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Decretos 
(N) n.0 0071 de. 08 de março die 1979 

O Governadbr do Território Federal do Amapá, usan
do daa atribuições que lhe são conferlt:las pelo artigo 18, 
Item li, do Decreto-Lei n.0 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Deslgna ~·o Doutor JOS~ DE ARIMATH~A 
VERNET CAVALCANTI. ocupante do cargo de provimen
to em comissão. shTibolo 2-0. de Consultor Juridlco, para 
viajar de Macapil, sedP. de suas atribuiçõe~, até as cidades 
de Brasllla-DF e Belém-PA, a fim de, junto ao MlNTER, 
trstar asl!unto de interesse da Adminlstraçõo amapaense 
e, junto à Ju'Stfça Federal, tratõr aFsunto llg1 do eo órgão 
que dirige, reapectlv&meote, DCI perlodo de 11 a 16/3/79. 

Art. 2;' - Revogam-se as disposlçõe• em contrrfo. 

Palácio do Setantrfl!o, em Macar.é. 08 de marco 
de 1979, 901! da ltepúbltca e 36.0 da Criação do Território 
Federal do Amapá. 

Artbur de Azevedo Hennfn~ 
Governador 

Coordenadoria de Administração Geral 
Serviço de Pes&oal 

Vf!ltO: 
Geraldo Magela Fontenele Ribeiro 

Ccord. de Adm. Geral 

Edital nº 004/79·-SP/COAG. 

O Diretor de Serviço do Pessoal da Coorde
nadoria de Administração Geral, do Governo do 
Território Federal do Amapá, torna público, através 
do presente Termo Aditllivo, com fundamt>nto no 
que dispõt-s o n.0 03, das disposições Gerais que 
ficam inseridos no Edital n.0 003/'?9-SPfCOAG, de 
09 de março de 1979, as alterações abaixo discr'
reinadas: 

Item I - Nível Superto'r: 

Letra h) Delegado de Polícia. 

III - Dos Requisitos Básicos para as lnscri
cões: 

N.0 07, letra e: - Não possuir vínculo empre
gatício com o Governo do Território Federal do 
Amapá. 

Macapá, 12 de março de 1979 

Bel. Mil"llcy Mauricio Neves 
Diretor de Pessoal do GTFA 
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EXPEDIENTE 
IMPRENSA OFICIAL 

Diórlo Oficial do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
* Administração 
• Redaç<~o 

• Parque Gráfico 
Rua Cândido Mendes sfnO Macapá - T. F. A. 

TELEFONES: 
Gabinete do Diretor 
Chefe das Oficinas • 

DIRETOR 
IRANILDO TRINDADE PONTES 

5463 
5307 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLICAÇOES 

NA CAPITAL 
Anual .. . . . ...... . 
Semestral . . . . . . . . . • 

OUTROS ESTADOS E MUNIClPIOS 
Anual .. , . . . . . . . . . . 
Semestral . . . . . . . . .. . 

CrS 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
CrS 400,00 

D.O. número atrazado: '\Umenta cinco cruzeiro& 

Conselho Territorial do ~-\mapá 

Edital de Convocação 

O Presidente do Consel ho Tffritori&l do Amapá, 
de acordo com o artigo 26 do Decret(l-lti n.0 411 / t:i9 
e artigo 15 do Rf-gimento Intt>J no, c< n voca < s Se
nhor~s Conselheiros para a Qui nc:u s: l'ésm a Quarta 
(54! J R eu-nião O r diná ti a a ser rt>a' izada no~ Sf-gumt~s 
locais: Secretaria Exr cutiva do C< legi ado "' Gabi
nete do Go vernador, respectivarr.entf-', no perío do 
de 22 e 2J rle maf"ÇO do corrent~ fX~ rcí c i o, cc m 
seu inicio previstv pnra às I 0:00 hor as. cc m a fi
nalidade de : 

I - Aber~ura dos trabalhos: 

a) Leitura dos expedientes r ecebidos e expedidos: 

b) Leitura da Ata da Reunião anterior; 

11 - Estudo e análise pera apr ove ·Qr o c'a Ta
bela de Vencimentos do Pessoal com ativida dt s n~s 
serv~os Rodoviário, de Crnstruç?o Civi l e ri f Ope
re·ção e Manutenção de Embarcat;õe s, sob projetos 
em regime de Administração Dirfta, a cargo da 
SOP, capfada pelo Proce!'SO P .0 1/00216/79, enca
mtnhada pelo Ofício n .0 028/ 79GAB do Governador: 

III - Visita ao Excelentfssimo Senhor Go
vernador. com eprPst-ntação dos mEn bros e Secre
tário do Colegiado; e 

IV - O que mais houver. 

