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ATGS DO PODER EXICIJ1lVO 
I P) n.0 U912 de H de novembro de 1975 

O Governador do Território Fer:lPral do Amapl\. usan
do da' alribUl~·õe!' qu(· li1e são conf~rioa~ ~rr- Lei. e tPnclo 
em vista o que consta do Proces~o n" 128!l í':\-GAB. 

RESOLVE' 

Art. 1 ~ - Designar Iranildo TrinJada Ponles, Escre· 
vente Oatilóga afo. navE> I 7, do Qu-.dro de Fum.iJnarios do 
Governo deste Território, lotrdv na Secn·turia de Admi"'fs
tração e P'inançnq. ~tualmente exercendo a funçiio de Che
fe do Centro de As~istt>ncia às Pre(eituras (CAPHE), paro 
viajar da sC'de de suas atribuições - Mm:apâ - até ao 
Rio de Janeiro, a tim de participar do Seminilrio srl>re 
Receitas P róprifls Municipais, a realizar-i'!' naquel:-~ cidade. 
110 pl'riodo de 15 a 2:.l de novembro do corr!.>nte ~no. sob 
os ausplcfos do In stituto IaraFileiro de AdminlRtração Mu
nicipal (lBAMl. 

Art. 2.0 - Revogadas as dlsposiçõe~ em contrário 

Palácio do Setentrlão, em Macapá, 14 de novembro ele 
1975, 86.o da República e 3~.0 da Criação do Territ~rfo f'e
tl!!ral do Amap~. 

Arthur Azevedo Henuln1~ 
Governador 

(P) n9 0913 de 14 de novembro de 11175 

O Governador do Terl"itório Federal do Amepil. usnn
!!o d<~s atribufçties que lhe ~ão conferida~ em Lei, 

RESOLVE: 
Art, J P - D~sfgnF~r nos têrmos dos artigos 72 e 73, 

da Lei n~ 1711, de 28 de outubro de 1952, Luiz RfbeiJ'O de 
Almelr:la, Secrl'tário de Edueaçlíc. e Cultura deste Territó
rio. para exercer acumulat i\·[!mente, em subst ituição, o cargo 
de Governador desta Unidade, durante o impedimento do 
respectiv0 titular, no perfodo de 17 a 18 de novembro do 
corrente ano. 

Art. 2" - Revogadas as dfqposiçõe~ em contrário 
Palácio do Setentrlâo, em Macapá, lf de novembro de 

1975 86" da República e 332 da Criação do Territorlo Fede
ral do Amapá 

A rthur Atevedo Henning 
Governador 

(Pl nP 0914 de 14 àe novembro de 1975 

O Governador do Terdtório Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são confel'idas em Lei. 

RESOLVE: 
Art. I 2 - Designar Walter Sill'a Pacheco, Contador 

nlvel 20-A, à dlsposfqão do Programa de Modernização Admi
nistrativa dos Território~ Fede a ais, lltualmenlti! exercendo as 
funções de Chefe da Assessoria Técnica; Alberto de Andrllde 
Uchôa, Estatístico nfvel 21-B. do Quadro de Funcionário~ 
deste Território. e Nel§on Benedite SalomãG de Santana, 
Técnico para o Programa já acima mencionado, lotado no 
Gabinete do Governador. para viajarem da sede de Slouls 

atribuições - Macapé - até Balém, capit;.l do f:gtedo do 
Pará, no trato de assuntos do intere8se da Administração desta 
Unidade, no pel'fodo de 17 a 19 de novembro do corrente 
ano 

Art. 20 - Revogadas as disposições em contrário. 

Pali.cfo do Setenlríiio, em Ma capá, J 4 de novembro de 
1;75, 86.0 da República e 33.0 da Cria~iio do Território I '!

•era! do Amapá. 
Ar*hur AzeveàG Hem:t!AI( 

Oovernad.er 

(~) :'1° 6915 de 1-l de !10\'embro do 1;7!) 

