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ESTADO DO AMAPÁ 

DIÁRIO OFICIAL 
DECRETO N9 1 DE 02 DE JANE-ERp DE 1989 

' M2 0261 MACAPA, 23 DE J~EIRO DE 1990 -3! -fEIRA . 

~--~--------------------------------~, -
Governador do Es tado do Amapá 

Dr .. JORGE NOVA DA COSTA 
Chefe de Gabinete do Governador 

Sr . ELFREDO FeLIX TÁVORA rONSALVES 

SECRETARIADO 
Secretário de Administração 

Dr. NESTLERINO DOC SANTOS VALENTE 

Procurador Geral do Estado 
Dr . JOSe DE ARIMATHeA VERNET CAVALCANTI 

Secretá~io de Finanças 
Prof . BERNARDO RODRIGUES DE SOUZA . 

Secretário de Planejamento e Coordenação 
Dr. ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIV~IRA 

Secretário de Promoção Social 
Dr . . ARTUR DE JESUS . BARBOSA SOTÃO 

Secretário de Obras e Serviços Públicos 
Dr . MANOEL ANTONIO• DIAS 

GCNERI\0 00 ESTADO 00 AMPPÁ 

DECRETO (P) NR 0071 de 12 de janeiro de 19SO 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atri buiçÕes 
que lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 13 de 
dezembro de 1988, combinado com o § 2·" do art: 14 do Ato 
das DisposiçÕes Constitucionais TransitÓrias da Constitui
·ção Federal de 05.10. 88 e na Lei cbmplementar nl! 41 de 22 . 
12 .81 , e tendo .em vista o que consta do Decreto nl! 1046 de 
16 de novembro de 1988, 

' 
RESOLVE: 

Art . li! - Nomear IMNOEL ÁLVARO SANTOS DA SILVA, para 
exercer ao car9o em Comissão de Chefe da Divisão ' de Comér
cio Exterior, CÓdigo DAS- 101,2, da Coordenadoria de IndÚs
t ria, Comércio e Turismo/CI CT - AP. · 

Art. 22 - Revogam-se' as disposiçÕe s em contrár io . 

Macapá- AP , 12 de j aneiro de 1990 . 

PAULO F~RNANDO BATISTA GUERRA 
Governador Substituto 

GCNERNO DO ESTADO 00 AMPPÁ 

DECRETO (P) Ng 0072 de 12 de janeiro de 1990 
. . 

O Gover nador do Estado do Amapá, usando das atribuiçÕes 
que lhe são conferi das pelo Decreto Presidencial de 13 de 
de dezembro de 198!3, combinado com o § 211 do art. 14 do At o 
das DisposiçÕes Constitucionais TransitÓr ias da Constitui
ção FederaTide 05 .10.88 e na Lei Complementar nl! 41 de 22 . 
12.81, e tendo em vista o que consta Qo Deçreto (P) nl! 1046 
de 16 de ' novembro de 1989.' 

RESOLVE: 

n.r . 
Auditor do Governo do Estado 
JOSe VER!SSIMO TAVARES 
Secretário de Educação e Cultura 

Prof. PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 

Dr. 

Dr . 

Dr. 

Secretário de Agricultura 
ALCIONE MARIA CARVALHO CAVALCANTE 

Secretá.rio de Segurança PÚblica· 
LUIZ DA CONCEIÇÃO P. GÕES DA COSTA 
Secretário de Saúde 
FRANCISCO DE ASSIS LEITE TEIXEI~ 

Art . 12- Designar a Ti tulo Precário o Servidor PLÁCI-
00 PORTAL DE SOUZA , ocupante do emprego de Economista ,Clas 
se "E" . Ref . NS- 22 , da Tabela Permanente do extinto Terri: 
tÓrio Federal do Amapá, para exercer a função de confiançá 
de Assistente DAI- 202 .3 , da Divisão de Comér cio Exter i or -
DEICOM, da Coordenadoria de IndÚstri a, Comércio e Turismo
CICT/AP. 

Art . 2 2 - Revogam- se as disposiçÕes -em contrário . 

Macapá- AP , 12 de janeiro de 1990. 