Macapá, 12 de m6rço de 1.979 

Albnto da SUva Lima 

Presidente - CT ~ 

AGENDA 

54.• Reuni§o Ordtn~ria 03 Sessões 

Dia 22.03.79 - Quinta Feira 

I SessAo Local: Sec. - CTA 
lO:OOh - lnfcio da Sessão 
Pauta: 
I - Abertura dos trabalhos: 
e) Leitura dos exp~dientes recebidos e expedi

dos; 

DlARIO OFICIAL 

----~-~----~--------

PUBLICAÇO ES 

Pàgina comum, cada ceotlmetro pvr coluna ÇrS 20,0u 
Preço debLt: hxemp ar Cr$ 2,00 

Matéria par11 publicação das 07:30 às 12:00 e das 
14:30 às 17:30, excetuando os sAbados. 

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulaçllo do 
Dlório, capital, e 8 dias nos municipios e outros estados 

vFlCIO OU MEMORANDOS - Deve r.companhar 
qualquer publicação. 

ASSINATURAS - Capital, Municipios e outros 
estados em qualquer época. 

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moeds c - rrente 

A~sinatun 1 e Public:;ções: Em cheque nomina. par'> 
«Serviço dt Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA» 

Assinaturhs vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este niflrio Oficial é encontrad o para leitura nas 
representações do Governo do Amapa em Brasflia-DF 

e Belém Estado do Pará. 

b) Leitura da Ata da R eunião anterior; 

12:00h - Ence r ramento da S essão 

II Sessão 

15:00h - Início da Sessão 

Pauta : 

Local: S ec. - CTA 

Il - Estud o e análise para aprovação da Ta
bela de Vt>n ci ment0s do P..ss< a l C( m atividades 
nos serviços Rodoviário, de Comt1ução Civil e d~ 
Operação e Manutt- nção de E:mbar ca<ÕF!', ~c b pro
jetos e m reg,i mt de Adminis ln ção Dire1e . a cergo 
da SUP, capeada pelo procefso n2 1/ 00216/ 79, 
encami-nhada pelo Ofício n .0 028/ 79-Gab. do Go
vernador; 

18:00h - Encerramento da Ses~ão. 
Dia 23.0:i .79 - Sexta-FeiJa 

III Sessã'0 Local: Ga b. do Govunador 
09:00h - Início da Sessão 

Pauta: 
III - Visita ao Excel t-n tí~simo Senhor Go

verna dor. com apresentação do~ mem bros e Se
cntário do Colegiado; e 

- O que mais houver. 

Macapã, 12 de março de 1979 

Murilo de Almeida Mo·reira 
Secretário - CT A 

Contrato Nº 006/79-CJ. 
Contrato que entre si celebram o Governo 
do Território Federsl do Amapá - GTFA 
- e a Com panhia de Agua e Esgoto do 
.'~mapá - CAES A: - para fins nele decla· 
r a dos. 

Aos seis (06) diAs do m ês de março do ano de 
hum mil nove<'entos e s e~en ta e nove ( 1979), nesta 
cidade de Macapã , Capital cio Território Federal 
do Amapá, de um lado o Governo do Território 
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Federal do Amapã, daqui por diante denominado 
simplesmente Goverm.•, represPntado nPste ato pelo 
Excele~tíssimo Serhor Governador Artbur Azevedo 
Hennin~ e a Companhia de Agua e Esgoto do 
Amapá, doravant-e denominada simplesmente CAESA, 
repo11esentada neste ato pelo seu Diretor-Presidente, 
Senhor José Maria Papaléo Paes, resolvem de co
mum acordo firmar o presPnte Contrato, constante 
as cláusuhH' e condições ~eguintes: 

Cláusula Primeira - Fundamento Legal: O pre
sente Contrate• foi ele borado com base no artigo 
18, it.ens II e XVII do Decreto-Lei n.0 411, de 08 
de janeiro de 1969, combinado com o artigo 11 e a I 
alínea «h do § 2.0 do actigo 126 do Decreto-Lei 
n .0 200/ 67. 