O Governador do Tenftório FPderal do Amapá, 
u~ando da~ :1tribui~·õt>:- que lhe silo con(erfdas em Lei, 

R~ SOL V 1!:: 

Art. 12 - Designar o Ten. Cel. Inf. Jo&é lndio Ma
charlo, Secrl!tario oe Seguran~;a Pública deste Terrlt6rio. 
par;a vi11jar da ~Pde de ~uas atribuit'êies Macapá - até 
Iklém capit:d do E:'tado do Para, no trato de assuntos ào 
lntc>r!'~~e d1 .\1'T'inistração nmapaen~e. no penodo de 17 a 
18 rle novembro do corrente ano. 

Art. 2.0 
- Re1:ogadas as disposições em contrérlo. 

Palaci(l do Setentriào, E'm M3capá, 14 de nove-mbro de 
1975, Hfi 0 da República e 33. 0 da Criação do Território Fe
der<JI .:io Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

1Pi l; 0 '1916 r'E" 1·1 de <:ove'nbro de !975 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do da5 atribuições que lhe ~tAo conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. JR - Designar o 2º Tenente PM RonaJdo 
Perein; de Oliveira, ocupante do cargo isolado de pro
vimento em comissão, simbolo 6-C. de Chefe di» Gabinete 
do Governador, do Quadro de Funcionários d11ste Ter
, itórf(), pa r a viâjar da sede de ~uas atribuições - Ma
capil - até Belém, capital do Estado do Pará, no trato de 
assuntos do inte-resse da Admin istração desto Unidade, no 
período de 17 a 18 de novembro do corrente ano. 

Art. 2.0 - Revogadâs as df~posições em contrário. 

Palácio do Satentrião, em Macapá. 14 de novem bro de 
lllí5, 81.0 da República e 3liP da Criação do Território Fe
de>rnl do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Secretaria de Obras Públicas 

Termo de Contrato de Empreitada que entPe 
si celebram o Governo do Território Federal do 
Amapá e a firma Construtora Comercial Carrr.o 
Ltda., para restauração da rodovia BR- 156, M&'<)apá / 
Fronteira com a Guiana Francesa , consoante de
claram abaixo: 

r - Preâmbulo 

1 - Gontratant .. s: Gove-rno do Território Fe
cieJ&I do Am11pá, a seguir denominado simplcsmen
t~ Contratante, e a firma Construtora Comercial 

1 f'arrr.o Ltda .. àoral.'ante design&da Empreiteira. 

1.2 - Local e Data. L->vrado e assinado nesta 
cidade de Macapá, Capital , Território Federal do 
Amapé'>, na Avenida FAP, P .' , tiO edifício sede 
do Gove1 no Ten1 iborial [J}1iacJc • ,,, Set, ntriâo, aos 
dez (10) dias dr mês d., r ututro c'·, ano de 1973. 
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As BC'pa rtiçõrs l'tíblicas I 
Territoriais dC'v rr.1o rem<'t<'r o 
t•x ped it•nt<' d t>R~inadr à publ i- 1 

eação neste Dlr\RIO OFICIAL 
diariam('n t(' até as l h:OO horas. 

EXPEDIENTE As Repat'lições P C" lica~ 
cingir-sr f·n às assina uras 

,.uai!' r<.>Uf)Yadas até 2a dC' 
IMPRENSA OFTCIAL 

...Q'-~ 
DIRETOR 

ll'\'C'rl'iro oe cada ano c às 
1 inieiadaR, t'm qualquer época 

I 
pPios órgãos compelt'nles. 

As rC'clamações perlint>n
l<'S à matéria retribuída nos I 
casos de Nros ou omissõt>s, 
denrão ser formuladas por 
Pscrita, a Seção d<' RedaçA o. 
das 9 ús t2:ú0 horas. e das 
15:00 ús J 7:00 hora s, no máxi
mo até 72 horas após a saída 
dos órgãos oficiais. 

