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DECi1CTO ( P) \ º 11!16 de l'] DR de:e:nbr'O de 1956 

O Governador do -e r ri ;:Ó r·io Fecer Jl .lo A'l!,:p5 , usando Jas 

atribuições que l he s;:io conferica s pP.lo .Jr·ti go 18 , ilcrn II , 
do Dccrc Lo-lei n9 tl ll, de 00 oe juneim de 1969 e Lendo em 

vi s ta o que consLa do Pr·oL.esso n2 288?.0 . 002016/SG- SEGUP, 

RESOLVE : 

Conceder uposen l<>do :--1,, , . JP. éH:m·do ..:orn os urtioos 176 , 

ite m IV , r. 170 , i tem 1, il l Í nea "a", da Lei nº l , ? ll , de 28 

de oulubro de 1952, LDrn" redCJ-;:3o d.Jda pel:t Lei n º 6 . 481 , 
de 05 de dezembro de 1377, c Lei Cmp l cmen ~ilr nº 51, de 

20 . 12 . Q') , i'l HDJJ•WH.' í CRRFhl\ ur1101\ , 1kt ;, rÍcu l u nº 2 .25B .l7é\ 

no ca r go de 1\gen te de PolÍciu , cÓdioo PC- 405, c l a s se "Es -
recial" , He fe r ência N·:-J l , Jo Quadro do Pe ssoc; l Pemcrnente 

do Governo des t e Terri I Óri o, [JevenJo urw5 proventos rncnsd
is scrorn ., rP.sc::.. dos d_1 Vr"'lntt: ICrn -~i.nwnceir·u de 20"'~1 , de con

formid::tde "'orn o <JrLiuo 1•• . . i Lera II , d ·! .i tu da Lei nº 1. 7ll/ 
r2 , o valor da Gra Lificoç<io por Ope r AçÕes Especiais previs 

Lo no F, 2° do :r r ~iyo 1 1, J, Le i n º n . :-'f-;l/60 , em f ace do q~~ 
dispÕe ;J Lei. nº 6 . 701 , Clll "'tl de ou l ulwo de l 9'i'J , observado 
o § 2 º rio urti<Jo lQ':? , ou Consli.tui ç i'í o ícdcrd l. 

~íacap ; _r,p , P.- 1·-.. de IP/81lbr·o de l •n~, , !Ju9 o:J RcpÚI.Jlic.r e 

43º da r:r·iaç:Jo do lerTitÓrio í eJer·al do 1\napá . 

JCH '[ ·~O VI\ DI\ COG m 
Covr.rr..rdo:· 

·.aNIST(,TO DJ nTE..,IO::. 

Terri tÓri.o Fe jera l do 1\mapá 

DECRETO ( P) Nº 1422 de 31 de dezembr·o de 1986 

O Governador do Território Fedei-al do Amapá, usando das 

Dr. 
Aud i t o r do Governo do Território 
JOSÉ VERfSS INO TAVARES 

Secretá rio de Educação c Cu ltura 
Pr·o ( . J0.\0 llOSCO ROSA FERREIRA 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Secretá:io de Agr ic ul t ura 
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAP IBERIBE 

Secr e tário de Segur ança Pública 
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 

Secretário de Saúde 
ANTONlO CARNEIRO J UNIOR 

atribuiçÕP.s que lhn s ro r onferioé!c; prüo ur · iuo l li , ilem II , 

do Doere t o- Lei nº rlll, L!r' U~i rio j dnrJi.r·o drJ l'~ô'J , 

RESOLVE : 

OesiJnJr Jflii.O IT RI"Elill\ L'OS 3M~ I OS , Se:::rcl i ria .Jc 'JeJuran 

Çil PL;lll i. cd do Gover-no dcs te f nrr·i LÓrio , p H \J vi l j n· d (; \' 1= 

cupÓ- 1\P, s e co cll-! s uus _ri r·i t:ui ; ões .1 L6 o !\!unir· [p i o de i'I<~Zd
giío , no di.n l .J 1P. dC'?r.r1111"D do 1no er1 ,:w·so , 1 .r•rvi ~o des
t..a SeL rcldr·ic . 

'd.Jci.lpá-AP, em J l rJe de.-,cmbm de 19ElG , 1fJQ d.1 f1cpr)h1La o 
43º d<J r:riação do TP.rri LÓrio l edcru l do /lmap..Í . 