PAULO FERNANDO BÀRISTA GUERRA 
Governador Substituto -

GOJERNO DO ESTAL() DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N2 00?3-de 12 de· janeiro dê 1990 

' O Governador do Estado do Amapá , usando das atribuiçÕes 
que l he são conferidas pelo Decreto Presidencial de 13 de 
dezembro de 1988, combinado com o § 2º do art. 14 do Ato 
das DisposiçÕes Constituciona~s Transi tÓrias da Constitui
ção Federal de 05. 10.88.e na Lei Complementar nl! 41 de 22 . 
12 .81, ·e tendo em vista o que consta do Decreto (P) n2 ~045 
de 16 de novembro de 1989. 

RESOLVE : 

Art . 12 - Designar a Titulo Precário, o servidor JOSÉ 
MARIA DA SILVA OLIVEIRA , ocupante do emprego de- Agente Ad
ministrativo , CÓdigo LT-5A- 7Dl , Classe Especial , Ref. NM-
32, da Tabela Permanente do extinto Te~ritÓrio Federal do 
~apá , para exercer a fu~RO de confiança de Responsá~el 
pele Ativi dade de Serviços Gerais, CÓdigo DAI- 201- 2 , da DAA 

I 
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Coordenadõ.ria de IrÍd_Ústria, Comércio e Turi. smÓ/CICT /AP. 

Art . 2º - .Revogalll-se as··dispÓsiçÕes em contrário. 

Macapá-AP, 12 de . janei~o de ~990. 

PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 
Governado'r Substituto 

GOVER~O D9 ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO. (P) Nº 0074 de 12 de janeiro de 1990 

o Gov~mador do Estado. do Amapá, · usando das atribuiç9es 
que l he s~o confer~das pelo Decreto Presidencial de · 13 ·de 
dezembro de 1988 , combi~ado ; om o § 2 Q do art .' 14 do Ato 

d~s Di sposiçÕes Constit·~ci.~nai.s TransitÓr;ias da Consti:tui-
. çao Federal. de 05.10.88,e na -Lei Complementar nº 41 de 22. 

12 . 8_1 , e tendo em ~ista o que consta do Decreto (P) nº 1D46 

" 

· de- 16 de novembro de 1989, · 

RESOLVE: 

Art. 1º - Designar a titulo Precário a servidora ~IA 
!RENE .DA SILVA FERREIRA ,~ ocupante do empreg·o de . Agente Ad
ministrativo, CÓdigo-LT-SA-'lDl, Classe Especial, referêo ~ 
c.ia . NM-32 da ·Tabela P5lrmanente do extinto ' l:erritÓrio Fede__. 
ral do . Amapá, para exer cer. a fui')Ç~O de confiança de Respon 
sáve'l pela Atividade de' Comunicaç~o Administrativa; CÓdig;; 

DAI-201-2, ·da CoordenadOria de IndÚstz:ia, Coméi:cio e Turis 
mo/CICT -AP. 

Art . 2º Revogalll-se as · di sposiçÕes em ·contrário . 

· Macapá-Ap, 12 ··de janeiro . de 19;:D 

J 

PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA' 
Governad8r Substituto 

GDV.ERND DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) Nº 0075 de· 16 de janeiro de 1990 

,.. 

o Governador do Estado do Amapá, usando das atrib_ui 

Ções que l he ~o conferidas .P.eio Decreto Pz:sidénci~!l de 
13 de deze'mbro ae · 1988, combinado com·. o. paragr_afp 2º . do ar 

tigo 14 _do Ato da~ DisposiçÕes Constituci onais Transitá 
rias da Constituiçãq Fede~al de 05 .10. 88 e. na Lei comple
~entar n.º 41 de 22 ,12. Bl, e tendo em vi'sta o que c dnsta do 

Processo nº 28790 .. 011297)89-SEAD,· 

. RESOLVE: 

. i Art. 1 º - Colocar à disposição da ,RepreseotaÇã'o da Fu!; 
' · dação Naci.o nal do Belli-Est;r do Menor/FUNASJEM-AP·, . até 'ulte

ripr deliberação,· as servidoras VER~ LÚCIA ALVES ~ILYA, . o
'. cupante do emprego de ADMINISTRADOR, CÕDIGD LT-NS-527,.cla~ 

se · "A", referenda NS-09, -. lotada na SEPS: M!\RIA ~ELITA DA 
. l COSTA FARIAS , .• ocupante do emprego de Contador , cÓdigÓ LT.:.. 

