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Decretos 
Decreto (N) n.0 004 de 13 c\e maTço de 1979 

- Cria o Sistema de Planejamento do Go
verno do Território Fedez:al do Amapá SIPAM, e 
dá outras providências. 

O Governador do Território Federal do Amapá, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 18, item li, do Decreto-Lei n.0 411, de 08 
de janeiro de 1969. 

DECRETA: 
Art. 1.0 - Fica cr,iado o Sistema de Plane

jamento do Governo do Território Federal do 
Amapá (SIPAM), que terã no Planejamento o ins
trumento de ação governamental para a prrmoção 
do desenvol vtmento físico- territorial, econômico, 
social e cultura) do Território, e a &egurança 
Pública, bem como de aplicação racional dos re
~ursos humanos, mat~riais e financeitcs do 
Governo. 

Art. 2.0 - O Sistema de Planejame111to do 
Governo do T.-rritório Fedef'al do Amapá (SIPAM) 
tem por fina \i -jade viabilizar o Planejamento do 
Governo do Território Fed1:1ral do AmaJ:á, através 
da montagt.m e implementação õe uma infra
estrutura técnico-admini&trativa e institucional, 
q11e po~sibilite a articulação das ações dos setores 
governamentais, objetivando e aplicação racior:~al 
de recursos, de forma a assegurar o dest.nvclvt
mento integrado do Território. 

Art. 3.0 - Ao Sistema de Planejamento do 
Governo do Território Fedeu) do Amapá (SIPAM), 
caber-á basicamente, no âmbito da administração 
direta e indireta do Território e de acordo com os 
princtpios de organização e gestão por sistemas, o 
desempenho das atividades relativas a: 

I - planejamento; 
II - orçamento; 
III - modernização administrat.iva ; 
IV - articulação com os municípios; 
V - informática; 
VI - polític-a de incentivos, d., Investimentos 

e ds individamento. 
Parágrafo Único - Alé m das atividades pre

vista neste arttgo, outras poderão ser acresce ntle das, 
desde que DPCessárias ao de fenvolvimento d o Sis:
tema de Planejamento do Governo do . -Território 
Federal do Amapá (SIPAM). 

Art. 4.11 
- O Siste.ma de Planejamento do GoL 

verno do Território Federal do Amapá (SIPAM), 
quanto a sua aplicabmdade obedecerá os princípios 
fundamentais preconizados no Titulo 11, do Dec·re-
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TABELA DE ASSINATt;RAS 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: A.umenta cinco cruzeiros 

t o-Lei n .0 200, d e 25 de feve rei ro de 19fi7. 
Art. 5.0 - O ~istema de Planejamt>nto d o Go

verno d o Temtório Federa l do Ama pá (S IPAM) 
t e m a s eg uinte composição estr u tural; 

I - Secr ttariadn, r • pres• nta ro p ~Jos Secretá 
r ios de G ove rno, lider ad os pe lo Govt. r r adLr do 
Terri tório; 

II - O rgão Cent ral , repr esentado pfla Asses
soria de P lanej11 m en to e Coordenação· GenJI 
(ASPL AN) , in st ituída pt>lo Decreto (NJ nº 02 1, de 
25 de set e rr.b ro de 1975; 

Ill - Og ãos Set or iais, repres~ntados pe los Nú·· 
cl eos Setor iais de Planf-jamer, t o, unid bCe!' d e p la
nejame nto instituída s em cada u r. a das S ec re taries 
de G overno subo rdina·d os t ecnic !; ment e ao Úrgão 
Central d o S iste m a e admini!' t ratiiva.ment e à Secre
tar.ia em cuja e strutura se in le,.'ram : 

IV - Orgãos Secciona is, r Ppresentados pela s 
unid Ad es d e p laneja m f n to ins1itu ídFs em cada um 
d os ó rgãos da a dm inistração indireta. su borJinc.dos 
t ecnicam Pnte a o O r g ão Cent ral d n Sisnema e admi
nistrativam ente a entidade em c uja estr utura se 
integram. 