,l'lf1'T NO\IA DI\ :;CGI '\ 

GovenloldOI' 

'>ilNISTtRIO DO INTERIOR 

Tc rr·i t Ór·io Feller,Jl do r,map.Í 

DEr.nCTO ( P) .\)" 1!1~1 Llc Jl de rJczcrnl,ro de l ·'•ü 

O Governa oor do TerrilÓrio Federal do l1.:nap.:Í , usilndo das 

i:I Lrii.JuiçÕes que lhe siío conforitirs pe l o 3r·ti yo'Hl , ilcm II , 
do Dec1·e Lo- Le i nº 4ll, de 00 de janeiro dP. 1969 , 

RESOLVE : 

Designar JQ)!.O íERf1[!1ll\ DOS SANTOS , Secre L.cÍrio Je Seguran 

Çd PÚblica do [;o vemo neste Tr.rri LÓrlo, pa r .1 vic.~ jdr de ~la::: 
ca pá-1\P , sede de sua "JLr i bui r,.Ões c~ tó a l omlid:Jdc de Amapá , 
Calçoene P. Lourenço , no perÍodo r..IP. l ll ct 16 dé! tJezcr••bro do 
ano em curso , a scrvi.,:o rJe sLd Snu·cLuria . 

Macap.~-1\P , 31 cc tlezcmbro de Uf'u, 98Q Lia ncpÚbl iw e 113° 
da Cria~:ão do Ter ri LÓrio Fedcrd l Llo 1\rnctp:i . 

JORGE iiJOVA DA COS I'A 
Governador 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
PROCURADORIA JURÍDICA 

LEI Nº 271/86-PMM . 

DispÕe sobre a destinação da area de terras que menciona 
e dá outras providências. 

O PREFEI TO MUNICIPAL DE MACAPÁ, 

Faço saber que a câmara Municipal de Macapá , decreta e eu 
sanci ono a seguinte Lei: 

Art . lº - Fica 'o Poder Executivo autorizado a dec l arar de 
utilidade pÚblica a área de ter ras com um total de 190 .800 
m2 (cento e noventa mil e oitocen tos metros quadr ados), lo 
calizada no Distrito de Sant ana , Munidpio de Macapá , com=: 
preendida entre as Ruas Felinto Muller e Machado de Assis e 
Avenida 15 de Novembro e Maria Colares, para fins de urba
ni zação e l oteamento . 

Art . 2º - A Prefeitura Municipal de Macapá , através da 
Secretaria Municipal de Pl anejamento e Desenvolvimento Ur
bano - SEMPLAOUR, elaborará Projeto para desapropriação 
urbanização e ocupação da área a que se refere o artigo an 
terior . 

Art . 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua public~ 
ção , revogadas as disposiçÕes em contrário . 

PALÁCIO Jl DE MARÇO , 15 de dezembro de 1986. 

RAIMUNDO AZEVEDO COSTA 
Prefeito Municipal de Macapá 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 
PROCURADORIA JURÍDICA 

LEI Nº 272/86-PMM . 

DispÕe sobre a expedição de passe permanente para o atle 
ta amador, pelo Executivo Municipal , para frequentar espe
táculos esportivos e dá outras providências . 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MA CAPÁ , 

Faço saber a Câmara Municipal de Macapá aprovou e eu san 
ciono a seguinte Lei : 

ArL. lº - O atleta amador que durante sua vida, houverse 
consagrado campeão em campeonatos oficiais, por sua equipe 
e na modalidade esportiva que praticava , receberá da Pre -
fei Lura Municipal de Ma capá uma carteira permanente , como 
passe de franquia a Estádio s ou Ginásios de Espor t es de 

propri edade do MunicÍpio de Macapá. 

Art . 2º - A expedição se dará mediante um l avramento a 
ser feito nas enti dades esportivas pela PMM . 

Art . Jº - A presente Lei, será regulamentada dentro de 
30 (trinta) dias pelo Executivo Munici pal. 

Ar t . 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua aprova
ção, revogadas as disposições em contrário . 

PALÁCIO 31 DE MARÇO , 15 de dezembro de 1986, 

RAIMUNDO AZEVEDO COSTA 
Pmfei to Municipal de Ma capá 

GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE AQ~INISTRAÇ~O 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

A P A O V O 
DOMÍ CIO CAMPOS DE MAGALHlíES 
Secretário de Administração 

PORTARIA (P) Nº 113/86-DP/SEAD. 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, usando das atribui 
ções que l he são conferidas por delegação de competência a 
t ravés do Decreto (E) n º 041, de 14 de outubro de 1976 , d~ 
Exmº . Sr. Governador deste TerritÓrio e tendo em vista o 
que consta do Processo nº 28770 .002859/86-SESA , 

RESOLVE : 

Com base no artigo 180, da Lei nQ 1. 711 , de 28 de outubro 
de 1952 , com a nova redação dada pela Lei nº 6 .732 , de 04 
de dezembro de 1979 , alterada pel o Decreto-Leisnºs . l. 7116 , 
de 27 de dezembro de 1979 e 2 .153, de 24 de julho de 1984 , 
combinado com a Instrução Normativa nº 163-DASP, de 25 de 
julho de 1984, e tendo em vista o exercÍcio durante oito 
(08) anos canpletos em Funções gratificadas do Grupo Dire
ção e Assistência Intermediárias, declaro que a funcioná -
ria NILZA GONÇALVES NEVES, ocupante do cargo de Agente Ad
ministrativo , cÓdigo SA-701, classe "Especial" , referência 
NM- 32 , do Quadro Permanente do Governo deste TerritÓrio 
faz jus, a contar de janeiro de 1986, a ter adicionado ao 
vencimento do respectivo cargo efetivo a importância equi
valente à fração de três quintos (3/5) , da função de con
fiança de Assistente , cÓdigo DAI-202 . 3, do Grupo Direção e 
Assistência Intermediárias . 