Carlos de Andrade Pontes 
~~ 

A fim de po:;,ibilitar a 
l'l 11.c ... ,a de \'a lor<.'s acompa-

DIARIO OílCIAL 
1
, t.bados ele esclarecimentos 
quanto a sua aplicação, soli-Impresso nas Oficinas ela Ir'prensa Oficial 

MACAPA - T. F. AMAPA 
-<?"-~ 

ASSINATURAS 
1 
citamos usPm os inl,•tessado~ 
preki'Pncüll.nentt> cheq ue ou 
vai(' postal. 

Anua l 
Semestral. . 
Trimestral . 
Número avulso 

Cr$ 50,00 
(( 25,00 
(( 12,50 
(( 1,00 

Os suplcml'ntos às edi
ções dos órgãos oficiais só 
'H' fornect'l'ão aos assinantes 
que as solici tart'm 1111 ato da 

1 assinatura. 

Os origmais dl•verão Rcr 
datilografado;; c autPnticados. 
rC'ssalvadas por qnC'm de di
rC'Ito rasuras e enwndas. ~~ O funcionário público Ic

dNal. terá um desconto dp 
109 

0• Para fazer j ús a PF:tc 
dpsconto. dt'YCrá pro\·ar esta 
conrliçüo no ato da assinatura. 

BRASÍLIA - Este Diário Oficial é encontrado para leitu-
Excetuadas as para o rx

tl'rior. qLH' serão s e m p r e 
anuais as assi naturas poder
se-ão tomar. <'m qualq urr 
rpoca. por SC'ÍS mt'Rt'S OU um 
ano. 

ra no Salão Nacional e Int<•rnacional da Imprensa ela 
COOPER PRESS. no <• rrasilia Imperial Hotel . 

------
Para fatilitar aos as~inan- A~im de evitar soiLu;iio 

As assinaturas vpncidas 
poderão srr suRpl'nsas sem 
aviso prévio. 

tl·$ a n•riricação do pra7.0 ci<' dt> continuidadt> no recC'bi
Yalidade dP suas assina turas. mC'nto dos jornais, dC'H'm 
na pa rtC' Fl uperior do rndNt'- 1 os assinantes proridC'ncia r e 
ço ,·ão imprC'ssos os número tl rPspccth·a reno,·ação com 
do talão dC' registro o mês c antC'C('(I{>ncia mínima de trinta 
o ano em qul' l'indará. (30) dias. 

O cuRto dC' cada C'XC'mplar 
atrasado do~; órgãos ofi,•iais 
SC'rá, na \ cnrla avulso acrcR
cirla de Cr$1,00 se cio mC'smo 
ano, c de CrS 2,00 por ano 
decorrido. 

1.3 - Representantes: Representa o Contratan
te o Exl'l'lo. Sr. Governador Arthur Azevedo Heninng 
e a Empreiteira o sr. Walter Pereira do Ca rmo, 
gerente da mencionada firma. 

1.4 - Sede da Empreiteira: A Empreitt>ira tem 
sede de sua~> atividades em Macapá, CapU.al do 
Território Federal do Amap&, à A venitia Coaracy 
Nunes, n.0 1154. 

a) - Exigir da Empreiteira a imediata retira
da de engenhei ros, mestres e oper4rios que emba
r.acem a fiscalização, substituindo-os dentro d~ 48 
horas, caso não atendam a seus pedidos ou sua 
permanência no serviço sejD co nsiderada inconve
niente; 

b) - Sustar quaisquer se rviços executados em 
desacordo com a boa técnica e exigir sua repara
çã<' por conta da Empreiteira; 

c) - Exigil' da Empreitei r a tLdos os esclare
cimentos necessários ao perfeito conhecimt>nto e 
controle dos serviços; 

d) -- Determinar ordem de pnorridade para os 
serviços; 