Parág rafo Úni co - A a r t icu lação entre os ór
gãos integran tes do Sistema de PlanejFm entn do 
G over-no d o Territór io Fed• ral do A rr 1 pá (SJP r M) 
fer- se-ã, sempre, em obser vância às d et<: r mineções 
norm at ivas do órgão Central. 

Art. 6.0 - O Secret a riado sE: con stit ui órgão 
supe rio r do Sist ema d e Planfja m t> n to do GTFA. 
cabendfl- lhe o exercício do p odE> r dHif ório no ní
vel político, pa ra d Pf ini ção d E> polí ticas, diretri·ZE'~ e 
e stratégias, bem com o a aprovação e avaliação d e 
p)anos, reun indo-se mPme!rrent P, pn11 e!'!' e fim 
sob a liderança d o Governa dor Jo T erritório. 

Art. 7.0 - Ao O rgão CPntra l do Sistema d e 
Planejam Pnto d o G overno d o T erritó:io Feder eJ d o 
Amapã (SIPAM) co mp" tP, primnrdialmfnte, cro,
d enar, controlar, oriPntRr , ecc mi=anhar, su pervisio
nar, fis calizar e avaliar as ati vida d e.s, ca b en do-lh e, 
especificamente: 

l - pro mover a implementação e op era cicna· 
lização do Sistema; 

Il - d~::finir e expedir normas e instruções 
l'egulamenter es para o Sist em a; 

UI -- cu mprir e fazer cumprir as p oHtices, di
r etrizes, objetivos e m etas do Sistema; 

DJ ARIO OF iCIAL 2a. ptt_.g, 
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PUBLICAÇOES 

Pagina ( omum, cada centlmetro pu r coluna Cr$ 20,úu 
1-'rt>ço de.,,t: hxemp ar Cr$ 2,00 

Matéria pari' publicação das 07:30 às 12:00 e das 
14:30 às 17:ij0, exceLUando os sábad os. 

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulação do 
Di<. rio, capital, e 8 dias nos munic!pios e outros estados 

vr'ÍCJO OU MEMORANDOS - Deve ccompanhar 
qualquer publicação. 

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

FORMA DE PAGAMENTO 

Avuls 1: Em moeds c· rrente 

A~sinatun 1 e Publicações: Em cheque nomina. par<t 
«Serviço d~ Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA» 

Assinaturbs vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

-- Este niário Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do G overno do Amap& em Brasília-DF 

e Belém Estado do Pará. 

IV - definir e implementar métodos, t éc{li
C 3S e procedimentos de trab blho do Sistema; 

V - arti cula.r-se com órgãos e entidades da 
União, Esta de s, Distrito F t-der ai, THrit áJ i c F e Mu
nicípios, para fi.rs ele cc mpatibil1zação e harrr.on)
zação rias a tivida des do ~istema . 

Art. 8º - Aos O rgãos Setoriais e Seccirmais ca
bf'm t>Xecular, n< s JeptctiYo~ nivfiF df' atuf çâ<, as 
atividarles básicas do Srstem~ de Planejamento 
do Governo do Tt>rr~tório Federal do Amapá 
(SIPAM), de a cordo com o que for rit:finido pelo 
Orgão Centra l. 

Parágn.fo Único - As competências espF>cí
ficas dos Orgã< s Set0ri.ei~ e Sfocior,ais serão de
finidas no D ecrdo que regulHr fn1ará o Sist ema 
de P Janfj amento do G( VtJno do Tenitório F ede
dera! do Amapí (SIPAM). 

Art. 9Q - Comtituef!i instrumentos báFiccs d e 
atuação e inhgrFção do Süttrra de PlanPjlrnfnlo 
do G overno do Território Federal do Amapá 
(SIPAM): 

I - Plano NacinnFl d ~ DPsPnvolvimento (FND); 
II - Plano de re,envolvimen to da Amazônia 

(PDA); 
Ifi - Plano d e Desenvolvimento do Ama·pá 

(PDAP); 
IV - Orçamento P lurianual de Investimento 

(OPJ): e 
V - Plano Operativo Anu ~ l (POA). 
Art. 10 - S is tema de Planejam~ nto do Go .. 

verno do THrit"Jio FE- deral do Am apá ( ~ IPAM) 
obdecerá, no que couber, a }Pgislação federa l per
t inente, em vigor. 