Declaro , igualmente, que enquanto exercer o cargo em co
missão do Grupo Direção e Assessoramento Su~eriores , a al~ 
dida funcionária não perceberá as parcelas a cuja adição 
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faz jus, salvo no caso de opção pelo vencimen t o do cargo ~ 
fetivo, na fama prevista no Decreto-lei n º 2 ,270 , de 13 de 
março de 1985. 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, em Maca
pá , 16 de dezembro de 1986, 

ARNDLDD LUI Z DE LIMA REDI G 
Di retor do DP/GTFA 

GOVERNO DO TERFITÚRI O FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIJl. DE AD'HNISTRAÇí'\0 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

A P R O V O 
DDMfCIO CAMPOS DE MAGALHÃES 
Secre tário de Admini stração 

PORTARI A (P) Nº 114/86- DP/SEAD, 

O DIRETOR DO DEPAR TAMENTO DE PESSOAL , usando das atr ibui 
ções que lhe são confer idas por delegação de competência ~ 
través do Decreto (E) nQ 041, de 14 de outubro de 1976, d; 
Exmº . Sr . Governador des te TerritÓrio e tendo em vis ta o 
que con s ta do Pr ocesso nº 28790 ,002938/86-SEAD , 

RESOLVE : 

Com base no arti go 180 , da Lei nº l. 711 , de 28 de outubro 
de 1952 , com a nova r edação dada pela Lei n º 6 .732 , de 04 
de dezembro de 1979 , alterada pel os Decretos- Leis nºs . 
l . 746 , de 27 de dezembro de 1979 e 2 . 153 , de 24 de julho de 
1984 , combinados com a I>s t rução Normativa nº 163-DASP, de 
25 de julho de 1984, e tendo em vista o e xercÍcio duran te 
oi t o (08) anos completos, em funções gratificadas do Grupo 
Direção e Assistência Intermediárias , declaro que o funcio 
nário BENEDITO DE SOUZA ~ALHETA , do Quadro de Pessoal I>a= 
tivo do Governo deste Terri t Ór io , faz jus, a contar de ja
neiro do corrente ano, a ter adicionado ao venci men to do 
respec t ivo cargo efetivo , a importância equivalent e a fra
ção de três quintos (3/5), da função de conf i ança de Chefe 
da Seção de Cons t rução de E. barcações , cÓdigo DAI-201 .3, do 
Grupo Di reção e Assistên:ia Intermediári as e o vencimento 
do seu cargo ef etivo . 

GABINETE DO OIRE TOR DO DEPRA TAMENTO DE PESSOAL , em Maca
pá , 16 de dezembro de 1986 . 

ARNDLDD LUIZ DE LIMA REDIG 
Di re tor do DP/G TFA 

CDMISSí'íD DE INQU~RITO AO\HNI STRATIVO 
DECRETO ( P) tJº 0712/86 - GABI 

EDITAL DE NOTIFICAÇí'íO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

J Oí'íO JD?~ AGUIAR CARVALHO, na qual idade de Presi dente da 
Comissão de I nquéri to Admini str ativo , designada pel o Decre 
to (P) nº 0712/86-GABI , faz saber ao servidor SEVERINO ED~ 
ARDO DA ·siLVA , ocupante do car go de Agente de Serviços de 
Engenharia , que se encon tram t ramitando em seus termos le
gais , os Autos do Processo Administrativo , por abandono de 
cargo , E, cons tan do dos Autos que o mesmo , apesar de regu
larmente citado, não compareceu perante esta Comissão, no 
passaso dia 03 de dezembro de 1986, às 10 :00 horas , para 
ser interrogado e prestar outros esclarecimentos sobre o f~ 
to fica pelo presente EDITAL, not ificado para apresentai"· 
razões de defesa , no prazo de 20 (vin t e) dias, O prazo se
rá contado a partir da data de publicação deste EDI TAL , no 
Diário Ofi ci a l do TerritÓri o para ciênci a do i ndiciado e 
principal interessado , 

Sala de Reuniões da Co~issão de Inquérito Administrati
vo , 10 de dezembro de l9E6 . 

JOí'íO JOS~ AGUIAR CARVALHO 
Presidente da C. I .A. 