Cláusula Segunda - Ohjetivo: O presente 
Contt~ato tem como objetivo a prestação dt! servi
ços de tJrnt&mento de água d ~. s Piscinas Olímpica 
e Territorial, manutenção e vigilância das tornei, 
ras públicas de Macapá. 

Cláusula Terceira - Obrigações: 

I - Do Governo: 

a) Contr.tbuir para a execução do presente 
Contrato com recursos orçados no valor de Cr$ 
l.Cl30.000.00 (hum milhão, duzentos ~ trinta mil 
cruzeiros); 

b) Acompanhar e fiscalizar a ~YecuQão de~te 
Contrato através da Secretaria de Educ&oção e Cul
tura - SEC, quanto às piscinas Ol!mpica e Ter
ritorial e pelt~ Secretaria de Obras Públicas- SOP
para as torneiras públicas. 

II - Da CAESA: 
a) Executar periodicamente o tratamento qui

:rnico das águas das piscinas Olímpica e Territorial; 
b) Manutenção e vigilância das torneiras pú

blicas de M'al!apá; 
c) Responsabilizar~se pela aquisição dos pro

dutos químicos e materiais necessários ao perfeito 
funcionamento das piscinas e torneiras públkas; 

d) Contratar os empregados que necessitar pa
ra o real cumprimento deste Contrato, ficando to
dos sob sua dependência empregatícia. 

Cláusula Quarta - Aplicação dos Recursos: A 
aplicação dos recursos deste Contrato será de acordo 
com o Plano de Aplicação anexo, peoa integrante 
e inseparável deste instrumento legal. 

Cláusula QuintJa - Depósito de Recunos: Os 
recurso~ que por f0rça deste Contrato deverão ser 
repassados à CAESA, serão depositados em conta 
vinculada GTFA/CAESA, na Agência local do Banco 
do Brasil S/ A., devendo somente EP.r movimentado 
pela CAESA, através de cheques nominativos, obri
gando-se esta a enviar ao Governo, extratos dessa 
~onta e fazl!r constar nos diveri'OS documentos de 
suas prestações de contas, o nome do sacado, os 
números, valores e as datas das Pmissões dos che
ques com que forem pagas as suas obrigações. 

Parágrafo Único: Os depósitos somente pot:lerAo 
ser sacados para saldar compromissos imedN!tos, 
não podendo ser transferidos para outro estabele
Climento bancário. 

Cláusula Sexta - Controle Financeiro: Além 
do controle financeiro adotado pela CAESA, o pro
cessamento das peças contábeis obP.decerá 89 nor
mas adotadas pelo Governo, com comprovantt>s de 
despesas, extratos de contas correntes bancérias, e 
guias de recolhimento de saldo não utilizado, 
se for. o caso , balancete financeiro e relatório cir
cunstanciado da execução do referido Conwato. 

Cláusula Sétima - Prestlação de Contats: Fica 
a CAESA obrigada a prestan contas de todEs es 
importâncias dt-Sembolsadas, no prazo máximo de 
sessenta (60) dias pós o término do Contrato. 

Cláusula Oitava - Vigência: O prazo de vi
gl>ncia do presente Contrato sePá de date d~ sua 
publicação no Diário Oficial do Tenitório até o 
dia 31 de dezembro de 1979, pod~ndo ser prorroga-

' do, mediante solici~ação da CAESA e eprcvbdo 
pelo Governador. 

Oláusu~a Nona -- Dotação: As despesas da· 
cor1reO'tes deste Contrato, oo valor de 
Cr.$ 1.23o.ooo,oo (hum milhão, duzentos e trinta 
mil CllUzeiros), co.Herão por conta dos Recursos 
Orçamentários do Fundo de Participação dos Es
tados, Distrito Federal e TerrÍitórios - Programa 
08421885.292 - Elemento de Despe-s& 4.1,3.0-07, 
comforme Nota de Empenho n.0 ~OS, de 12.02.79. 

