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r---------------------------DECRETOS----------------------------
(P) no 0232 de 17 de março de 1981 

O ·Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, fte·m 11, 
do Decreto-Lei no 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1 o - Exonerar o engenheiro civil Manoel Antonio 
Dias, do Cargo de Natureza Especial, de Secretário de Obras 
e Serviços Públicos do Governo deste Território, a contar de 
17 de março do corrente ano. 

Art. 2o - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Maca pá, 17 de março de 1981, 
92o da República e 38o da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) no 0233 de 17 de março de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
dasatribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ftem 11, 
do Decreto-Lei no 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1 o - Nomear o engenheiro civil Sérgio Benedito 
Moura de Arruda, para exercer o Cargo de Natureza Espe
cial , de Secretário de Obras de Serviços Públicos do Go
verno deste Território, pelo qual já vinha respondendo desde 
o dia 11 de março do corrente ano, conforme Decreto (P) no 
212 do mesmo dia, mês e ano, publicado no Diário Oficial do 
Território, de 16.03.81. 

Art. 2o - Revogam-se às disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, t!m Maca pá, 17 de março de_1981, 
92o da República e 38o da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) no 0234 de 17 de março de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ftem 11, 
áo Decreto-Lei no 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 
-

Art. 1 o- Designar Augusto Monte de Almeida, Secretário 
de Administração do Governo deste Território, para exercer 
acumulativamente, em substituição, o cargo de Governador 
do Território Federal do Amapá, durante o impectttnento do 
respectivo titular, nos dias 18 e 19 de março do corrente ano. 

Art. 2o - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrlão, em Macapá, 17 de março de 1981, 
92o da República e 38o da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) no 0235 de 18 de março de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas em lei, etc, 

RESOLVE: 

Designar Antonio Cabral de Castro, Procurador Geral do 
Governo do Território Federal do Amapá, para viajar de Ma
capá, sede de suas atividades, até a cidade de Brasflla-DF, 
no perfodo de 22 a 24 de março de 1981, a fim de acompa
nhar processo de interesse do Governo que se encontra tra
mitando no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Terri
tórios. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 18 de março de 1981, 
92o da República e 38o da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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(P) n9 0236 de 18 de março de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas em lei, etc, 

RESOLVE: 

Designar o Advogado Luiz Carlos Gomes dos Santos, 
para responder acumulativamente, em substituição, pelo ex
pediente da Procuradoria Geral do Governo deste Território, 
durante o impedimento do titu lar, no perlodo de 22 a 24 de 
março do corrente ano. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 18 de março de 1981; 
929 da República e 36v da Criação do Território Federal do A
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

Decreto nv 020/81-PMM. 

Institui o Programa Municipal de Desburocratização e dá 
outras providências. 

O Prefeito Municipal de Maca.pá, no uso de suas atri 
buições legais 

DECRETA: 

Art. 19- Fica institufdo o Programa Municipal de Desbu
rocratização, com a finalidade de simplificar e dinamizar o 
funcionamento da Administração Pública. 

Art. 2v - O Programa Municipal de Desburocratização 
será desenvolvido pela Diretoria de Administração, que terá 
a incumbência de orientar e coordenar a execução do Pro
grama, observado o disposto neste Decreto. 

Art. 3Y - O Programa terá por objetivo: 

I - conferir prioridade à melhoria do atendimento dos 
usuários dos serviços municipais; 

11 - reduzir a interferência da Administração Públ ica Mu
nicipal na atividade do cidadão e da comunidade e abrevia~ a 
solução dos casos em que essa interferência é necessrta, 
mediante a descentralização das decisões, a simplificação 
do trabalho administrativo e a eliminação de formalidades e 
exigências cujo custo econômico ou social saja superior ao 
risco: 

111 -agilizar a execução dos programas para assegurar o 
cumprimento dos objetivos prioritários do Governo Munici
pal; 

IV - estabelecer, no relacionamento da Administração 
com seus servidores e com o público, o principio da presun-

ção da veracidade, que consiste em acreditar-se, até prova 
em contrário, na palavra das pessoas, substitu indo-se, sem
pre que possfvel, a prova documental pela declaração do i n~ 
teressado, sob as penas da lei; 

V - substi tuir, sempre que praticável, o controle prévio 
pelo eficiente acompanhamento da execução e pelo ;eforço 
da fiscalização dirigida, para a identificação e correção de 
eventuais desvios, fraudes e abusos. 