' NS-508, elas~ "A", n:Jferencia NS-08, lotada na AU~ITORIA, 
p~rtencentes a Tabela Permanente do· _extinto Terri tor~o Fe
deral -do Amapá e , INAILZA ROSÁRIO BARATA, ~cupante do emp~· 
go de Assistent e .Social, tÓdigo LT-NS,:-504, elas~ "A~1 , re-

,, fe'rência NS-05·, l otada na SE~S , pertencente ao Quadro .Pro
visório 'cto Estado do ··Amapá, ·sem preju{zos de_ seus ver;Jcime!; 
tos mensais e ·demais vántagens ·do!> referidos empregos. 

Art. 2º - . As se.rvidoras ficarão lotadas no Gabinete ' 
do Governador, conforme orientação da Ordem de Serviço n'º 

I . 

. 002/86-GAEii. 

Art . '3º Revogam-se as disposiçÕes em co~trário. 
Maca~á-Ap, em l6·de janeiro de ~990. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO CO EST AOO DO A~P Á 

DECRETO. (P) .Nº 0076 de 16 de jane~ro de 1990 

O Gover,nador do Estado do Amapá, 'usando das atribui
çÕes que l he são _ conferida~ pelo Decreto Presidencial de 
13 de dezembro de 1988 , comb':i:nado· com éí . parágrafo 2º do ar 
tigo 14 do Ato das DisposiçÕes Consti t udonais Transit~ 
rias d~ _ Constituição Federal de ·D5.10:8B e na Lei Co~plé' 
mE3ntar nº 41 , de 22 . 12.-81, e tendo 1em vista o que· const a · 
do Proce~so nº 28790,000002/90-SEAD , 

RESOLVE: 

.. 
A;t: 1º - D~signar. RAIMUNDO MJNTEIRO BAT.ISTA, ocupan

te do · emprego de Agente -~dniinistrativo, cÓdigo Ú -sA--701 ; . 

c lasse "A", referência NM-20; CARLOS ALBERTP MIRA BAROOSA,· 

., 

D.EPARTAMENTO DE IMP.~ENSA QF,CIAL 

Rua: Cândido Mendes, n~ -4 58 - CenJro 

Ma'capá • Estado do Amapá 

CEP 68900 

DIRET:OR 

Dr. JOSÉ LUIZ BEZE ÀRA PACHECO 

Fones: ( 0961 222-536_4 
(096) 223·3 444. - Râina t 176 

CHEFE O.A DIVISÃO DE C.USTOS 

Sr. MANpEL MONTE,DE ALMEIDA. 

Fone_: 1096) 223 -34,44 . Ramal 178 

-'>. • 

CHt;FE DA· DIVISÃO I?E DISTRIBUIÇÃO 

Ora. TELMA Mt CALIXTO DOS S. -QE OLIVEIRA 

Fone: (0.961 223- 344 4 · Rama l 176 

/• 

CHEF,E DA. DIV-.PUBLICAÇÕES E A. GRÁFICAS. 

Sr. JECONIAS ALNES DE ARAÚJO 

Fone: 1096) 223-3444 · Ran:'a l 177 

. ORI,GI,NAI,S 

. ' 

·os textos enviados à' pu blicàção deverão ser datilb

grafados e. aj::om panhados de. oficio, 04 memor ando. · 

O Di ârio Oficial ~o Estado do Amapâ p.o dr r.ã ser- en
contrado pa ra leitu ra· nss Representações do Governo 
do Am~P.â . em Bra s ll,ia/DF , _ .Rio '. de.J~nei ro/RJ e Be

lém/Estado do Pa râ. 

ATENDIMEI':HO: 

07:30· às 12: 00 horas 
Hor~ r.io : Das I 

14:00 :às 17:3 0 horas 

P-REÇOS - PUBLICAÇÕES 

•· Pu~lic.açOes- centrmetros de 
coluna . · 

PREÇOS - A_SSI~ATURAS 
'•. 