Cláusula Décima - Alterações: O presente 
Contrato poderá ser alterado mediante acordo das 
partes através de Termo Aditivo. 

Cláusula DÉcima Pr~meira - Res cisão: A ino
bservância das obrigações que ora justam, por 
qualquer das parte:s contratantes, bem como por 
motivo àe conveniência ou acor.do dos contratantes, 
provocará & imt>diata rescisão deste lnstrumento, 
independente de notificação ou interpelação judicial. 

Cláusula Décima Segunda - Foro: Para 
dirimir quaisquer c. úvidas oriundas do presente 
instrumE:nto, de comum acordo a s partes contra
tantes elegem o Foro da Comarca de Macapá, Ca
pital do Território F ederal do Amapá. 

E por estarem j u~tos e com bfnados, as partes 
contratantes ratificam o presente. Contrato, firmado 
na presença de duas {02) testemunhas, em cinco 
(05) vias de igual teor e forma e para oa mesmo 
fins cte direito. 

Macapá, 06 de março de 1979 
- Arthur Azevedo Henning 

Governador 
Jo'sé Maria Papaléo Paes 

- Diretor-Prt>sidente da CAESA -
Testemunhas Ileg!veis 

PLANO DE APLICAÇÃO 
Aprovo: 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

Plano de A plfcaçllo r l'ferentt' llo Contrato n.'O 006/79-
CJ, firmado entre o Governo do Território Federal do 
Amapil-t.TFA t' a Companhia de Agua e Esgoto do Am11pé
C AESA, para tratamento de âgua das piscinas OJ!mplca e 
Territorial; manutenção e vigilância das t orneiras públfcas 
de Macapé. 

------------.--------.--
Item DlscrlmlnaçAo I Valor Cr$ 1 Fonte de Reeursoa 

1- Pessoal 
1.1- Salérloa, e hora ~ 

extras 
1.2- Encargos Social~ 
1.8- PrevlsAo de au· 

mento a partir 
de maio (4.0%) 

2- Material 
3- Equlpr.mentos e lns

talaçõl's 
4- Serviço de Terceiros 

O I - Fundo de Partici
pação dos Estados , Dis-

354 415 rito Federal e Terrltó-

331 ·4 2·00 rios- Programa 08421885 
· 0 '00 ·~"2 • Ehmento de Des

pesa 4.1.3.0- 07. 

119.838,00 
344.345,00 

8o.ooo,oo 
70.000,0 0 

Total lt.23o.ooo,oo 

Importa o present~ Plano de AplfcaçAo na quantia de 
Cr$ 1.230.000,00 (hum mllhAo, duzentos e trinta mil cruzefDosJ, 

Macapâ 06 de março de 1979 

José Maria Papaléo Paes 
- Diretor-Presidente da CAESA ' 
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Prefeitura Municipal de Macapá 
Edital nº 05/79-DO - com prazo de trinta (30) dias 

REGULARIZAÇÃO DE JMOVEIS 

O Depa.rtl3rrento de Obras da Preftitura W.unici pll rl e MEc spé, stnvés c" o Eoviço dt 
Fiscalização de Obns, torna público que P S p· s~ o r s 1l:a.:x o Itladou .du, est~o w hci tsr,do o Al v&tá de Li· 
cença para Regulariza.;ão d JS seguintes imóvt:is: 