Art. 4v- Para o bom desempenho de suas atribuições o 
Departamento de Administração deverá: 

a) articular-se com os Diretores do Municfpio e dirigen
tes de entid ades da Administração Indireta (e fundações ins
titufdas pelo Poder Público), que lhe propiciarão o apoio ne
cessário; 

b) promover junto aos diversos órgãos e entidades da 
Administração Municipal, mediante cooperação com os res
pectivos titulares, a adoção das medidas necessárias à reali
zação dos objetivos do Programa, procedendo. com este 
propósito, à revisão e eventual ajustamento dos regulamen
tos e normas em vigor, respeitada, quando for o caso, a com
petência do Legislativo; 

c) entender-se diretamente com as autoridades esta
duais e federais, no caso de medidas que, compreendidas 
nos objetivos do Programa, escapem à competência munici
pal; 

.d) cooperar com o Legislativo, quando solicitado, inclu
sive recolhendo e estudando, para exame do Prefeito, suges

. tões que envolvam a iniciativa do Executivo Municipal; e su
gerir ao Prefeito as providências necessárias à fiel execução 
do presente Decreto. · 

Art. 59 - Caberá ao Departamento de Administração, a 
proposição das medidas e providências necessárias à efeti
vação do Programa instituído por este Decreto. 

Art. 6Y- As solicitações de informações do Departamento 
de Administração endereçadas aos órgãos e entidades da 
Administração Direta e Indireta e às fundações institufdas 
pelo Poder Público terão tratamento prioritário e serão aten 
didas em regime de urgência. 

Art . ?v- As solicitações a que se refere o artigo anterior, 
resultantes de reclamações recebidas dos usuários do ser
viço público, poderão ser dirigidos diretamente ao órgão, se
tor ou unidade administrativo que tiver dado causa à recla-. 
mação e serão atendidas mediante resposta direta do Depar
tamento de Adm inistração , dispensado o trânsito interme
diário pelos órgãos superiores. 

Art. 8v - Sempre que se tratar de inobservância de leis 
ou decretos auto-executáveis, como é o caso daqueles 
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que eliminem a exigência de formalidades e apresentação de 
documentos por parte do público, o órgão reclamado, além 
de tornar sem efeito a exigência indevidamente feita, ajustará 
desde logo seu proced imento ao disposto nas referidas nor
mas, sob pena de responsabilidades. 

Parágrafo único - Efetuada a necessária regularização 
ou retificação, o órgão reclamado dará ciência da ocorrencia 
à autoridade a que estiver subordinado .. 

Art. 99- Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu
blicação. 

Palácio 31 de Março, 09 de fevereiro de 1981 . 

MURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Municipál de Macapá 

Publicado neste Departamento de Administração, aos 
dias do mês de fevereiro de 1981. 

EDITH RAIMUNDA RIBEIRO DE SÁ 
Diretora do Dept9. de Administração 

Decreto n9 021-A/81-PMM. 

O Prereito Municipal de Macapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo item VIII , do art. 34 da le116.448, 
de 11 de outubro de 1977, 

DECRETA: 

Art. 19 - Exonerar, a pedido, Francisco de Assis Gurgel 
Medeiros, do cargo de Diretor da Escola Municipal de 19 
Grau Augusto Antunes, código CAI.201 .3. 

Art. 29 - Este Decreto entrará em vigor a partir desta data, 
revogadas as disposições em contrário. 

Cumpra-se Registre-se e Publique-se 

Palácio 31 de Março, 25 de fevereiro de 1981. 

MURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Municipal de Macapá 

Publicado neste Departamento de Administração, aos 25 
dias do mês de fevereiro de 1981 . 