MI - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARI A DE SEGURANÇA PÚBLICA 

COORDENADORIA SETORI I\L DE PLANEJAMENTO 

CONTRATO Nº 005/86-SEGUP 
PROCESSO NQ 28820 . 002995/86 

TERMO DE CONTRA TO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TER 
RI TÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ , A TRAVtS DA SECRETARIA DE SEGURAN 
ÇA PÚBLICA E A FIRMA R, C. AZEVEDO, PARA EXECUÇ.l\o DOS SER= 
VI ÇOS DE CDNSTRUÇí'ío DE UM POSTO POLICIAL NA LOCALIDADE DE 
I LHA DE SANTANA, NO MUNICÍPIO DE iv\1\CAPÁ , 

I - PREÂNBULO : 

l .l . CONTRATANTE : 

O Governo do Terr i tÓrio Federal do Am3pá , nes te a to re
presenta do pela Secreta ria de Segurança PÚblica , a través de 
seu Titular Senhor JOí'íO FERREIRA DOS SANTOS , doravan te de
nominado simplesmente CONTRATAN TE e a Firma R. C. AZEVEDO , 
com sede n3 cidade de Macaoá , sito a Rua Rio Ja r i, nº 170 , 
no Dis t ri t o de Santa na , inscrita no CGC/MF sob o n Q 05 , 
698 , 410/0001- 71 , neste ato representada pelo seu TÍ t ular , 
Senhor RAI MUNDO CARVALHO DE AZEVEDO, casado, br asi leiro , CIC 
112. 570.912/04 , CI 8454- Ap 2 ª Via , dera van t e aienominado si~ 
pl esmente CONTRATADA , re solvem de comum a cor do fi rmar o p~ 
sente Contrato, conforme Cl áusulas a baixo : 

l. 2 . FUNDAMENTO LEGAL DO CON/r1A TJ : 

Este Contrato decorre da Licitaç3o à nível de Convite nº 
003/86- Comissão de Licitação de Obras e Serviços/Secreta 
ria de Segur ança PÚblica , realizadJ em 19 de novembro de 
1.986 , Processo N2 28820 . 002995/86 , 

li - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO : 

2 . 1 . NATUREZA DOS SERVI ÇDS E NOR,,\AS DE SUA EXECUÇ7íD : 

O objeto deste Contrato é a execução pela CDNTRI\TADA em 
r egime de Empreitada Global dos serviços de Construção de 
um Post o Policial na localidade da Ilha de Santana , Muni -
cÍpi o de Macapá, devendo ser obedecidos os Pro jetos , Plan
ta s e Especi fic~ções Técnicas, fornecidos pelo CONTRATANTE 
que fazem parte deste Con t rato , i ndependente de transcri -
çao: 

2 .2 . MM-DE-DBRA : 

A CONTRATADA obriga- se a executar os serviços empregando 
mão-de-obra de boa qua lidade. 

2 . 3, ALTERAÇ/ío DO PROJETO , DMIGSClES : 

Qua l quer alteração do.proj eto ou adoção de diretrizes 
técnicas, nab constante do Projeto, da Planta e das Espe -
cificações , assim como os acréscimos de serviços quando su 
geridos pela CONTRATADA dependerão sempre de prévia e es = 
cr i ta aprovação do CONTRATANTE , r eservando- se a este a f a 
~uldade de dar solução nos casos técnicos omissos e'~e in= 
t r aduzir modificaçõe s sem anuência da CONTRATADA. 

2 .4 , FISCALIZAÇí'íO: 

A f iscalização dos servi ços será f e i to pe l a Di visão de 
Atividades Especiais de Trânsito~DAET , designada pelo CON
TRATANTE, e a CONTRATADA deverá manter um Engenheiro, para 
representá- lo em ma téria de ordem técnica e seus r elações 
com a f i scalização nos serviços . Os mestres deverão ser 
pessoas de experiência e idoneidade técni ca pessoal compro 
vada a estarem habilitados a prestar quai squer esclareci = 
mentos sobr e o ass un to , Obr iga- se éinda mais a CON1R.A TADA 
a facilitar de modo amplo e completo a ação da Fiscaliza -
ção permitindo-lhe livre acesso a todas as partes dos ser
viços . Fi ca ent retanto r essalvado que a efetiva ocorrência 
da fiscalização não excluir nem restringe a responsabili -
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dade da CONTRATADA na execução dos serviços que deverá a
prese ri ta r perfeição . 

2 .5 . DA AÇ~O FISCALIZADORA: 

A Fiscalização do CONTRATANTE terá amplos poderes pare 
~ediante instruções por escrito: 

a) Exigir da CONTRATADA a imediata retirada do Engenhei
ro, mestre e operá~ios que emba~acem a fiscalização , subs
tituindo-os dentro de 48 horas , caso não atendem a seus pe, 
didos ou sua permanência no serviço seja considerada in ca= 
veniente ; 

b) Sustar quaisquer. serviços executados em desacordo com 
a boa técnica que exigir.sua reparação por conta da CONTRATA -
DA; 

c) Exigir da CONTRATADA todos esclarecimentos necessári
os ao perfeito conhecimento e controle dos serviços; 

d) Determi nar ordem de priori dade para os serviços; 

e) Exigir a utilização de ferramentas e equipamentos a
lém dos que já estiverem em serviço, desde que considera - · 
dos necessários pela CONTRATANTE . 