1.8 - Fundamento do Contrato: Este Contrato 
decor.re da autoriza ção do Exmo. Sr. Governador, 
em despacho exarado às fls. 14 do processo nº 
597/ 75-SOP, com fundamPnto nos autos da infor
mação da Chefia da Seção de Estradas de Rodagem 
inclusa no mesmo processo (fls. 10, 1 I e 12) e no 
que es tabelece o Decreto-Lei nº 200, de 25 de fe- , 
vereiro de 1967, § 2.0 letra «b », Art. 126 e Ar11. 8º, 

e) - Exigir a utilização de equipamentos além 
dos que estiverem em serviço, desde que conside-

1 r,ados necessários pela Contratante. item VI , do Decrto n .O 73.140, de 09.11.73. 
II - Do Objeto 

III - Responsabilidades da Empreiteira. 
2.1 - Natureza dos Serviços e Forma de sua Exe

cução : O objeto deste Contrato É' a execução pela 3.1 - Genéricas: Além dtlS casos comuns, im
Empreiteira, em 11egime de empreitada global , dos 1 plrdtos ou expressos neste Cnntrato, nas ~specifi
serviços de restauração da Ro dovia BR-156, Maca- cações e nas Leis aplicáveis à espéci?, cabe exclu
pá/ Fronteira com a Guiana Francesa, trecho Cleve- 1 sivaoente, à Empreiteira: 
lândie/Oiapoque j Ramal do Curipi, na extensão 1 a) - Contratar todo o seu pe~soal , observar 
aproximada de 24km, de vendo serem obedecidos o e -assumir os ônus decorr ento>s de todas as prescri-
projeto, especificações e obse rvações técnkas for- ções das Leis Traba lhi stas e dn Pre\'idência Social, 
neoid.as pela Contratante que fa zem parte int .. grante sendo a única responsável pelas infrnções que co-
deste Contllato. m eter: 

2.2 - Fiscalização: A fiscali zação dos serviços b) - Ressarcir os danos ou prejuízos causados 
s e r á feita p e l 8 Secre ta- à Contratante e a pessoas e bens dt> terceiros, ain-
ria de Obras Públicas através da Seçãu de Estra- da que ocasionados por ação ou omissão de seu 
da s de Rodag em e a Empreiteira deverá manter um pessoal ou de prepor,to. 
engenheiro para represen tá- la em matéria de ordem IV _ P razo 
técnioa e suas relações com a fisclllizcição nos se rvi
\riços. Os mestres deverão se" pessoas de experiência 
e idoneidade t écnica e pessoal comprovada e estarem 
habilitados 8 prestar quaisquer esclar~>cimentos so
bre os serviços. Obriga-se ainda mais a Empreitei
ra a fadlitar , de modo amplo e completo, a ação 
do fis cal , permitindo-lhe livre acesso a todas as 
p•rtes dos serviços. Fica entretanto, ressalvado que 
a efetiva ocorrência da fiscalização não exclui nem 
restringe a responsabilidade da Empreiteira na &xe
oução do serviço que deverá aprf'sentar perfeição. 

2.3 - Da Açãe Fiscalizadora: O fi~eal da Con
tratante terá amplos poderes para, mediante ins
t rução por escrito: 

.. 

4.1 -- Andamento dos Servic:os: Os serviços 
terão andamento previsto no cron0grama de traba
lhe admitida a tolerância maxima de 10° O· 

4.2 - Prazo de Conclusão: O prazo concedido 
para a conclusão total dos serviços é de 90 (noventa) 
dias consecutivos, a contar da expedição da 1.'1 

ordem para início d@s serviços. 
4.::! - Recebim nto dos Serviços: A fiscaliza

ção, ao considerar c mcluídos os serviço~. eomuni
cará o fato a autori dad~ superior, que através de 
oomissão dt> recebimt-nto, provi'denciarã a lavratura 
de Termo de Verificaçâ<'> e Recebimento dos servi
ços, caso es\ejam co-Qfoqpe ge aceitakiCl· 
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V -- Valor do Contrato, Pagamentos e Dotações 