• Macapá •• · • .•••• •. . 

• Outras Cidades •. •• .. 
• As a!'slnaturas são semes

trais e vencfveis em 30 · de 

junho à 31 de 'dezembro. 

Preço do Exempla r 

Número atrasado . 

RECLAMA'Ç,ÕES 

· -=t 

... 

NCZ$ .. 26 ,00 

NCZ$ 330,00 
N.CZ$ •. 495,0() · 

NCZ$ 
NCZ$, 

5,00 
b,Uu 

Deverão ser. dirigidas por escrito ao ·Di retor· de Impren
sa Oficial do Estado do Amapâ, até 8 dias ~pós a publi-
caçã o. · 

. . , 

' . ! 

~~ . 
I 
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ocupante do emprego de Artifice de Mecânica, cÓdigo LT -
AAT-ÚJ02, classe "A", referência tlt.+-10 , lotados na· Secre
taria d~ Administração - SEAD e BENEDITO ~ODRIGUES DA SIL
VA ocupa.nte do emprego de Artifice de Eletricidade , cÓdi -' . ~ 
go LT-MT-1003, classe "Westre", referencia NM-30, lotad? 
na Secretaria de Finanças-SEFIN , pertencentes a Tabela Pe~ 
manente do extinto TerritÓ~io Federal do Amapá , para sob a 
presidência do primeiro constituirem a Comissão de Avalia
ção , a fim de verificar a real s ituação ·do Veiculo tipo au 
tomÓVel, marca chevette, chapa OF- 2392 , de propriedade do 
Governo do Esbado do Amapá. 

Art . 22 - Revoga~se as disposiçQes em contrári'o. 

IJacapá-Ap, em 16 de janeiro de 19!Xl. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Gover nador 

GOVERNO DO ESTAqO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N2 0077 de 16 de janeiro de 19!Xl 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribui
~Ões que lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 
13 de dezembro de 1988, combinado com o § 22 do art . 14 do 
Ato das DisposiçÕes Constitucionais ~ransitÓrias da Const~ 
tuição Federal de 05. 10.88 e , na Lei Complementar nº 41 de 
22 de ' dezembro de 1981. 

RESOLVE: 

Art. 12 - Designar o Economista WALTER SILVA PACHECO , 
Coordenador de I ndÚstria, Comercio e Turismo do Amapá, pa
ra viajar até as cidades de BRASÍLIA , BELO HORIZONTE E RIO 
DE JANEIRO, à serviço da Administração Amapaense , no per{~ 
do de 22 à 27/01/90 . 

Art . 22- Revoga~se as disposiçÕes em contrário. 

Macapá-Ap, em 16 de janeiro de 19!Xl. 

PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 
Governador Substituto 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO {P) Nº 0078 de 16 de janeiro de 19!Xl 

• 
O Governador do Estado do Amápá , usando das atribui-

çÕes que lhe são conferidas pelo Decreto Presidencial de 
13 de dezembro de 1988, combinado com o § 22 do art, 14 do 
Ato das DisposiçÕes Constitucionais TransitÓrias da Const~ 
t uição Federal de 05.10, 88 e , na Lei Complementar nº 41 de 
22 de dezembro de 1981 e , te,ndo em vista o que consta do 
Processo nº 28790,00064/90-SEAD , 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria , nos termos da artigo 40 , item 
III, al inea "a", da Nova Constituição da RepÚblica Fede ra
tiva do Brasil, de 05 . 10. B8 , a MANOEL RAYMUNOO DE AGUI~ 

FIGLEIRA, matricula n2 2 . 2'/3 . ~44 , no cargo óe OdontÓlogo~ · 
cÓdigo NS-523 , classe "Especial", referência N5-25 , do Qu~ 
dro Permanente do extinto TerritÓrio Federal do Amapá , de
vendo seús proventos mensais ser acrescido da vantagem fi
nanceira de 2~ de acordo com o artigo 184, item II , da 
Lei nº 1.711, de 28 de out ubro de 1952 . 