III - CLÁUSULA SEGUNDA - RESPONSÁBILIDADE DA CONTRATADA 

3. 1. GEN~RICAS: 

Além dos casos comuns, implícitos ou expressos neste Con 
trato , nas especificações técnicas e nas Leis aplicáveis ~ 
espécie , cabe exclusivamente a CO~TRATAOA: 

a) Contratar todo o seu pessoal, observar e assumir os 
Ônus decorrentes a todas as prescriçÕes das Leis Trabalhis 
tas e Previdência Social , sendo a Única responsável pelas 
infraçÕes que cometer; e 

b) Ressacir os danos ou prejuizos causados ao COI\JTRA. TAN
TE e as pessoas e bens de terceiros, ainda que considera -
dos por ação ou omissão de seu pessoal ou de preposto . 

IV - CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO :. 

4. 1. ANDAMENTO DOS SERVIÇOS : 

Os serviços terão•endamento previstos nos cronogramas das 
obras, admitidas a tolerância máxima de 1~ (dez por cen 
to) . 

4 .2 . PRAZO DE CONCLUS~O: 

O prazo de conclusão concedido para o total dos serviços 
é de 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos , contados a 
partir da primeira ordem de serviço dada pelo CONTRATANTE. 

4. 3 . RÉCEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

A f i scalização ao considerar concluÍdos os serviços, co
municará o f a to a autoridade superior que através da Co
m.issão de Recebimento , providenciará a l avratura do Termo 
de Recebimento , caso esteja conforme ae aceitação pruvisÓ
ria ou definitiva, a partir da qual ser utili za da a obra . 
Mesmo depois de recebida em car~ter definitivo, permanece
rão os ser viços em estágio de óbservação pelo prazo de 06 
( seis) meses durante o qual ficará a CONTRATADA obFigada 
aos reparos e substituições que a JU1Zos da Secretaria de 
Segurança PÚblica e sem Ônus para o Governo , se fizerem ne 
cessários , 

V - CLÁUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRA TO E FORW\ DE PAGA
MENTO: 

5.1 . VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO: 

.Pela execução dos serviços a CONTRATANTE pagará a CON~. 

TAOA a importância de Cz$ 160. 705, DO (Cento e Sessenta Mil, 
Setecentos e Cinco Cruzados) valor da proposta apresentada 
pela CCNTRADATA , sendo que~~ (trin ta por cento) desse v~ 
lo r. será pago como adiantamento na assinatura do Contra to , 
e o restante mediante mediação dos serviços realizados e 
aceitos pela fiscalização da Secretaria de Segurança PÚbli 
ca. O pagamento da Última parcela dos serviços, cujo valor 
não poderá ser i nferior a 1~ (dez por cento) do valor co~ 
tratual , só será efetuado apÓs a lavratura do Termo de Ve
rificação de aceitação provisÓria ou definitiva pela Co -
missão de Recebimento. 

5, 2, RETENÇ~D DE PAGAMENTO: 

Poderá ser retido o pagamento de qualquer fatura no t odo 
ou em partes, nos casos de trabalhos defeituosos ou débito 
da CONTRATADA para com terceiros ou para com a CONTRATANTE 
desde que possam causar prejuÍzos materiais ou morais a e~ 
tes . 

5,3, OOTAÇ~O : 

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta 
dos recursos ori undos da Fonte Fundo de Participação dos 
Estados , Di strito Federal e TerritÓrios- F.P.E. Projeto/ 
Atividade: 06300214 .135 - Manutenção dos serviços de Segu
rança PÚblica , Sub-Projeto: Expansão da Rede FÍsica, Ele -
menta de Despesa: 4.1 . 1.0.00 - Obras e Instalações, confor 
me Nota de Empenho n2 __ / __ / __ . 

VI - CLÁUSULA QUINTA - MULTAS : 

6 . 1 . MULTAS : Este Contrato estabelece multas aplicáveis 
nos seguintes casos: 

a) Por dias que exceder o prazo de conclusão dos servi -
ços : O, J1o (Três décimos por cento) no valor do Contrato ; e 

b) Por i~frigência de qualquer outro dispositivo contra
t ual : 0,3)~ (três décimos por cento) no valor do Contrato , 

6 .2 . RECOLHIMENTO : 

Qualquer multa imposta pelo CONTRATANTE poderá ser desde 
logo deduzido da caução efetuada ou de crédito da CONTRA -
TAOA neste Órgão, caso depois de notificada não recolher a 
importância correspondente na Tesouraria do CONTRATANTE no 
prazo de 10 [dez) dias. 

VII - CLÁUSULA SEXTA - RESCisAO E SANÇOES 

7 ,1. POR ACORDO: 

Este contrato poderá ser rescindido por mú t uo acordo dos 
;ontratantes atendida a conveniência dos serviços, receben 
do a CONTRATADA o valor dos serviços executados . 