EDITH RAIMUNDA RIBEIRO DE SÁ 
Diretora do Departamento de Administração 

Decreto n9 022/ 81-PMM. 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, e 

- Considerando que, a Educação é fator primordial 
para o desenvolvimento do Pafs; 

-Considerando que, a classe dos professores constitui 
um elemento indispensável para esse desenvolvimento man
tendo sua força de trabalho sempre apta a promover as ne
cessárias mudanças nessa área; 

-Considerando ainda, a concessão do reajuste salarial 
aos servidores municipais contida na Lei n9 134/81-PMM de 
11 de fevereiro de 1981 ; 

DECRETA: 

Art. 19 - Fica reajustado na base de 35% (trinta e cinco 
por cento) o pagamento referente a pro-labore aos professo
res que integra_~!\ o magistério municipal, estabelecido por 
hora o valor de Cr$ 127,00 (cento e vinte e sete cruzeiros). 

Art. 29 - Os efeitos do presente Decreto vigoram a partir 
de 19 de fevereiro de 1981. 

Cumpra-se, Registre-se e Publique-se. 

Palácio 31 de Março, 05 de março de 1981. 

MURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Municipal de Macapá 

Publicado neste Departamento de Administração, aos 05 
di.as do mês de de 1981 . 

EDITH RAIMUNDA RIBEIRO DE SÁ 
Diretora do Departamento de Administração 

Decreto n9 023/81-PMM. 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo rtern VIII , do art. 34 da Lei 6.448, 
de 11 de outubro de 1977, 

DECRETA: 

Art. 19 - Exonerar, lzidio Duarte de Souza, do Cargo de 
Chefe da Seção de Tarreplanage - Código CAI.201.4. 

Art. 29 - Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 15 
de março de 1981, revogadas as disposições em contrário. 

Cumpra-se, Registre-se e Publique-se. 

Palácio 31 de Março, 10 de março de 1981. 

MURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Municipal de Macapá 

Publicado neste Departamento de Administração, aos 10 
dias do mês de março de 1981 . 

EDITH RAIMUNDA RIBEIRO DE SÁ 
Diretora do Departamento de Administração 

Decreto n9 024/ 81-PMM. 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo rtem VIII, do art. 34 da lei 6.448, 
de 11 de outubro de 1977, 

DECRETA: 

Art. 19- Exonerar Expedito Martins Ferreira, do Cargo de 
Oficial de Gabinete - Código CAI.201.3. 

Art. 29 - Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 15 
de março de 1981, revogadas as disposições em contrário. 

Cumpre-se, Registre-se e Publique-se. 

Palácio 31 de Março, 10 de março de 1981. 

MURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Municipal de Macapá 

Publicado neste Departamento de Administração, aos 1 O 
dias do mês de março de 1981 . 

EDITH RAIMUNDA RIBIRO DE SÁ 
Diretora do Departamento de Adminstração 

Decreto n9 025/ 81-PMM. 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo ftem VIII , do art. 34, da lei n9 
6.448 de 11 de outubro de 1977 e, 

Com fulcro no que dispõe o Decreto n9 52/77, de 18 de 
maio de 1977, 

DECRETA: 

Art. 19 - Designar lzidio Duarte de Souza, Auxiliar Téc
nico de Engenharia- ANMEG.062.4, para exercer o cargo de 
Chefe da Seção de Produção de Pavimentos, correspon
dente ao Código CAI.201 .5. 

Art. 29 - Este r::>ecreto entrará em vigor a partir de 15 de 
março do ano de 1981 , revogadas as disposições em 
contrário. 

Cumpre-se, Registre-se e Publique-se. 

Palácio 31 de Março, 10 de março de 1981 . 

MURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Mnicipal de Macapá 

Publicado neste Departamento de Administração, aos 
10 dias do mês de março do ano de 1981. 