Art. 11 - As atividad es de programa Ção fi
nanceira do Sistema de Planejamento do Governo 
do T erritório Federal d o Amapá ( ...: JPAM} será ob
jeto d e deci~ão con junta da s ~, cretaria de Admi
n istração e Fin <~ n~es e AssPssona de Planejamenbo 
e Caord ~nação Geral (ASPLAN). 

Art. 12 - O pessoal nocessário ao desempanh o 
das Atividades b ásicas do Sistema d e Planejamento 
do Go ve rno do Taritório Federal do Amapá 
(Sl PAM). co nstitu~r·se-á d~ técnicos de nível su
p erior e de n íve l mé-i io, Sl' leoionado3 e tr einados 
p t- lo O rgão Central do Sist Pma. 

8arágn:,fo Único - O pes •oal de que t rata 
e-ste artigo não abrange o destiflado a exercu tav 
apoio a dministrativo e atividades uuxiliares, que 
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será selecionado e treinado pelo órgão compe· 
tente do Governo do Tt!rritório. 

Art. 13 - As Secrt>b~ r ;as de Gov.erno bem co
mo o:; órgãos da aiminbi:1ação indireta devem 
equipar os Órgãos Setcriais e. ')eccionai!., respecti-
vamente, com o instrumer. t:. l indispensável ao 
seu funciona-mento. 

Art. 14 - Constitui compentência privativa do 
Chefe da Assse.ssoria de Planejamento e Coorde
nação Geóal {ASPLAN), o acionamento, coorde
nação geral e direção técnica superior. do Sistt!ma 
de Planejamento do Governo r'ederal do Amapá 
(SIPAM). 

Art. 15 - O DecrE>to que regulamentar o Sis
tema de Planejamento do Governo do Território 
Federal do Amapá (SIPAN) di>porá detalhada e 
precisamente sobre sua organização e funciona
mento, bem como definirá as normas complemen
tares que se façtlm necessárias. 

Parágrafo Único -O Decr ~ to ~e rt-gulametação 
do Sistema de Planejamt nto deverá vigorar no prazo 
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de 
publicação deste Decreto. 

Art. 15 - Este· Decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contr&rio. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 13 de mar
ço de 1979, 90.0 d!a Repúbllca e 36.0 da Criação do 
Território Federal do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
- Governadur -

Antero Duarte Dias Pires Lopes 
- Chefe da M~PLAN • 

Rubens Antônio Albuquerque 
- See. de Adm. e Fina:-~ças -

Dr. Meno<>l Antonio Dias 
- Sec. de Obras Públicas -

Dt'. Alfredo Augusto Ramalho de Olivdra 
• Sec. de Educação e Cultura -
Dr. WB'Iter dos Santos S-obrinho 

• Sec. de Econ. Agr. e Colonização • 
Dr. Ornar Gonçalves de Oliveira 

- Sec. de Seg. Pública • 
Dr. Rubens de Baraún~ 

• Sec. de Saúde e Ação Social -

Secretaria de Administração e Finanças 

Assessoria Jurídica 
Contrato n.t> 02/79-SAF 

Termo de Contrato de Manutenção e As
sistência Técnica que celebram o Govemo 
do Território Fer:leral do Amapá e José 
Marcos Almeide da ~·l va, na forma abaixo. 

Aos quatorze (14) dias do mês de março do 
ano de hum mil novecentos e setenta e nove ( 1979), 
nesta cidade de Macapá, Capita l do Território Fe
deral do Amapá, no prédio da Secretaria de Admi
nistração e Finanças, de um lado o Governo do 
Território Federal do Amap~. ne!'te ato r·epre~en
tado pe·lo Secretário de Administração e Finanças, 
Senhor Rub~ns Antônio Albuquerque, dsqui por 
diante denominado simple~mente Governo e José 
Marcos de Almeida da Silva, brf!sileiro, C'Jsado, re
sidente e domicHiado em Belém- Estado do Pflrá, 
à Rua da Marinha, n2 315, Conj . Presidente Médici, 
portador do CPF: lJ453454'97 /68, Ténico-m ecânico· ele-
trônico, doravante designado de Contratado, resol
vem de comum acordo, firmar o presente Contra
to, consoante as Cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira - Fundamento Legal: O 

pree:ente Contrato foi elaborado com fundamento 
no artigo 18, itens li e XVH do Decreto-Ld n.0 

