to Regional - Administração Geral - Cons
t ru ção e a da pta-;ão de Imóveis, do Eleme nto de 
d espesa 4.1.1.0, alJcados no Plano de Obras do 
corren te Exercíc~o; Empenho n.0 387/ 75; 

7. - Despesa: - Todas as despesas efetuadr.s 
paua os serviços , correrão por co11ta da PMMz. 

8. - Fiscalilação :- O Gl'·FA fiscalizará, at.ra
vés da SOP, à execução dos trabalhos e a qual
q uer tempo, poderá dete r minar insf)eção técnica, 
in dEipeodente das fis ca lizações permanentes: 

9. - Requi sição de Numerário e entrega de 
r ecu1 sos:- As re::juisições de numerári os serão en
caminhadas à SEcretaria de Obras Públic&s e a 
ent rega d os r e:cursos será feita pela Secretaria de 
Administ raf,:ãO e Finanças do GTF A; 

10. - Prestação de Contas:- A PMMz prestará 
cont as dos recursos l'PCE tidos à Secreta I ia de 
Administração e Finanças do GTFA, após trinta 
(30) dias, improrrogavelmPnte, da efetivação da 
despesa mediant ~ apresentação de documentos bas
tantes e comprobatórios; 

11. - Vigência·:- O presente com,•emo passará 
a t er validade após sua pubhcação no Diário Ofi
cial do Goverrk> do Territórlo Feder al do Amapá e 
v igorará até ao fim do prazo de conclusão dos 
serviços estipulados na cláusula 3.a deste Con'.lênio; 

12. - Rescisão:- O não cumprim ento das obri-
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gações definidos n este instrumento, implicará em 
SlJoa d~núncia e cunsequente rescisão, por qualquer 
das partes convencionadas. 

E por estc.rem assim de acordo, s~sinsm o pre
sente Convê nio em seis (6) vias de igual teor, os 
repn·sentantes GTF'A e P ' YIM·z com ns testemunhas 
abaixo. 

Ma capá, 1 O de março à e 1975. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Evilásio Pedro de Lima Ferreira 
Prefeito Municipal de l\1az'lgão 

Testemunhas: 

1.8 ~1aria Lucidéia Passos Villette. 

2.ª Wald"mar Firmino de Uma 

Plano de Aplicaçao 
ABRO VO 

.'\rthur Azevedo Henning 
Govennador 

Plano de Ap~icnção referente ao Convênio nº 
00-i '75 ·SOAC/ ASSEADE; SEC, firmado f!ntre Gover
no do Território F't'deral do Amapá e Conselho 
Regional de D("sportos. 

Função - Educação e Cultura 

Prog rama - Desenvolvimento de Micro-Regiões 

Subp rograma - Administração Gtral 
Projeto - Desenvol\·imento do Setor Educacional 

Elemento dE! Despesa : 41 20 - Serviços em Regi
me de Programação Especial i 
Fonte de R ecurso - Fundo de Pantiripação dos l 
E::;tados , D1st rito Federal e Territórios 

I 
Parcial l _ _.:::_ota l ! 

- ' 

Discriminação da Despt>sa 

Pessoal 

J\TatHiaJ de Consumo 

Enca rgos Dive rsos 

Material P t rmanente 

17.400 

1.500 

11. !JOO 

4.200 35.000 

importa o Presente Plano de Aplicação na 
quartia de Cr$ 35.000.00 (trinta e cinco mil c ru
zeiros). 

Macapá, 13 de 03 de 1975. 

8Juborado por: 

Nelson Benedito S alomão de Santana 
- Diretor da D.P.O. -

VISTO: 

Jos€! Daniel Alencar 
Secret. Adm. F inanças 

~-Preço do exemplar: 
Cr$ 0,50 

I 
I 
I 
1 

Telecomunicação do Amapá Sj A. 
TELEAMAP.t 

Comunicação aos Acionistas 

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas 
d ~>sta t>r:-J presa, em ~ua sede à rua São J osé 1884, 
nesta cidade, os Docume ntos a que se refelie o 
Decreto Lei n.O 2627 de 1940 a saber: 

a) - Relatório da Diretoria so bre a marcha 
do s negódos sociais, e principais fa t os Adminis
trativos do •xercici o findo em dezembro de 1974; 

b) - Cópias do Balanço e da Conta de Lucros 
e Perdas; 

d - Parecer do Cons elho Fiscal: 
d) - Lista dos Acionistas que não integrali

zarem as ações e o número de las. 

Maoap8, 13 de março de 1915. 

Victor Hugo Gerth Britto 
p/ DiretoP Superintendente 

Secretaria de Obras P ública s 

Divisão de Obras c Projetos 

Comissão Permanente de Licitação 

Edital de Tomada de Preços n. 0 0-i/ 75-SOP 

A v i s o 

De ordem do Excelentí ssimo Senhor Governa
dor, avisamos aos interessados que se acha aberba 
a licitação de T omada de Preços n.0 04/ 75-SOP, 
para execução dos serviços de reforma ger.al do 
Grupo Escolar Antônio João neste 'I'erritório. 