7.2. POR INICIATIVA DO CONTRATANTE: 

O CONTRATANTE terá o direito de rescindir o presente Con 
trato , independente de ação , notificação ou interbelaçã; 
judicial quando : 

a) A CONTRATADA : 

a .l) Não cumprir quaisquer das obrigações contratuais ; 

a ,2) Transferir no todo ou em par tes os serviços sem pr~ 
via autorização da CONTRATANTE ; 

a .3) Falir, entrar em concordata ou dissolver a Firma ; 

a . 4) Deixar de iniciar os trabalhos de execução das obras 
sem justo motivo devidamente comprovado 05 (cinco) dias a 
primeira ordem de serviço dada pelo CONTRATANTE; 

b) Pela reiteração de impugnação feita pela fiscalização 
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ou pelo CONTRATANTE ficar evidenciado a m~ fé e/ou incapa
cidade da CONTRATADA; e 

c) Paralizar os serviços ou esgotado o prazo de conclu -
são da obras até 3D (trinta) di as sem justo motivo justif~ 
cada. 

7 . 3 . INDENIZAÇ~D : 

No caso de rescisão por mÚtuo acordo dos contratantles.não 
caberá a CONTRATADA nenhuma especie de indenização, fican
do ainda estabelecido que , mesmo naquele caso o CONTRATAN
TE não pagará indenização devida pela CDMTRATADA por força 
da Legi slação Trabalhista . 

VIII - CLÁUSULA StTIMA - SIB- EMPREITADA 

B. l . DAS SUB- EMPREITADAS : 

Poderá a CONTRATADA sub-empreitar em partes a execuçac 
dos trabalhos executados relati vos aos serviços em curso , 
mediante autorização prévia do CONTRATAN TE. 

IX - CLÁUSULA OI TAVA - REAJUSTAMENTO 

9 .1 . INEXIST~NCIA : 

O preço proposto acei to e estipulado na Cl áusula prÓpria 
e fixo é irreajustável. 

X - CLÁUSULA NONA - DO OIARI O 

10 .1 . DO DIÁRIO DOS SERVIÇOS : 

A CO\I TRATAOA manterá no l ocal dos serviços um livro de 
ocorrências diárias, denominarJo Oi á'r i o de Serviço, devida
mente numerado e rubri cado pela fiscalização e pela CONTA~ 
TAOA , onde serã o registrados os principais fatos r el ativos 
aos serviços em curso, i ncl usi ve a s ordens e instruções da 
fi scalização . 

XI - CLÁUSULA OtCIMA - VIG~NCIA 

ll . l . VIG~NCIA DO CONTRATO: 

O presente Con t rato entr ará em vigor apos sua assinatu -
r a . 

XII - CLÁUSULA DtCIMA PRIMEIRA . - FORO: 

12 .1. ELEIÇ~D : 

Para .dirimir todas as questões decorrentes deste Con trato 
fica eleito o FORO desta cidade de Ma capá , capital do Ter 
ri tÓrio Federal do Amapá não obstante outro domicilio que 
a CONTRATADA venha adotar ao qual expressamente r enucia . 

E, po~ es tarem jus t os, combinados e contratados, decl a -
r am ambas as pa r tes aceitar todas as dispos ições estabeie
cidas nas Cláusulas do presente Contrato , bem como obser 
var fie lmente outras di sposi çÕes regulamentares sob o a s · 
sunto , firmando- o em 05 (ci nco) vias de igual teor e forma 
na presença da s t es tEmunhas abaixo assinadas. 

Macapá- AP , 2!) <::ie novembro de 1.986 . 

JO~O FERREIRA DOS SANTOS 
Secretário de Segurança PÚbl ica 

RAI MUNDO CARVALHO DE AZEVEDO 
Representante dn C. R. AZEVEDO 

TESTEMUNHAS: IlegÍveis 

MI - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
COORDENADORIA SETORIAL DE ~LANEJAMENTO 

A P R O V O 
JD~O BOSCO ROSA FERREIRA 

Secretário de Segurança PÚblica 

PLANO DE APLICAÇ~D Nº 009/86-CSP/SEGUP 
PROCESSO Nº 2B820 .002995/B6 
OBRA/SERVIÇO: CDNSTRUÇ~D DE UM POSTO POLICIAL NA LOCALIDA

DE DE I LHA DE SANTANA 
LDCALIZAÇ~O: MACAPÁ- AP 

ITEM D!SCRIMINAÇM VALOR Cz$ 
OISTRIBUIÇM 
FINANCEIRA 

Val or a ser empenh~ A EMPENHAR - Cz$ 
dn P.m fnvnr dA Firma : 160 .705, 00 à conta 
R. C.AZEVEDO, para exe- dos recursos oriun-
cução dos serviços de dos da F.P.E. P.roj eto 
cons trução de um ~esta Atividade 06300214 . 
Poli cial na local idade 135- Manutenção dos 
de Ilha de Santana , no Servi ços de Segura~ 
prazo de 45 (quarenta e ça PÚblica - Sub-Pr~ 
cinco) di as , conforme jet o: Expansão da R.§. 
convite nº 003/86-CLDS- de FÍsica , Elemento 
SEGUP , Processo n2 de Despesa: 4 l.l.DDD 
28820 .002995/86 ... ... 160 . 705,00 Obras e Instal ações. 