Macapá-Ap, em LS d3 janeiro de 19!Xl. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOJERNO 00 ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) Nº 0079 de 16 de janeiro de 19!Xl 

O Governador do Estado do Amapá, u!'>ando olas otribui
t;Ões que lhe são c' 111 f1Jridas pelo Dec)Bto Presidencial de 
13 de dezembro de 1988 , combinado co~ o § 2 º do art . 14 do 
AtO das Disposi çÕes Consti tucionais TransitÓr ias da Const~ 
tuição Federal de 05 .1D.88, na Lei Complementar n9 41 de 
22 .12.81, e tendo em vista o que constP rlo Processo n9 
28840 .00207?/89-SEEC , 

RESOLVE: 

Retificar o Decreto (P) n2 1163, de 25 de julho de 
1989 , publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá do dia 
03 de agosto do mesmo ano , que passa a vigorar com a se
guinte redação: 

Conceder aposentadoria, nos termos do artigo 40 , item 
III , alinea "a", da Nova Constituição da RepÚblica Federa
tiva do Brasil , de 05 . 10 .88 , a MANOEL PEREIRA pA SILVA, ma 
tricula nº 2 .071 .865, no cargo de Professor de Ensino de 
19 e 22 Graus , cÓdigo M-6o1, classe "O", referência 3 , do 
Quadro Permanente do extinto TerritÓrio Federal do Amapá , 
devendo em seus proventos mensais ser incorporada a impor
tância equivalente a 5/5 da função de confiança de Diretor 
de Estabelecimento de Ensino , cÓdigo DAS- 101.1 , na formada 
al inea "b", § 32 do artigo 22, da Lei n2 6:732/79, acresc!_ 
da das vantagens financeiras previstas nos §§ 22 e 32 do 
artigo 32 do Decreto-lei n9 1 . 445 , de 13.02 .75 , alterados ' 
pelos Decretos-lei n2s . ;2_.270/85 e 2 .365/87·. 

Macapá-Ap , em 16 de janeiro de 1990 . . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO 00 AMAPÁ 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA (P) N2 677/89-SEAD . 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado do 
Amapá , no uso de suas atribuiçÕes l egais, confer idas pelo 
Decreto (E) nº 0096 , de 06 de novembro de ·1989 , e tendo em 
vista o que const a do Oficio nº 7425/89-DEREMA/SEEC , 

RESOLVE: 

Art. 12 - Atribuir Carga Horária de 40 (quarenta) ho
ras semanais, de acordo com o Decreto (E) nº 0096 , de 06 de 
novembro de 1989, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Amapá , de nº 0213 , do dia 10 do mesmo mês e ano , aos servi 
dores constantes da presente Portaria. 

QUADRO PROVISÓRIO DO ESTADO DO AMAPÁ 

01- Maria Elizabeth da Silva Martinez t· a partir de 06 .11.89 

02- Adelma das Neves Nunes Barros a partir de 06 . 11.89 

03- Damasio de Lima Bastos a partir de 06 .11.89 

04- José Waldi r Abreu Maciel a partir de 06 . 11.B9 

05- Ana Maria Picanço Machado a par tir de 25 .08.B9 

- ' Art. 22 ~ Revoga~se as disposiçoes em contrario. 

oê-se ciência, r.umpra-se e publique-se . 
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO , em IJacapá-AP. 

06 de dezembro de 1989. 

NESTLERINU DOS ~ANTOS VALENTE 
Secretário de Administr<1<;ão 

tRepubi icado por ter sa~do com incor reçÕes) 

'-------------------''-'------------~------------ -·-- - · 

.. 
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ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPÀL DE MACAPÁ 

SECREf ARIA.MUNICIPAL DE. DESENVOLVIMENTO E I>"LANEJAMENTO URBAf'lO 
DIVISÃO. DE CONTROLE.URBAN[STICO . 

EDITAL. DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS N~ 20/1989- SEMPLADUR/P.M.M. 
. . . 