5. l - Valor do Contrato e Forma de Paga
mentos: Pela execução dos se1 vtços a Contratante 
pagará à Empreiteira a importâcia deCr$ 3.710 296.56 
(três milhões, setecentos e dez mil. duLl:!Jtvl> e no
venta e seis cnuzeirrs 1- o•nqu~nta " sei~ centavos). 
valor da proposta aor~st-ntaf' p !a r.mpreiteira, 
mediante a mrdição ':los serviços realizados e acei
tos pe H S"cretania de Obras Publicas. de acordo 
com a Tabela de Preços do DNER, ·provada pelo 
Conselho Executivo, em 18 06.64, multiplicado pelo 
Fator de Adequação, resultrdo do produto do infla
lar (I) 23,4634 (vinte e três inteiros e quatro mil 
seiscentos e trinta e quatuo décimos milésimo-), 
pelo Fator Concorrência (FC') 1,5fJ (um itJ1 ei.ro e 
ctnquenta centésimos). stndo os serviços de assen
tamento e tramporte de manilh .. s , de ncomposição 
ele pontPs e concr.eto ciclópico. de acordo com os 
prf:'ços constantes do ptocesso nº 597/'75-SOP (fls. 
08). 

3a. pág. 

VIII - Do Diário 

8.1 -- Do Diário dos Serviços: A Empreiteira 
manterá no local dos serviços, um livro de ocor
rências diárias. denominado Diário de Serviços, de
vidamente numt-. <leiO e rubricado pela Fiscalização 
e pela Empreitnir::> onde serão registrados os prin
cipais latos r~ lati\ o a n.archa dos serviços, inclusive 
as ordans, instruçõ s f' reclamações da Fiscalização. 

IX - Vigência 

9.1 - Da Vigência do Contrato: O p!H!sente 
Contrato entrará erP vigor na Gata de sua assina
tura. 

X- Foro 

10.1 - Eleição: Para dirimir torlas as questões de
corremeos da Pxecução deste Contrato, fica eleito o Foro 
desta cidad,.. de Mac[:jpá, capital do Territóno Fe
deral rio Amapá, n:io ;)bstante outro domicílio qut- a 
Empreiteira venha a adotar, ao qual exptes.'la men
te renunc:m. 

E. por assim, estarem justos, combinados e 
contratados, declaram ambas as partes aceitar to
das a~ disposi<;'ÕPs estabe!Pcidas nas cláusulas do 
presetJte Contrato. bem como obedecer fielmente 
outras di!'pO"ições legr. is e rE-gulamentares sobre o 

52 - RetenC'ão de Pagamertos: Porlerá ser 
retido o pagamPnto c!P qur.lqw ... r fatura, no todo ot• 
em parte, nos casos de trabalhos cltfeituosos ou 
débitos da Emp1 eitE-ila para com o Contratante, 
desde que possam causar prejuí'los materiais ou 
morais a esta. 

53 Dotaçãn: As c!f'sp.,~as decorrentes deste 

1 assunto, firmando-o em 9 Inove) vias de igual teor 
e forma na presença das testemunhas abaixo assi
nadas. 

Contrato correrão à contu dm: recursos oriurdo do 
f\lini~tério do Interior. programa 07390211.357. -
Clltegoria Econômica 4 1.1.0, ronforme Nota de Em
penhn nY :2.143, no valor de Cr$ 2 000.000,00 (cois 
milhões c! e crüzei1 os). A quantia restante que com
ph·mentará o valor da proposta da Empreiteira, , 
será empenhada posteriormente, de acordo com ~.> 
disponibilidade financeira. 

VI - Multas 

6.1 -· Das Multas: A Emprt>ileira incorreró na 
multa moratória correspondente a 0,1° 11 (lero vír
gula um por c<-nto) do valor do contrato, por dia 
que excf:'der ao prarzo contnatual. 

6.2 - Recolhimento: Qualquer multa imposta 
pela Contratante poderá ser desde logo deduz'ida 
da caução efetuada ou d..- crérl ito da Emnreiteira 
neste órgão, caso depois dP notificada, não ~ecolher 
a importància c-orrespondent"" na Tesouiaria da 
Contrata!1te, no praw de 1 O d-ias. 