411, de 08 de janeiro de 1969, e o di~posto no art. 
11 e 126, § 22, «d», d!o Decreto-Lei n.0 200, de Gl5 
de fevereiro de 1967, combinado com o Decreto (N) 
n.0 034, de outubro de 1975, consoante autorização 
do Exm.O Sr. Governador exarado no Processo n2 
4/11.485/79. 

Cláusula Segund~ - Objetivo: O presentte· 
Contrato tem como objetivo a manutenção e pres
tação de asfistência técnica pelo Contratado às 
Máquinas NCR, adiante caracterieadas: 2 (duas) 
máquinas C-400-720, 2 (duas) máquinas C-486-1 e 
2 (duas) máquinas C-31, todas de propriedade do 
Governo. 

Clllusula Terceira - Obrigações: 
I - Do Governo: 
a) Pagar ao Contratado pela exeoução dos ser

viços objeto deste pacto, durante o presente exen
cído, compreendendo o período de O 1 de março a 
31 de dezembro de 1979, o valor de Cr$ 386.400,00 
(trezentos e oitenta e seis mil e quatrocentos cru
zeiros); 

b) acompanhar e fiscalizar a execução deste 
Conbrat!o, pela Se~l'etaria de Administração 'e Fi
nanças, através da Chefia da Seção de Mecanizada, 
a qual competirá ao final de cada visita paríodica, 
elaborar relatório circunstanciado das atividades 
executadas pelo Contratado. 

II - Do Contratado: 
a) atender prontamento todos os chllmedos de 

emergência para consertar eventuais defeitos ocor
ridos nas máquinas caracterizadas na Cláusula Se
gunda - Objetivo, deste Instrumento; 

b) prestar manutenção preventiva às m&quinas 
de pnopriedade do Governo e discriminadas em 
Cláusula própria tiest-e ajuste, no período corres
pondente aos 19 (dezenovE) a 25 (vi111te e cinco) dos 
meses de março, julho, setembro e dezembco do 
fluente ano, independentemente da assistência pre
vista nB' letra «a» do item 11, da presente Cláusula; 

c) fornecer sem ônus para o Governo, Pm ca
so de substituição, as necessárias pecas mecânicas 
ou respectivos componentes eletrônicos para o 
normal funcionamento das máquinas d,e S':Jia pJiO· 
priedade; 

d~ as despess's decnrr~ntes de pa1=ssgtm e es
tadias atinentes ao des~oct mento do Técnico cor
l'erão por conta do mesmo. 

Cláusula Quarta - Valor e Condições de pa
gamento: O Governo pagará ao Contrado, · pelos 
serviços objeto deste Contrato, durante o presente 
exercício o valor global de Cr$ 386.400.00 (tre-zentGs 
e oitent9 e seis mil e quatroce-ntPs cruzeiros), em 
4 (quatro) parcelas iguais de Cr$ 95.600,00 (noventa 
e sei·s mil e seiscentos cruzeiros), que deverá &er 
pago até o dia 25 (vinte e cinco) dos meses cte 
mar·çE>, julho, setembro e dezembro de 1979. 

Cláusula Quinta - Dotacão: Os recursos para 
pagamento das Despesas deste Contrato, correrão 
à conta Rendas Diversas - Indenização da Usina 
Coaracy Nunes, Pr0grama: 0307021 2.499. El t> me-nto 
de Despt>sa: 3.1.:~.2.00 - conforme Nota de Empe
nho n.0 273. emitida em 13.03.79, no valor de Cr$-
386.4oo,oo (tn zen tos e oitenta e seis mil e quatro
centos cruzeiros). 