EDITH 'RAIMUNDA RIBAIRO DE SÁ 
Diretora do Departamento de Adminstração 

Decreto n9 026/81-PMM. 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo ftem VIII, do art. 34, da lei n9 
6.448 de outubro de 1977 e, 
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Com fulcro no que dispõe o Decreto nq 52/77, de 18 de 
maio de 1977, 

DECRETA: 

Art. 19 - Designar Mário Guedes Setubal, Artffi
ce-ART.022.4. para exercer o cargo de Chefe da Seção de 
Terraplenagem, correspondente ao Código CAI.201.4. 

Art. 29 - Este Decreto entrará em vigor a partir de 15 de 
março do ano de 1981. revogadas as disposições em con
trário. 

Cumpre-se, Registre-se e Publique-se. 

Palácio 31 de Março, 10 de março de 1981. 

MURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Municipal de Macapá 

Publicado neste Dei)artamento de Administração, aos 
dias 10 do mês de março do ano de 1981. 

EDITH RAIMUNDA RIBEIRO DE SÁ 
Diretora do Departamento de Administração 

Decreto nQ 027/81-PMM. 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribuições 
que lhe são conridas pelo ftem VII I, do art. 34 da Lei n9 6.448, 
de 11 de outubro de 1977, com fulcro no que dispõe o De
creto n9 52/77 , de 18 de maio de 1977, 

DECRETA: 

Art. 19- Designar, Expedito Martins Ferre ira, para exer
cer o Cargo de Chefe da Seção de Conservação de Rodo
vias, correspondente ao Código CAI.201.4. 

Art. 29 - Este Decreto entrará em vigor a parti r de 15 de 
março de 1981 , revogadas as disposições em contrário. 

Cumpre-se, Registre-se e Publique-se. 

Palácio 31 de Março, 1 O de março de 1981. 

MURILO AGOSTINHO PINHEIRO 
Prefeito Municipal de Macapá 

Publicado neste Departamento de de Administração, 
aos 1 O dias do mês de março de 1981. 

EDITH RAIMUNDA RIBEIRO DE SÁ 
Diretora do Departamento de Administração 

PREfEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

Decreto n9· 028/81-PMM. 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das atribúições 
que lhe são conferidas pelo item VIII , do art. 34 da Lei 6.448, 
de 11 de outubro de 1977, 

DECR ETA : 

Art. 19 - Exonerar, Roberto Assunção Baía, do cargo de 
Chefe da Seção de Apreensão do Animais - Código 
CAI.201.4. 

Art. 2Q - Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 11 
de março de 1981, revogadas as disposições em contrário. 

Cumpra-se Registre-se e Publique-se. 

Palácio 31 de Março, 1 O de março de 1981. 

Publicado neste Departamento de Administração, aos 1 O 
dias do mês de março de 1981. 

EDITH RAIMUNDA RIBEIRO DE SÁ 
Di retora do Departamento de Administração 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÀO 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO ( ) N9 30 de 13-de março de 1981. 

O Prefeito Municipal de Mazagão, usando das atribui
ções que lhe são conferidas por Lei e, 

CONSIDERANDO : 

- que, por força do Decreto-Lei n9 9. 760, de 05 de setem
bro de 1.946, é de competência do Governo do Território Fe
deral do Amapá, ceder à particulares ou à outro Órgão Pú
blico, terras pertencentes a União; 

-que , o Governo do Território Federal do Amapá, cedeu 
à Justiça do Distrito Federal e Territorial através de Decretos 
(E) n9s: 011 e 012, ambos datados de 23 de fevereiro de 
1.981. conforme oublicação no Diário Oficial do Governo n9s: 
3401 e 3402/ 81. 

DECRE TA: 

Art. 19- Tornar sem efeito os Decretos n9s. 087 e 088/80-
PMMz., datados de 18 de dezembro de 1.980, publicado no 
Diário Oficjal do Governo n9 3353 , de 26 de dezembro do 
mesmo ano. 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Mazagão,.em 13 de 
março de 1.981, 929 anos de Repúblca e 211 9' de Criação do 
Municfpio de Mazagão. 