VII - Rescisões e Sanções 

7.1 - Por Acordo: Este Contrato poderá ser 
rescindido por mútuo acordo dcs Contratantes, oten
dída a com·eniência dos serviços, rec"'bendo a Em
preiteira o valor dos serviços executados. 

7.2 - Por Tniciath·a da Contratante: A Con· 
tratante terá o diTeito de rescindir o presente Con
tiabo, independente de ação, notificBção ou inter
pelação judicial quando a Emprt:lteira: 

a) - Não cumprir quaisquer dl::' suas obriga
çõe~ contratuais; 

b) - Transferir , no todo ou em parte, os ser
viçcJS sem prévia autodzaçi;o da Contratante; 

c) - Pela reiteração do impugnações feitjjs 
pela fiscalizaçã<' ou pela ContratGnte. ficlir evlden
ciada a má fé ou a incapacid: de da EmpreitE-ir:\; 

d) - Se a Empreitaira falir. entrar em concor
data ou dissolver a firma: 

7.3 - Indenizações: Exceto no caso da rescisão 
por mútuo aco rdo, não C1'b<>rá à Empreiteira ne
nhumo e1:pécie de ind erdzação, ficando a;inda es•a
belecido que, mesmo n1-1quele caso, a Contratai e 
não pagará indenizações devida!! p@la Empreite.~·a 
por força da Legislação Trabaihista. 

Macapá, 22 de outubro de 1975. 

Arthur Azevedo Henning 
Representante da Contratante 

Walter Pereira do Carmo 
Representante da Empreiteira 

Testemunhas: Ilegíveis 

Ministério da Educaç:io e Cultura 

' Departamento de Educação Física e Desportos 

Termo de Convênio entre o Depart amento de 
Educação Fí~ica e De~portos do Ministério da 
Educação e Cultura. e o (a) Secretaria de Edu
cação e Cultura do Territór io Federal do Ama
pfl. 

O Departamento de EduQação P'isica e Desportos do 
Ministório da Educação e Cultura, representado pelo seu 
Diretor Geral Cnronel Osny Vasconcellos , por delegação dA 
Port11n<1 l\1ini~teria I n.0 676/ 74 e o (a) S•!cretaria de Educa
cão e Cultura do Território Fede~:al do Amapa, representa
do (a) pelo seu procurador o Dr. Mauro Cunha Campos de 
Moraes e Castro, celebram o presente Convênio que re!{er
se-á pelas tláusulas e condições seguintes: 

Clausula Primeira - O Depbrtélmento de li:ducação 
Física e Desportos do Ministério da Educação e Cultura, 
concederá ao ( il) Secretaria de Educação e Cultura do Ter
ritório Feder<~! do Amapá auxilio financeiro na importância 

' de Cr$ 1.520.000.00 (hum milhão. quinhentos e vinte mil 
cruzeiros). 

C::lánsula Segund<J Os recursos de que trata a 
Cláusula Primeira só poderão ser empregados exclusiva
mente na liquidação das dee:pe>as previstas no projeto, or
çameg_tp e especfficacÕE's aprovados pelo Departamento de 
Educal,!ão Física e Desportos do Min istério da Educação e 
Cultura, constantes do P roeesso n2 li2174{73-DED .. obrigan
do-se o (a) Secretaria de Educação e Cultura do Território 
Federal do Amapfl. r~ prestar contos de sua apqcação den
tro do prazo de até 31 dli àezem bro dli 1975, nn fo1·ma re
gulaJ mt:nle estabelecida, observando, ainda , aF instrucões 
gerais em dgor no Ministério da Educação e CuHura. ~ as 
especiai• que lhe forE-m transmitidas por intermédio dos 
seus órgãos compet~nte~. que passam a faze r parte inte
gr<Jnte deste Convênio. 