A Hdtação será realizada às 10 horas do dia 
03 de abril de 1975, n a sala de reuniões da Secre
taria de Obras Públicas , nesta c idaàe . 

Os esclarecimentos relativos aos detalhes da 
obra aCima indicada, serão prestados pela Secreta
ria d!! Obras P úblicas, nas horas norm ais de ex
p ediente, estando r t-fe rido Eclita l afixado no Qua
dro de Avisos daql:ele órgão. 

:.v1acapã, 13 de março de I 975. 

Dr. José de Arimatheia Vernet Cavalca nti 
Presidente da C. P ~ L. 

Sindicato dos Empl'egaclos no Co mé1·cio 
do Terri tório Fede?'al do Amapá 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Por este Edital de Convocação, ficam convo
cados todos os associados dest e S indirato, em ple
no gvzo de seus direitos S in dicais, para reuni rem 
se em Assembléia Geral Extraordinária no próxi
mo dia 21 do corrente , às 1'7 :30 horas em primei
ra convocação com o mínimo de 2/ 3 dos Associa
dos, ou às 18:30 horas em segun da convocaQão com 
qualquer número de associados presen1les, na sede 
social próvi!>ória da Entidade, sita à Av. Mendonça 
Júnior. 268, nesta cidade, parR tomarem conh eci
mento e delibera tõ em sobre a s>eguinte ordem d o 
dia: 

a) Leitu ra, d iscussão e aprovação da ata d& 
Assembléia Anterior: 

b) Discuti r sobre a aquisição a través de doa
ção de um Gabinete Odontológico Completo com 
raio X , proporcionado pelo Ministério do Trab&lho 
e que o Sindi cato pretende obter; 
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e) O que ocorreP. 

Francisco das Chagas Rocha de Souza 
Presidente 

Prefeitura Municipal de Macapá 
Termo Aditivo ao Convênio •i1.0 02/74-SOP , que 
entre si fazem o Governo do Território Fe deral 
do Amapá e a Prefeitura Municipal de M80apá. 

Aos 12 dias do mês de dezembr o do ano de hum mll 
novecentos e sete nta e qu11tro (1974), nesta cidade de Ma
capá, capital do Território Federal do Amapá, os Infra RS

IInados, Governo do Território Federa l do Am apá , repre
sentado pelo Exmo Sr. Governador Arthur Azevedo Henning 
e a Prefeitura Municipal à e Macapá, representada peio 
Exmo. Sr. Prefeito Cleiton Figuefredú de Azeve do, por te
rem valioso e bom assinam o present e Termo A j itlvo, re
ratiflcando o «Item 10 - Prestação de Contas» do Convê
nio n.• 02/74-SOP, " q1.1e fazem nos seguintes termos: 

Item I - O Item 10 - Prestath d e Contas, terá a 
BBIUiRte redação: 

Item 10 - PrestaçAo de Cc.ntas - A Prefeitura Mu
nicipal de Macapá, prestará contas dc: s recursoR reeebido.s 
à Secretaria de Administração e Fln&n~as do G.T.F.A., me
diante apr esentação de documentos comprobatóriGs das 
despesas efetltadas, at• 36 (t11inta) de junho de 1975. 

Maeapá, 12 de dnembro Eie 1974. 

Arthur Azevedo Henning 
Governado1· 

Clel~n F igueiredo d e Azevedo 
Prefeito 

Testemunhas: 

Mawla Orlandina Ferreira Teles 

José Ardasse Plcaneo 

Prefeitura J11unicipal de Macapá 
Term& Aditivo ao Convênio para me lhoramento 
urbanistico da área 10calizada na Vila Mala, que 
entre si faum o Governo do Tenltórlo Fe deral 
do Amapá e a Pre:feitura Municipal de Macapá. 

Aos 12 dias do mês de dezembro do anG de hum mil 
novecer.t os e se tenta e quatro (1974), ne&ta cidade de Ma
capá, capital do Território Federal do Amapá, os infra 
assinados Governo l'io Terr itório Federal do Amapá , repre
sentado pelo Exmo. Sr. Governador Arthur Azevedo Henntng 
e a Prefeitura Municipal de Macapá . rep rli!sentada pelo 
Exmo. Sr. Prefeito Munlcl~al Glleiton Fiiuelredo de Ateve
do, por terem valioso e bom, asstnam o presente Termo 
Aditivo, re-ratlflcando a «Clausula Sexta - Pre~taçao de 
Con,as» óo Cc:mvênlo firmado para melhoramento urba nls
ilfco c:la área localizada na VIla Ma la , o qua fazem nos 
termos 1e~ulntes: 

Item I - A Cláusula ~exta - Pre~tar;ão de Qontss, 
terá 1 seguinte redaçãc:~: 

Prestação de G: ontas: 

Clà usula Sextl! - A Prefeitura Municipal de Mscap2, 
prestará contas dos recursos recebidos à Secretaria de Ad
m!ntltração e Flnantas de O.T .F.A ., mediante apresentaçã o 
de doaumentos eomproba tórlos d as despesa s efetuadas, at é 
80 de junh~ da 197!5. 