O SECRETÁRIO MUN, CIPAL DE PLANEJAMÉNTO E DESENVOLVIMENTO URBANO DA. PREFEITURA MUN CIPAL DE MACAPÁ, tor~a públi· 
co a quem este Edital; vir ou dele tomar conhecimento que, as pessoas abaixo rela~.ionadas estão solicitando Alvará de Licença para Regularização dos imóVeis 
ádiante' caracterizados, todos situados ne.ste ·Município . As pessoas que se julgare~ '.Om direito sobre os m~smos deverão· apresentar suas reclamações ou impug· 
n~çóes po'r escrito no· prazo de quin~c(l5) dias, a contar da data' da publicação deste .Edital. · 

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

. INSCRIÇÃO CADASTRAL . 

IN.TERESSAOO ENDEREÇO SETOR QUADRA LOTE 

OI Doming.os dos s'antos Pereira 
02 ' Joaquim da .Silva Monte Negro 

· 03 Ruy· Rodrigues · · ' · 
04 Hospital E. São Camilo São Luiz 
05 José MariaMaciel 

Rua Marcelo Cancha 
Av. Na~s Un!das 
Rua .Acézio Guedes 
Av. Mendon.ça Furtado 
Rua Felicidade ' 

04 
27 
27 
04 
26 

53 190' 
27 130 
14 355 

. 47 421 
79 267 

06 Maria do Socorro Gaia Barbosa 
07 Maria de Naza nf Ferreira de Freitas 

. Av. Céará 
. Av .. Ceará 

. os 
08 

36 50 
11 . 98 

08 f.faria Deuzuite Cruz A·v. Pernambuco 08 54 322 
09 Elza Albuquerque Del Castilo 
1 O ·Bened ita Brandão· Ferreira 
I! Maria do P:Socorro Barreto 

Av. Sebastião Q. Alcantara 
Rua Leopoldo Maê~ado 
Av. Tupiniquins 

· Av. Cora de Cárvalho 

26 
02 
lO 

41' 366 
05 175 
29 . 420 

02 03 45 12 Virgínia Nune·s dos Santos 
13 Elz~ AlbÚq uerque Del Castilo 

. J4 , Francisco ilas Chagas dos Santos Coêlho 
Av. Sebastião Q. Alcantâra 
Av . Pedro Baião 

26 
07 

41 378 
42 60 . 

15 Waltertde Ol i~eira Fernandes Ruà Hildemar Maia 07 47. 210 
16 i~~.~ ~osa Mària Brito Torrinha . 
17 ,? );:\!~osé Nazareno Cardoso Bit~,gun 

A v. Diogcnes Silva 07 103 105 
Rua Jovino Dinóá 02 21 550 

18 · ;_._Maria de Nazaré dos Santos . Pass. Julião Ramos 04 12 260 
19 Eremita Coelho Pereira • J Av. Tupiniquins lO 06 113 
20 Manoel de O li v eira Barbosa Av. Rio Tefé ' OI 82 255 

ENG~. JOSÉ AMARII,.DO NUNES MAGAUIÃES 
Chefe da Divisão dc ·Contrôle Urbanístico 

·' 

Extrato do Estatuto ·do Serviço ~ nternacional de 1 

Ev·ang·elizaç_ão Avançada~ 

., . Com' o nome' de s~rviço Intern8ciona1 de I 

t;vangeH.zação Avançada, é inst'iJ.tuída· por tempo in
determinado uma Entidade Ec1astástica sem fins lu- ' 
crativo. co~ ~ede e foro na c"idade de Macapá, Esta
do do An:apa. 
. · · São memoros fundadores, aqueles cujos no- · 
mes constarem na Ata de sua primeira reunião Assem 
blÉ La realizada em dezembro · de 1.. 989. ' -

O Serviço Internacional .de Evangelização• 
Ava1.çad·a, doravante deno.minado por SINEAD, objeti
va expandir o Evangel~o dé nosso Senhor Jesus Cri.§. ., . . / . , 
_te, ·ate aos co·nfins da terra, estudar · a Bl.blia, prQ 
mover a Educnção Géra1 , praticar .a beneqcênciá · e 
congraçamento entre as Entidades Evangellsticas ·, 
tratar, de todos o.s assuntos relativos à. :!:vangel iza· 
ção na ·esfera Internacional e missões transcu.ltl.! :; 
r?-i s. 