Clausula Terceira - O encargo financzeirG do Dl'par
bamento de Educaçií o Fí~lca e Desportos do Minist ério da 
Educa~·iio e Cultura, de que tré' h ;J Clausula Primeira, cor
rerá à conta dos recurso~ r1 t 'os do Fundo da Loteria 
Es:;JOrt!va - Projeto número . ~ (' ~.''" '6~2:!1 :< - 1 - Co nstru
ção lnstéll<lt"iio Centro~ r~ . ' 1-'l"t .\ ·r ~ C11 • nrias Econô
micas 4.3 :~ .o - Item ,'.~xí.ro p rê. u i.J.a& Públicas. 

I ' r~ 1.520.000.CO (hum milh~o quh.h e1 •cr 1 ,·inte mil cru-
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zelros), conforme Empenho (s) nº (s l 04&0 do.! 04 de agosto 
de I 975. 

Clá usula Quarta - A verific:açilo do cumprimento 
das obrigações decorrentE.'s do presente Convênio aaberá 
ao Departamento de Educação Flsi~a e Desportos do Mi
nisté rio de Educa,ílo e Cultura, que, por seu Diretor-Geral 
ou representante devidamente credtmciado, J>Oderá solicitar 
quaisquer Informações ou visto riar a execução do projeto, 
obrigando-se o (a) Secretaria de Educação e Cultura do 
Território Federal do Amapá. a facilitar os trabalhoa de 
flscali:r:aç!o de que trata esta Cláusula . 

Cláusula Quinta - O (a) Secretaria de Educação e 
Culture do Território Fed eral do Amapá, obriga-se a fran
quear pelo prazo Indeterminado ou uso gratult~ das instela
çõea constru idas ou a:dql~irlda s com o auxilio financeiro de 
que trata este Convênio, &o Depar tamento de Educação 
rfslca e Desportos do Ministério da Educação e Cultura 
~tara execução de ~uas RlivldlldPs, bem como a estabeleci
mentos cte ensino e instituições educaeionaP!l, para possibi · 
lltar-lhes o cumprimento dos prograrr.a s de Educação Físi
ca e a realização de atividades esportivas. 

Cláusula Sexta - O (a ) Secretaria de Educação e 
C:ultura do Território Federal do Amapa, obriga-se a incluir 
em eeu orçamento verba permanente para a tonservação e 
manutenção em atividade das In stalações construídas ou 
adquiridas com os recursos proveniente deste Convênio, 
sob pena de ficar Impedido (a) de receber qua lquer outro 
auxilio do Ministério da Educa~ão e Cultura. 

Cláusula Sétima - Ng caso de dissolução da entida
de a que se refere este Convênio, as in11talaç>ões e benfel
lorlas constltuidaP eu adcrulridas com os r ecursos nele es
pecltlaados só poderà'O ser alienadas ou cecfldas com a pré
via e expressa aquiescência do Departamento de Educação 
Flslca e Desportos do Ministério óa Educaç!lo e f:ultura. 

Cláusula Oitava - O )!trel!ente Cpnvênio subordinar
se-á ae Foro federal do Distrito Federal. 

E, por estarem de aeordo com os termos do prelien-
te Convênio, o Diretor-Geral do Depa rt<imento de Educa- 1 
çã o P'ill'lca e Desportos do Ministério da EducaQão e Cultu-
ra e o (a) Secretaria de Educaç'ão e Cultura do Terri tório 
Federa l do Amapá, o subscrevem em 5 (cinoo) vias de 1 

Igual eeor e forma, perante duas testemunhas que t ambém 
o anlnam. 

Brasllia, DF, 27 de outubro de I 975. 

Osny Vasczoncelos 
Diretor-Geral 

Dr. Mouro Cunha C11mpos de Morae s e Castro 

Testemunhas: 

Alvaro Milton Lemos Quaglia 
F'ranci sao Ramos de F. Filho 

Comissão Permanente de Licitação de Obras 
e Serviços 

EDI TAL 

Tomada de Preços n.0 13/ 75-CPLOS 

A V ISO 

O Presidente da Comissão Permanente de Li
citação de Obras e Serviços, designada pelo De
creto (P) n. 0 0721 / 75, do Excelentíssimo Senhor 
Governador do Território Federa l do Amapá, torna 
público, para conhecimento de quantos possam se 
interessar, que se acha aberta a licitaçã0 de Tomada 
de Preços n.0 13/75-CPLOS, para Reforma Geral 
do Hospita l Geral de Macapá. 