LOURIVAL QUEIROZ ALCÂNTARA 
Prefeito Municipal de Mazagão 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PROCURADORIA GERAL 

CONTRATO N9 009/81 - PROG. 

Termo de Contrato de Prestação de Serviços que entre 
si celebram o Governo do Território Federal do Amapá e a 
Firma DUARTECOM - Duarte Construções Engenharia e 
Comércio Ltda, para execução dos Serviços de Limpeza, 
Conservação, Jard inagem e Vigilância dos Prédios da SE
PLAN pelo prazo de seis (6) meses. 

Aos três (03) d ias do mês de fevreiro do ano de hum mil 
novecentos e oitenta e hum (1981 ), nesta cidade de Macapá, 
capital do Território Federal do Amapá, o Governo do Terri
tório Federal do Amapá, adiante denominado simplesmente 

' CONTRATANTE, neste ato representado pelo Excelentfssimo 
Senhor Governador ANNIBAL BARCELLOS e a Firma DUAR
TECOM - Duarte Construções Engenharia e Comércio Ltda, 
adiante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato 
representado por seu Gerente Henrique Duarte da Costa, re
solvem firmar de comum acordo , o presente CONTRATO, 
consoante as cláusulas e condições segu intes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:-
0, presente Contrato encontra respaldo no artigo 18, item 
XVII do Decreto-Lei n9 411 /69 e na homologação pelo Exce
lentfssimo Senhor Governador da Tomada de Preço n9 

49/80-CL, de 26 de dezembro de 1980. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO:- O objeto deste 
Contrato é a execução, pela Contratada, em regime de pres
tação de seviçios de limpeza, conservação, jardinagem e vi
gilância dos prédios da Secretaria de Planejamento, con
forme a relação abaixo: 

o.1. Secretaria de Planejamento (sede) 

1.1. Departamento de Informática (DEINF) 

1.2. Centro de Processamento de Dados (CPD) 

1.3. Departamento de Indústria e Comércio de Turismo 
(DEICON I DETUR). 

CLÁUSULA TERCEIRA - NATUREZA DOS SERVIÇOS E 
FORMA DE EXECUÇÃO:- A Contratada oompromete-se a 
desenvolver seus trabalhos da seguinte forma: 

- DIARIAMENTE: 

1.1. vig ilância noturna para os dias úteis e nos demais 
dias, diurna e noturna. 

1.2. lavagem geral de paredes de azulejo, escadas, cal
çadas, salas, corredores , hall , pias, banheiros, mictórios, va
sos sanitários, lavatórios, etc .. . 

1.3. varrição, espanação, limpeza de salas, corredores, 
tetos , janelas, hall, persianas, venesianas, capachos, t apetes, 
divisórias, paredes, móveis, equipamentos, aparelhos, ci n
zeiros, etc ... 
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1.4. recolhimento e transportes de lixo das salas, corre
dores, banheiros, cestos de lixo, quintais e áreas descober
tas. 

1.5. jardinagem, consistindo em regar jardins, gramas, va
sos, plantas, etc ... 

- SEMANALMENTE: 

2.1 enceramento de pisos, corredores, salas, banhe~ros, 
escadas, hall, etc ... 

2.2 limpeza de vidraças, calhas fluorescentes, telas lâm
padas, paredes, banheiros, mictórios, etc ... 

- QUINZENALMENTE: 

3. ·1. limpeza geral e enceramento especial de metais das 
portas, janelas, placas indicativas, rodapés com material 
apropriado, enceramento especial de todas as divisórias de 
madeira, lambris, janelas, etc ... 

3.2. lavagem geral interna e externa dos aparelhos de 
iluminação, limpeza de aparelhos de ar condicionado, por
ta-toalhas, painéis, lambris, etc ... 

3.3. lavagem de móveis de aço ou formicados com mate
rial adequado, desodorização dos vasos sanitários. 

- MENSALMENTE: 

4.1. capinação de jardins, quintais, áreas descobertas, 
podagem e adubação dos jardins, vasos, etc ... 