MacaJ:)á, 12 de dezembro d.e 1974. 

Arthur Azevedo Henning 
Gov ernador 

Clelton Figueiredo de Azevedo 
Prefeito 

Te!temunhes: 

Maria Orlandlna ll'erreln Teles 
José Ardaue Pican'io 

Prefeitu't a Municipal de J\.1acapá 
Termo aditivo ao Convênio para a aquisição de 
peças r recuperação de veículos e equipa men
t CIS pe~ados, que entre si fazem o Gove1•no do 
Território Federal do Ama pá e a P refeitura 
Munidpal de Macapá. 

Aos 12 ciias 1o mês de dezembro do ano de hum 
ml! nevecen tos e s 3ten ta E' quatro (1.9741, nesta cidade rifl 
Macap:í, Capital de Territór io Federal do Amapá, os infra 
ll ssinados Governo do Tet"l'itÓTiG Federal do Ama;>á, r epr e
se ntado pelo Ex mo Sr. Governador Arthur Azevedo Hen
ning e a Preí eitur ;; Municipal de N'acapá, representada 
pelo Exm o. Sr. Pr~feito Municipal Cleit on Figudredo d~t 
Azevedo, por ten•m valio~o e bom assinam o presente 
T erm o Aditivo, r e-ratificando a «Cl:lusula Sexta - Pres
tação de Contas» ao Convêlltio firmado para a aquisição de 
peças e a recuper<:ção dE' veículos e equipamentos pesa 
dos, o que f azem nos termos seguintes: 

Item I - A é!láusula SE:xta - P r estação d e cont as, 
t e-rá a seguinte r e C:ação: 

Pres tação de Contas: 

Cláu.;ula Sexta - A Prefeitura Municipal de Macapá, 
prestará contas do!; recursos recebidos à Secretar-la de Ad
m lniut ração e Finanças do G.T.F'.A., mediante a apresenta
ção de documentos combr obatórios das despesa s efetuada s 
a té 31 de março de 1975. 

Macapá, 12 d~ dezembro de 1974. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

Cleitc•n FigueiJ·pdo ôe Azevedo 
Prefeito 

Test E' m un!Jas: 

Ma. Orlardina Ferreira Teles 

José Ardas se P icanço 

Prefeitu1·a 111unicipal de JJ1acapá 
Ter mo aditivo ao Convênio que objetiva a p a
v iment: ção e asfa ltamento de artér ias da Cida
de de !ll~capá, que entre si fazem o Goverr:o 
do Tert itório Federal do Amapá e a Prefl!ilu
r a Mun icipal de Macapá. 

Aos 12 dias c o mês de d ezembro do ano de hum m il 
n ovacentos e seten .a e quatro ( 1974), nesta cidade de M<~
capá, Capital do Território Jl'eder~l do Amapá, os infr a 
a ssinados Goverr.o do Território Federal do Amap'Í , 
r opresentado pelo Exmo. Sr. Governadot Ar thur Azevedo 
Henning e a P refE'Jtura Mun icipal de Macapá, 1·epresentac a 
pelo Exmo Sr . Pre 'eito Cleiton Figueiredo d e Azevedo, por 
t erem valioso e bom assinam o presente Termo Aditivo, 
r e-ratif lcando a «Clá usula Sexts - Prestação de Cootas» do 
Convênlo fi rmado para pavimentação e asfaltamento cle ar
t éria s da Cidade d! Macapá, o que fazem nos termos se
guintes: 

Item I - A Cláusula Sexta - Prestação ale Connas, 
terá a seguinte redação: 

Cláusula Sex :a- A Prefeitura Munici pal de Mac.apé, 
prestará contas do E recursos r ecebidos ü Secretaria de Ad
ministração e Fina •Jt,;as do G.T.F.A., mediante apr esentação 
de doeu mentc.s comprobatórios das despesas efetuadas , até 
30 de ju nhc:t de 19~5 . 

Macapá , 12 de dezembro de 1974. 

Arthur A~~:everlo Henning 
Governador 

C~eiton Figueiredo de Azevedo 
Prefeito 

Teste munhas: 

Ma. Orlandina Ferre ira Teles 
José Ardasse Picanço 

Preço do Exemplar: 
Cr$ 0,50 

1 


	