Dr~em I I NTERESSADO ENDEREÇO j Quadra I Lote I Setor 

01 Clodovio Rocha Silva R ua Profe~ sor Tc..s tes 37 20 04 
02 Maria B. Alexandrina A v. l.OrR de Carva lho 11 09 02 
03 P.aimunda d e> Souza Leão A v. Dos X:avantes 05 U2 lO 
04 José Júlio Num s R ua Leupo ldo Mach ad o 04 09 05 
05 Launza de Fatim a Mon t' Alvt> rne J. Andra':ie A v. Dos Tern bés 25 25 09 
06 Maria Ang~lma de Almdda Ferreira A v. Ace!ino de L ~ão 08 01 ú7 
ú7 Seb astião Alfaia Filho Ru a Costa e Silva 30 02 12 
06 José ~dmar R ange l Pontes A v. P ,..dr·o Lazarino 14 08 10 
09 J 0aquim Gama Batista l7 !! Avenida 44 30 ll 
10 Man·oel Amiraldo de Oliveira Aguiar Av Rui B!nbosa 44 30 11 
11 Francisco C'unha Rodrigues Av Rui Barbosa 47 24 11 
12 I van ildo Barbpsa Gon~a!ves Av J osé de Anchieta 23 29 11 
13 Jovencina Carnpos A v. Piaui 48 03 08 
14 Loriv r~ l Paei.ra Vieira Ru a J ovrno Dinof.\ 27 27 09 

Com·ida as pessoas que se julgai ern cc rn dire itc• sobe os 1 efe1 i co~ irr b eis , à ep1 e-
sentarem suas reclamações por escnt0 , dtntJ o do p1a ; o de t11r;te (::OJ d1as cont~: do da publicação do 
presente Edital. 

Macapá(AP), 19 de feve;eiro de 1979. 

Eraldo Roldão Salgado 
Dir. Substituto do D0/ 1-'M:YI 

---------------------------------------------·-------------------------------------------

Camissão Permanente de Licitação de 
Obras Públicas 

Edital de Tomada de Preços n .0 01/79-CFLOS 
Aviso de Transferência 

Estatuto da Cooperativa Mista de Pesca da 
Território Federal do Amapá «COPA» Apro
vado pela A~sembléia Geral de Constituição 

Realizada no Dia 22/ 07/1979. 

(Continuaç& J do r.úmero anterior) 

§ 1.0 - Trammitida a dirrção dos trabalho~ 
o Pre!'idente, Diretores e Fiscais deixarãn a Mesa 
pumanecendo contudo, no J'f'crnt o, à c!iq::o=idc 
d A Assembléia, para os esclart:cimentos que lhe! 
fc,r E'm sc licitac os. 

§ :! o - O Coordenador indicado e!'coJt:er á 
entrf' os associar:!M, um ~ecretário «ad-hoo parE 
auxiliá-lo na r Pda ('â<' dPs decüões a sero m im::luí· 
das na Ata , pelo Secretário da Assembléia. 

O Presidente da Comissão Permant>nte· de Li
oihcão de Obras e Serviços - CPLOS, designAda 
através do Decreto (P) n.0 0256/ 78, do Exct-len
tiss,mo Senhor G overnador do Território l<'ederal 
d o Amaoá, torna públ\co, para co nh~cimer,to de 
quantas possam se interessar, que a data m ercada 
para reAlização da 'l'omada de Pnços n .0 

01/79-CPLOS, para a execução dos serviços de 
construção do prédio sede do Círculo Militar de ' 
MacPp&, por motivos de C('nveniêrcia Ar' mi nis
trativa, foi transfHida }:ara 0 .:lia ) 3 dP ma fÇO d•e 
1979, no mesmo local e hora anteriormente Ar.t. 24.o - As d e> libarações das AssPmbléia~ 

, Gerais somPnte podPrão ver~or H b1 e os assunto~ 
constantr s no Edital de Convocação. 

marcada . 

Macapá, 06 de março de 1979 

Eng.0 Douglas Lobato Lopes 
Presid~nte da CPLOS 

I . I 
Preço do exemplar: 

Cr$ 2,00 

§ 1º - Em rPgra, a votação será por edama· 
ção. rnll's a As~embléia podPrá optar pelo voto se · 
ereto, atend~:r.do-se então às r.OJrras u sufis. 

§ 2.0 - O que ocorrer na Assembléia Gera: 
deverá constar c' e Ate circun~tf ncifds , Jevnda nc 
Livro próprio, eprovec:la e a~insda ao fi paJ do! 
trabalhe~ pelos diretores e fi~cFis presentPs, po1 
uma Comi-ssão de 10 (dez) as•!:OciPdos, designado! 
pela Assembléia e, ainda, p or quantos o queiran: 
fazer. 

(Continua no próximo número) 


	