Cláusula Sexta - Rescisão: A inob~ervância 
por qualquer das parto9S contratantes. das obriga
ções que ora pactuam, bem como por motivo de 
conveniência ou acordo do-s contratantes, provo
ca a imediata rescisão deste instrumento, indepen
dentemente de qualquer ação, notificaçião ou inter
pelação judicial. 
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Cláu !> ula Sétima - Alte:rações: O p rese nte 1 

Contrato p oderá ~>er Alterado para d ar cumprimento 
ao s -: u obj ·tivo, medi-tn te T - rmu Aditivo. 

Cláusula Oitava - Vig~nc ia: A vigência deste 
Contrato st>rá e 10 (dez ) mes~s, cc•m i níc io em Ol 
(pFimdro) de março de té r ::-.ino em 31 d- d ezem
bro do corrente ano. 

Cláusula Nona - Ca sos Omissos: Os casos 
omissc•s serão r~s0Jvidos de ccrr um a cordo entre 
as p artes contratantes. . . . . 

Cláuc.;ula Décima - F 1ro: Para dmm1r quaiS
quer dúvidas 0liunrJa~ do presente in:;tr umEnto. de 
comum acordo as partes c on~·a tante s elegem o F c,po 
de Macapá, Capital do Território Federal dv Ama
pá. 

E, p or estarem justos e contratado~. as partes 
intuessadas ratificam o p resente Contn, t o, fuman
do-o na presf' nça das duas testt mu nh r s ab aixo n o 
meadas e em 5 (clncv) vias de igual teor e fo rma 
pua os m es mos fins de direito. 

Macapá{AP ), 14 de março de 1979. 
Rubens Antônio Albuqu erque 

Sec. de Adm. e Ftnanças 
Governo 

José Mnrcos Almeida d1:1 <:3ilva 
CPF: 045.345.497-68 

Cont ra tado 
Testemunhas: Pedro .!\fonso r:la S~lve ira 

Francisca Farias Bosque 

Coordenadoria de Admini str&<ão Ger~l 

Comis~ão Permanente de .Licitação 
Toma-da de Preços ~ 0 07 /79-C P L 

A Comiss~ão Permanente d P Licitação do Go
VI!rno do T<!rritório Fe c' en,J do Amr pá, leva ao 
conhecimento das frrma5. inter e ss1 di-S regular men
te cadastrAdlls no rt>gist ro de fornect-r.crt s do Go
verno do THritório e que esten m em dia com a 
entrPga de materiais reft'nnte a úl ti'na li cita ção 
nealizada por esta Comissão, que no dia 26 dE' m ar
ao de 1979, às 09:00 h oras, receberá p roposta para 
forne tmento de móveis de aço, po ltronas, mimt:ógra 
los, ventiladores e diversos. 
- O edital completo e d<?mai.; esclarecimentos 
serãlo obtidos na sala de Tf'Uniões deHe Comi~são, 

onde será re~:~lizada a Licitação à Av. Cora de Car
valho, 120, nesta cidade. 

Macapá, 05 de março de 1979. 
Luiz Gonzaga Pereira de Souza 

Presidt:nte da CPL 

Comissão Permanente de Licitação 
Tomada de Preços N.0 09/ 79-C FL 

A VIS O 

A Comt~slio Permanente de Licitação, do Go
verno do T~!rrit{>rio Federal do Amapá, leva ao 
oonheclmento das fir·mas interPf:sa d s ~ e iNcJits~ 
no seu Rt>gistro de Fornecedores, d evidamente 
atualizados, que às 9:00 horas do dia 22 df' março 
de 1979. na sala d~!> reuniões dFsta Comissão, sito 
Av. Pnofessora Cora de Carvalho, 120 -- fone 
:!362 - em Macapá, l'erribório l"~-' deral do Amapá, 
receberá propostas para fornecimento rle cereais 
e enlatado~, conforme relação anexa ao edital. 