- SEMESTRALMENTE: 

5.1. dedetização e aplicação de cupinicida em todas as 
áreas das unidades licitadas, de acordo com técnicas modl~r
nas. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS MATERIAIS E EQUIPA
MENTOS: 

6.1. Os matarias e equipamentos a serem usados na 
execução dos serviços aqui contratados, serão os que ime
gram a proposta da contratada, em quant idade suficiente 
para a perfeita execução dos serviços. 

CLÁUSULA QUINTA- DO PESSOAL: 

7.1. A equipe de frablho deverá se constituir de pessoal 
especializado e devidamente habilitado, em número ,sufi 
ciente, visando maior eficiência e adequação as peculiarida
des de cada unidade. 

7.2. O contratante estará totalmente isenta de quaisquer 
obrigações sociais, como Seguro contra Acidente de Traba
lho, P~S, FGTS, Previdência Social, BNH, etc ... 

7 .3. Os trabalhadores da contratada deverão apresen
tar-se ao local de trabalho devidamente limpos, calçados e 
uniformizados e portando o cartão de identificação da firma. 

CLÁUSULA SEXTA- DA FISCALIZAÇÃO:- A fiscaliza
ção dos serviços será feita pela DAA-Seção de Serviços Ge
rais da SEPLAN, que deverá apresentar mensalmente rela
tórios circustanciado à Divisão de Admin ist ração da 
SEFIN, das atividades da Contratada, podendo inclusive o 
afastamento de qualquer empregado ou preposto que não 
mereça confiança ou embargue a fiscalização, ou se conduza 
de modo inconveniente ou incompatível com o exerclcio das 
funções que lhe forem atribuídas, sem excluir a fiscalização 
ind ireta dos diretores, superiores e chefes de seção de cada 
prédio, podendo determinar à contratada a antecipar ou re
petir, toda vez que se fizer necessário, os serviços c...:>nstantes 
das especificações. 

CLÁUSULA S!:TIMA:- O prazo para execução dos servi
ços acima especificados será de seis (06) meses, com inicio a 
partir de 1 Q de janeiro de 1981 e término em trinta (30) de ju
nho de 1981, podendo ser prorrogado se assim cónvier as 
partes contratantes. 

CLÁUSU LA OITAVA- VALOR DO CONTRATO- PAGA
MENTO E DOTAÇÃO: - Pela execução dos serviços ora con
tratados, o contratante pagará à contratada mensalmente a 
importância de Cr$-241.427 ,79 (duzentos e quarenta e hum 
mi l, quatrocentos e vinte e sete cruzeiros .e setenta e nove 
centavos ), e pelo perlodo de seis (06) meses a importância 
de Cr$-1.448.566,74 (hum milhão, quatrocentos e quarenta e 

oito mil quinhentos e sessenta e seis cruzeiros e setenta e 
quatro centavos), cuja primeira parcela será paga após deconidos 
trinta (30) dias do inicio dos trabalhos, sendo que as despe
sas decorrentes deste contrato, correrão à Conta do Fundo 
de Participação dos Estados, Distritos Federal e Territórios, 
na Categoria Econôm ica 3. 1.3.2.00, Programa 
13754284-379, conforme Nota de Empenho nQ 123, emitida 
em 16 de janeiro de 1981 . Anulação do Empenho nQ 186/ 81 , 
tendo em vista o erro verif icado no cálculo. 

CLÁUSUlA NONA :..._ 0NUS E ENCARGOS:- Todas as 
despesas do presente contrato, necessários à execução dos 
trabalhos, salários dos empregados ou quaisquer outros en
carg<;>s ficarão exclusivamente à conta dà contratada que as
sumirá inteira responsabilidade por seus empregados, 
quando em serviço, bem como todos os encargos sociais e 
trabalho. 

CLÁUSULA D~CIMA- DOS DANOS: - Quaisquer danos 
ou prejulzos causados por empregados da Contratada ao 
patrimônio do Contratante, e que acarretam responsabili
dade civil, serão de inteira responsabilidade da Contrat&da e 
automaticamente descontados quando de seu pagamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS MULTAS:- A 
Contratada fica sujeita à multa de 1 ,O (hum virgula zero por 

cento) sobre o valor do Contrato quando os serviços não fo- · 
rem executados de acordo com o disposto nas cláusulas pri
meira e segunda deste instrumento. 