T O T A L .... .... Cz$ 160 ,705,DO 

Importa o Plano de Aplicação na quantia de Cz$ 160 . 705, DO 
( Cento e Sessenta Mi l , Setecentos e Ci nco Cruzados). 

Macapá- AP; 20 de novembro de 1986 

MARIA DALVA NOBRE NOGUEIRA 
Agente Administrati vo 

MARLY ALFAIA SIMOES 
Ch . da Coorden . Setorial de Planejamen t o 

JUSTIÇA DOS TERRITORIOS 
TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

l~ CIRCUNSCRI~D JUDI CIÁRIA - MACAPÁ 
VARA CRIMI NAL 

EDITAL DE CI TAÇAO , COM O PRAZO DE 15 DIAS , NA FDRW~ ABA! 
XO: 

Processo Cr i me : nº 8 .978 

O DOUTOR D~GLAS EVANGELISTA RAMOS , MM . JUIZ DE DIREITO DA 
VARA CRIMINAL DA lª CIRCUNSCRIÇ~O JUDICI ÁRIA DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO AMAPÁ , NA FORMA DA LEI , ETC . . . 

Faz saber a todos os que o presen t e EDITAL com prazo de 
15 dias vi r em, ou dele tiverem conhecimento , que neste JuÍ 
zo rorre seus trânsmi tes um processo em que é acusado : A
RISTEU DOS SANTOS NASCTMFNTO, '" 'lao "T8i", brasile

1
iro, so.!_ 

t eir o, sem profissão , atua lmen t e em lugar incerto e não ~ 
bi do, como in curso no ar tQ 157 § 2º i nci so I do CÓdigo Pe
na l. 

E, como tenha o Ofi ci al de Justiça deste JuÍzo certifica 
do não o ha ve r encontrado nesta Comarca, não sendo pcss{ : 
vel ci tá- lo pessoalmente , citá-o pelo presente a compare -
cer neste JuÍzo, no edifÍcio do fo rum desta Comarca, si t o 
à Avenida Amazon<:s, n9 26, E!squina corn a Rua (e]. Coriola
no Jucá , ,.-,esta cidade, no dia 16 . 01.87 , às 12 :0G horas, a 
fim de ser in trcrrogado , promover sua defesa e ser notifica 
do dos ulter iores termos do processo, a q .. e de,;erá coopRr_ç: 
cer, sob pena de r evelia . Para conhe cirnP-It o de t odos é pe~ 
sado 0 oresente Edital, cu ja 22 vifl ficará afixada no lu -
gc::r -'"" cost ume. Dado e p::~ssado nesta cidade, aos quinze 
c!:.La s do m·ês de dez~mbro rio ano de mil nGvPcen tos e oi t.Bn ta 

------·----
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·e seis. Eu, Raimunda Rosemar y Medeiros de Oliveira , auxil~ 
ar judiciário, dati l ografei . Eu, ALBA LÚCIA LDBATD ALFAIA, 
Diretora de Secretaria da Vara Cr imina l, subscrevo. 

00GLAS EVANGELISTA RAMOS 
Juiz de Direi to 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DOS TERRI TlJRIOS 

TerritÓrio Federal ao Amapá 
Juiz de Direit o da Comar ca de Macapá 

EDITAL DE CITAÇ~D, COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORMA ABA! 
XO: 

Processo Crime nº B.997 

O ODI ITOR o0GLAS EVANGELISTA RAMOS , MM . JUIZ DE DIREITO 
DA VARA CRIMINAL DA 1ª CIRCUNSCRiçAO JUDICIÁRIA DO TERRITÓ 
RIO FEDERAL DO AMAPÁ, NA FORMA DA LEI , ETC . . . -

Faz saber.a todos os que o presente EDITAL com prazo e 
15 dias virem , ou dele tiverem conhecimento, que neste Juí 
zo corre seus trânsmites um processo em que é acusada AR!§ 
TEU DOS SANTOS NASCIMENTO, vulgo "Têi" , brasileiro , solte! 
ro , sem profissão , filho de Dzeas Miranda do Nascimento e 
de Enestina dos San tas Nascimen to , em lugar i ncerto e não 
sabida , como incurso no a r tº 157, § 22 , inciso I , c/c art . 
51 , § 2º do CÓdi go Penal . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste . . JuÍzo certi fie~ 
do não o haver encontrado nesta Carr:~rca , .. não sendo possÍ -
vel cítá- lo pessoalmente, citá-o pela ·presente a compare
cer neste JuÍ zo, no edifÍcio do forum desta Comarca , sito 
à Avenida FAB , s/nº nesta cidade , no dia 16 .0l.B7, àsl2:00 
horas , a fim de ser interrogado, pran'aver sua defesa e ser 
notificado dos ulteriores termos do processo, a que deverá 
comparecer, sob pena de revel ia . Para conhecimento de to -
dos é passado o presente Edital , cuja 2ª via ficará afixa
da no lugar de costume . Dado e passada nesta cidade, aos 
quinze dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e 
oitenta e seis . Eu, Raimunda Rosemary Medeiros de Oliveira 
auxiliar judiciária , dati l ografei . Eu , ALBA LÚCIA LDBATO 
ALFAIA , Diretora de Secretaria da Vara Criminal, subscre -
vo . 