A Licitação realizar-se-á às 09:00 horas do dia 
28 de novembro de 1975, na sala de Reuniões da 
Secretaria de Obras Públicas, sita à Av. FAB nº 
1276, nesta Capital. 

O Edital e os esclarecimentos complementares 
serão fornecido pela Secretaria de Obras Públicas, 
no endereço acima mencionado. 

Macapá, 12 de novembro de 1975. 

Engº Douglas Lobato Lopes 
Presidente em exercício 

Comissão Permanente de Licitação de Obras 
e Senriços 

EDITAL 
T~;~mada de Preços Nº 14/ 75-CPLOS 

AVISO 
O Presidente da Comis ~ão Pe-rmanente de Li

citação de Obras e Serviços, designada pelo Decre
to (P) nº 0721/75, do Excelentíssimo Senhor Gover
nador do Território Federal do Amapá, torna pú
blico, para conhecimento de quantos possam se 
interessar qu~ se acha aberta a licitação de Toma
de Preços n~ 14j75-CPLOS, para Reforma e Pin
tura do Prédio do Grupo Escolar José de Alencar. 

A Licitação !leali~ar-se-á às 10:00 horrs do dia 
28 de novembro de 1975, na sala de Reuniões da 
Secretária de Obras Pública, sita à Av. FAB nº 127o, 
nesta Capital. 

O Edital e os esclarecimentos complementares 
serão forneoidos pela Secnetar-ia de Obras Públicas, 
no endereço acima mencionadQ. 

Macapá. 12 de nove mbro de 1975. 
Eng.0 Douglas Lobato Lopes 

Presidente em PXeflcício 

Comissão Permanente de Licitação de Obras 
e Sesviços 

EDITAL 

Tomada de Preços Nº 15/ 75-CPLOS 

AVISO 

O Presidente da Comis~ão Permanente de Li
citação de Obras e Serviços, designada pelo Decre
to (P) n. 0 0721/ 75, do Exaelentissimo Senhor Go
vernador do Território Federal do Amapá, torna 
público, para oCilnhecimento de quantos possam se 
interessar, que se acha aberto a licitação de Toma
da de Preços nº 15/ 75-CPLOS, para Reforma, 
ad!lptações e ampliações do Grupo Escolar Barão do 
Rio Branco. 

A Liditação realizar-se-á às 15:00 horas do di& 
26 de novembro de 1975, na sala de reumoes da 
Secretaria de Obras Públicas sita à Av. FAB n.0 

1276, nesta capital. 
O Edital e os esclarecimentos complementares 

serão fornecidos pela Secretarias de Obras Públic0, 
nu endereço acima mencionado. 

Macapá, 12 de novembro de 1975. 

En.O Dougls.s Lobato Lobes 
Presidente em Exercício 

COLORADO ATLÉTICO CLUBE 

Fundado vm 31 de mar'o 1975 

ESTATUTO 

(Continuação do Rúmero anterior) 

Capítwlo VI 

DAs Finanqas 

Art. 76 - A v ida financeira do Colorado proces~~or
se-á rigorosamente dentro de um ttrçamento organizado pe
lo Oonselho de Diretor, anua lmente, com assistêncla e 
parecer d o Cons elho Fiscal e aprovado pelo Pr esidente do 
Colorad.o. 

Art. 'f7 - As <.. " ,Psa s autorizadas pelo Cons-elho de 
Diretor, poderão exceder às dotaqões crtamentireas e deve
rio 1er jusilficadu para fins de suplementa1ào de verbas 
e pa(amento. 

(C~ntintla no pr6x!mo número) 


	