SUB-CLÁUSULA ÚNICA- DE RECOLHIMENTO:- a 
mu lta imposta pelo Contratante será deduzida do pagamento 
mensal do mês da infração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISOES E SAN
ÇOES: 

POR ACORDO - Este Contrato poderá se.r rescendido 
por mútuo acordo dos contratantes, atendida a conveniência 
dos serviços, recebendo a contratada o valor dos serviços e
xecutados. 

POR INICIATIVA DO CONTRATANTE- O Contratante 
terá direito de rescindir o presente Contrato independente de 
ação, notificação ou interpelação judicial, quando a Contra
tada: 

a) for desidiosa no cumprimento das suas obrigações 
contratuais; 

b) transferir, no todo ou em parte, os serviços sem prévia 
autorização do contratante; 

c) ficar evidenciada pela fiscalização sua incapacidade 
na execução do serviço ; 

d) falir, entrar em concordata ou dissolver a firma. 

CLÁUSULA D!:CIMA TERCEIRA - REAJUSTAMENT0:-
0 preço aceito e estipulado na cláusula própria é fixo e irrea
justável, exceto se na vigência do Contrato, ocorrer aumento 
geral de salário dos empregados da contratada, por força de 
decisão governamental ou judicial, podendo o reajustamento 
ser concedido, pelo coeficiente que for fixado pelo Poder 
Executivo, de acordo com o artigo 29 da Lei nQ 6.205, de 29 de 

· abril de 1975, a partir da data em que entrar em vigor o refe
rido aumento. 

SUB-CLÁUSULA ÚNICA:- Reajustado o valor do 
contrato e liberado o pagamento com base nos novos valores 
a contratada fica obrigada a comprovar, perante a fisca liza
ção do DAA - Seção de Serviços Gerais da SEPLAN, a anota
ção do novo valor salárial nas Carteiras de Trabalhos de 
seus empregados, mediante a apresentação das folhas de 
pagamento, a partir do mês em que o reajuste houver sido 
concedido. "' . . -.i 

CLÁUSULA D!:CIMA QUARTA - D~f:túm~NCIA:- O 
presente contrato entrará em vigor na data <fá"sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO FORO: - Para diri
mir todas as questões decorrentes da execução deste Con
trato fica eleito o Foro de Macapá, Capital do Território Fe
deral do Amapá. 

E, por estarem justos e contratados, declaram ambas as 
partes aceitar as disposições estabelecidas nas cláusulas do 
presente contrato firmando-os em cinco (05) vias de igual 
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teor e forma, na pres.ença de duas (02) testemunhas abaixo 
assinadas. 

Macapá, 03 de fevereiro de 1981. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Contratante 

HENRIQUE DUARTE DA COSTA 
Contratada 

TESTEMUNHAS: 
llegfveis 

CONSELHO TERRITORIAL DO AMAPÁ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente do Conselho Territotial do Amapá, de 
acordo com o artigo 26 do Decreto-lei nQ 411 /69 e artigo 15 
do T Regimento Interno, convoca os Senhores Conselheiros 
para a Septuagésima Oitava (789) Reunião Ordinária, a ser 
realizzada na Secretaria de Colegiado , no dia 26 de março, 
com seu infcio previsto para às b9:00 horàs, com a finalidade 
de: 

I - Abertura dos Trabalhos: 

a) Palavra do Presidente; 

b) Palavra livre - Informações; 

c) Leitura dos expedientes recebidos e expedidos; 
d) Estudo, apreciação e análise de Processos, Planos e 

Projetos oriundos da área Governamental ; e 

e) Debates. 

11 - Apreciação do Relatório sobre o Processo nQ 
0021 /81-GABI, apresentado pelo Conselheiro Joaquim Ma
tias da Rocha. 