Demais esclarecimentos poderão ser obtidas 
no end~reço supra, nos horários de expeciiente. · 

Maca pà, 11 de março de 1979 

Luiz Gonzaga Pereira de Souza 
Presidente 

Coordenadoria de Administra ção G eral 

Comissão Pe1 manente de Licitação 
TtOm ada d-= Preços n.0 010/ '?9 -CPL 

A V ISO 
A Comissão Per m anen te de Li citação, do Go

verno do Território Fed~:ra l do Amapá, leva ao 
c, nhedmento dc.s fi rma~ intEnssa das e in5critas 
no seu R~g i ~ t r o de Fornecedores, d ev idamente 
atu lj liza o tt~. q ue às 15:00 h c.. Jas do dit 2:l d t- março 
de J ~ 7!J, na sala de reuniÕ t-!> desta Comissão, sito 
à Av. Professo ra Cora dt! Ca r valho n.o 120- fone 
2362 - em Macapá , Tt-rritório Federal do Amapá, 
re::~b~rá p ropost a"s para forn f'cer frutas e legumes, 
conforme relação an exa ao Edital. 

Demais esclarPcímentos p0derão ser obtidos 
n o end ~ reço supu~, nos h orários normais de 
expedi e nt t> . 

Macapá, 11 de março dE! 197'9 
Luiz GonzRga Pertoira de Souza 

Presidt nte da CPL 

Prel'eilura ft.Junicipal de ."dacapá 
Comi.>são de Inquéri to Administra tivo 
Portaria n .0 54//7!J -PM M 

Portaria n. 0 O 1/ 79-CTA 
O Presid t> nte da Comis~ão dP. ltlquér.íto d esi

g,ada pela P ortaria n.0 54/7~ -FM J\11 , d .. 2~i de fe · 
vert- i ro d e 1979, do Exmo. Senhor Prefeito iV!un.i
c ipal i e M . c apá . 

R ~>solve: 

Na forma do ítem § 2º, do Art. 219, da Lei 
no 1.7 11, de :.!8 de outub ro àe 1952, designar 
F r&n cis co de Assis Gu ent=- s F igudra. Agente Ad
minist-ra tivo A.A .A - 31.4. do Qu i:l d ro d e P es
soal V arável da ? ref .. i tur a Mu nici pal 1V'ac1 r~. pa· 
ra d ~sempt>nhar as fu nçõe s de Se c r etário d'a Co
m ;ssão acima referid&. 

Ma capá, Oõ de março de 1979 
Esp•ante Pa nt oj11 da Silva 

Presidt>nte da CIA 

Cartór io do Re gi~tro Cilvil do 
Distrito de Serra do Navio 

Edital de Proclama de Casamento 
Maria Izabel Areuj o Sil va , ofi cia l do Registro 

Civil de S "rra do Navro, Município de Macapá, 
Território Fedezal do Amapá, Brasil, p( r nomeação 
legal etc., 

Faz saber qu~ pretend em casar Hi gino Ser.s fim 
d e Souza com Dt-uzar in a G < nçalves da Srlva. 

O primeiro é brasil~>lro. solteiro, maior, moto
rista, natural do Est édo da Paraíba, residente em 
Serra do Nav io, rnuniéípio d e Mac.apá, T. F. do 
Amapá , com 34 anos de ida.de, na~cido em Patomo
t é, Cajazeir as, aos 11 de 03/45, filho de Se r afim 
Manoel je Souza, e dona Agost~ha Maria da Con
ceição. 

A segunda é brasil eira , soltei ra , maio r, F / Do
m éstica natu ra l do Eshdo do Pará. r esidente em 
Serra do Navio, munkipio de Ma capá . Território 
F . d o A mapá, co m 23 anos de idad.-, nasc ida t=-m 
São Miguel do Guamá, a os 09 de feve r~ iro de 1956, 
filha de Nemezio Freire da Silva e dona JuJ ite 
Go nçalves da Silva. 

Quem souber de algum impedirrento legal oue 
os iniba de casar um com o outro, acu .o:e ·o na for• 
ma da Lei. E para que chegue ao conhecimento 
de t ucios fiz este Edital que ser& afixa do em lugar 
de costume em cartório. 

Serrra do Navio, 17 de março d·e 1979. 
Maria Iz ab rl Araú jo Silva 

Oficial 


	