DDGLAS EVANGELISTA RAMOS 
Juiz· de Di reito 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TerritÓrio Federal do Amapá 
Juiz de Direi to da r.amarca de Macapá 

EDITAL DE CITAÇJI.o , COM O PRAZO DE 15 DIAS, NA FORMA ABA.! 
XO: 

Processo Crime nº B.999. 

O DOUTOR 00GLAS EVANGELISTA RAMOS, ~ . JUIZ DE DIREITO DA 
VARA CRIMINAL DA 1ª CIRCUNSCRIÇAO JUDI CIÁRIA DO TERRI TÓRIO 
FEDERAL DO AMAPÁ, NA FORMA DA LEI , ETC ... 

Faz saber a t odos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem ~onhecimento, que'neste Juf 
zo corre seus trânsmites um processo em que· é acusado: ARig 
TEU 003 SANTOS NASCIMENTO, vulgo "Têi", brasileiro, salte! 
ro, sem professão, filho de Dzeas Miranda do Nascimento e 
de Enes tina dos Santos Nascimento , em l ugar incerto e nao 
sabido, como incurso no art º 157 (Caput) e lBO do CPB . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste JuÍzo cer ti fica 
do não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possÍ : 
vel citá- l o pessoalmente , citá-a pel o presente a compare -
cer neste JuÍzo, no edifÍci o do forum desta Comarca , sito 
à Avenida FAB, s/n2 nesta cidade, no dia 16.01 .87, àsl2:00 

horas, a fim de ser interrogado , promover sua defesa e ser 
notificado dos ul teriores termos do processo, a que deverá 
comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de to
dos é passado a presente Edital, cuja 2ª via ficará afixa
da no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade, aos 
quinze dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e 

•oitenta e seis. Eu, Raimunda Rosemary Medeiros de Dlivei -
ra, auxil iar judiciária, datilografei. Eu , ALBA LÚCIA LDB~ 
TO ALFAIA, Diretora de Secretaria da Vara Criminal , subs -
cr eva. 

D0GLAS EVANGELISTA RAMOS 
Juiz de Direito 

PODER JUDICIÁRIO 
JUGTIÇA DOG TERRITÓRIOG 

COMARCA DE MACAPÁ 
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil de Nascimentos, Casamentos e 
Óbitos da Comarca de Macapá , Vila Maia , Santana, Terri tó -
rio Federal do Amapá, RepÚblica Federativa do Brasil , por 
nomeação legal, etc ... 

Faz saber que pretedem se casar : ANTONIO DA SILVA DIAS e 
MARIA JDSt GONÇALVES LE~D GAMA . 

O primeiro é brasil eiro , solteiro, maior , operador de m~ 
quinas , com 2B anos de idade , nascido no di a 23 de dezem -
bro de 1.957, natura l de Gurupá, estado do Pará, resi dente 
e domiciliado Av . Senador Delinto Muller n º 333, Santana , 
filho de Francisco do Carmo Dias e Maria Orl anda da Sil va 
Dias, residente em Fazendinha. 

A segunda é brasileira, solteira , maior, doméstica , com 
24 anos de idade , nascida no dia 19 de março de 1.962 , na
tural do MunicÍpio de Breves, Estado do Pará , Residente e 
domiciliada Av . Senador Felinto Muller nº 333 , Santana, f! 
l ha de Domicio Leão da Gama e Luiza Gonçal ves da Gama, re
sidentes em Santana . 

Quem souber de qual quer impedimento l egal que os iniba de 
casar um com o ou t ro acuse-o na forma da Lei . 

E, para que chegue ao conhecimento de todos , fiz este E
dital, que será publicado pela imprensa e afixado no l ugar 
de costume , em cartÓrio . 

Vila Maia , Santana , 19 de dezembro de 1986. 

JESUINA CHAGAS DE OLIVEIRA 
Ofici al do Registro Civil 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O nficiFtl rlo r.FtrbÍri o r.i 1ri 1 dP.Rta. cidade de Ma capá-TFA -
RepÚblica Federativa do Brasil, faz saber que pretendem se 
casar : SIMEiíD DA CDNCEIÇM BAGUNDES com INtS NERIS DDMIN -
GOS . 

Ele é filho de Simeão de Almeida Bagundes e de Maria An· 
tan ia da Conceição. 

Ela é. filha de Brasilina dos Santos Neris . 

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

Macapá- 05 de janeiro de 19B7 . 

DIRCE SENA DE ALMEIDA 
Tabeliã Substituta 


	