111 - O que mais houver. 

Macapá, 16 de março de 1.981 

JOSÉ MARIA PAPALÉO PAES 
Presidente do CT A 

AGENDA 

78' REUNIÃO ORDINÁRIA · 02 Sessões 
Dia 26.03.81 -Quinta Feira 
I Sessão 

09:00hs - In f cio da Sessão 

PAUTA: 
1 - Abertura dos Trabalhos: 

a) Palavra do Presidente; 
b) Palavra livre - Informações; 

Local: SEC.- CTA 

c) Leitura dos expedientes recebidos e expedidos; 
d) Estudo, apreciação e análise de Processos, Planos 

e Projetos oriundos da área Governamental; e 

e) Debates. 

12:00hs - Encerramento da Sessão. 
11- Sessão 

15:00hs - lnfcio da Sessão 
PAUTA: 

11 - Abertura dos Trabalhos: 

Local: SEC.- CTA 

a) Apreciação do Relatório sobre o Processo nQ 0021/ 
' 81-GABI, apresentado pelo Conselheiro Joaquim 

Matias da Rocha. 

111 - O que mais houver. 

18:00hs - Encerramento da Sessão. 

Macapá, 16 de março de 1981. 

José Maria Papaléo Paes 
Presidente do CT A 

BRUMASA MADEIRAS S.A. 

C. G. C. nQ 05.964.895/ 0001-06 

Aviso aos Acionistas 

Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede so
cial , na Rua Senador Filinto Muller s/n9, nesta cidade, os do
cu mentos a que se refere o art. 133 da lei n9 6.404/76, relati
vos ao exercfcio social findo em 31 de dezembro de 1980. 

Macapá, 1 O de março de 1981 . 

SArv1 UEL FINEBERG 
Diretor-Superintendente 

CARTóRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO _ 

O Oficial do Registro Civil da Comarca de Macapá, Terri
tório Federal do Amapá, República Federativa do Brasil faz 
saber que pretendem se casar: Inácio Marques Siqueira Va
lente e Sônia Maria Brasão Monteiro. 

Ele é filho de José Marques Farias Valente e de Julleta 
Siqueira Valente, falecidos. 

Ela é filha de Walter da Costa Monteiro e de Maria José 
Brasão Monteiro. 

Quem souber de qualquer impedimento que os iniba de 
casar um com o outro acuse-o na forma da lei. 

Macapá, 23 de março de 1981. 

Leandro Marques Alberto 
Tabelião e Oficial 

Substituto 

CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil da Comarca de Maca pá, Terri
tório Federal do Amapá, República Federativa do Brasil, faz 
saber que pretendem se casar: Francisco Maria Pereira Góes 
da Silva e Ana Deusa de Andrade Ferreira. 

Ele é filho de Otacilio Leão da Silva, falecido e de lzaura 
Pereira Góes da Silva. 

Ela é filha de José dos Reis Ferreira e de Anaide de An
drade Ferreira. 

Quem souber de qualquer impedimento que os iniba de 
casar um com o outro, acuse-o na forma da lei. 

Macapá, 23 de março de 1981. 

LEANDRO MARQUES ALBERTO 
Tabelião e Oficial 

Supstituto 

CARTÓRIO DO REGISTRO PÚBLICO 

POCLAMAS OE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil de Casamentos da Comarca 
de Macapá, Território Federal do Amapá, República Federa
tiva do Brasil, faz saber que pretendem se casar: Marco An
tonio Leitão Almeida e Francisca Denize Ferreira Botelho. 

Ele é filho de Mao, digo, Moacir de Araújo Almeida e de 
Benedita Carlos Leitão Almeida. 

Ela é filha de Diniz Henrique Ferreira Botelho e de Dinete 
Ferreira Botelho. 

Quem souber de qualquer impedimento que os iniba de 
casar um com o outro acuse-o na forma da lei. 

Macapá(Ap), 23 de março de 1981. 

Leandro Marques Alberto 
Tabelião e Oficial 

Substituto 


	