o snm~D ·, é uma Entidade a1JtÔnoma· e acei
ta como fie] ~ codJ..go .de .reeras, a BJP.T,IA SAG:t!l.DA t 
resneitandb as autorid~des constitu{~as na forna 
da Lei do Es,tado; compoem-se de pessoas que acei 
tem· seus objetivos .sem . distinção de sexo, · cor ou 
nac:: ';naltdaC.9 . São direi tos dos membros votar e ser 
votado par?- cargos · e funções, .observando'· as exigên 
cias do Aftigo 10 . · 

. . , O SIID:.o\D, s erá admtn:i.~trado. pelos: se~uin 
· · tes Órgãos · Ass~mbléia. Geral ( . Orgão De1ibarahvo); 

Diretoria ·( Z~rgao- Executivo); SE!ra represen tado ·•' 
aU.và e passivam·2nte , judicial e extrajudicial pg 
lo seu Presidente. . 

Os membros ,não respóndem ·nem mesmo subsi · 
diariamente pela obrigação contraída pelo SIHEAD .e · 
vice-versa; saJ.vo na forma do :Sstatuto. ·. 
· . o SIHE.ô.D noderá ~riar interna ·e externa
mente comissões, organizaçoes e agencias inter/es-
tadua:t:s. · 

O Estatuto do snmA.D; só pode'rá ser re -
formado, evo?and.o S Art~~o 10, , sendo irreformáveis 
os artigos h3rilhe~ro ê le~s paragr?-fos, b~m como os 
os artigos terceJ..to , dec1.mo tercelro e , de.cimo ·qua~ 

to, em todos os t'ermos. 
Os casos omdlssos do Estatut_o, serao resoJ. · 

vidas T'e1o SINEAD, em .AssembJ.éia. 

·, 

GOVERNO DO ESTADO DD· AMAPÁ 

EXTRATO DE CONTRATO 

ESPÉCIE: Contrato de Empreitada pa.ra Ampliação é · Refor 
ma da Base ·de Remanejamento de Técnicas para Estação Écol~ · 
gica de Maracá- Jipiqca no Municfpio de Amapá . . 

VALOR :· NCZ$ 106 .206,50 (Cento~ Seis mil, ·duzentos e 
seís cruzados novos ~ .cinquent'a _1;;entavos) ·. ' · 

CRÉDITO: P~jeto Unidade de Conservação de Natureza -
.. MANAN - Atividade WEIO ;. . 

MANUT-ENÇÃO DA SEDE, Ele~ento de Despe~ 41~0.00 

PRAZO : Até o dia D3.D3 . so. 

. ASSINAM : Pelo IBAMA/AP ~ NAIR DE MELÓ .SALMAN - Superin 
tendente pela .MAIA CONSTRUÇÕES · LTDA - NEMÉSIO 
RODRIGUES MAIA ~Diretor, . . 

WILSON rvENESCAL DE SÜUSA 
. Super i ntendente Súbstituto 

IBAMA- ÁP 

A,.,. • r="'r:.m~-, , 1" "' C"'_.S.TinirrT"'"'r. DO '""'T"'IC•To D"~ CON ' ..1...!1. l"J. • .;.:.. .;:, ·;l.·. v .:i .. ,;.;.') vl1· ~~U -\_;liv ;JJ..f. l -.1 ..:1 v;:, 

DL1TOT~S DE \T'8:!GTJLOS E El'ilPlllGADOS DAS. :::!r:IPRESAS . DRBA 
IrAS DZ TRANSPC2T:23 COLETJVOS DO i<:STADO DO AMA.'PÁ. -:" 

Aos vinte e dois di~s do mês de dezembro de hum mi 
f e novecentos e .o i tenta e n~ve., ·na Sede. da Uniãot' 
:Seneficiente à.o::J r;:otoristas do Amapá , na Pe. JÚlio 
!l:à.ria Lombaerc1 , ·nesta c i dade de Macapá, Estado do 
il.rn..apá. Reunirm-c-se em Asseubléia Gc:Dal E-Ltra.ordiná 
ria., os funcionários· das Ern:presâ:s CA~TAlTI· e· . ESTRE 
LA DB OL"T.O,. em número de cem, c~r>..fornÍ.e Edital · a:; · 
CónYoc.ação publicado no Diário Oficial· d~ Estado e 
ampl 2!1ento di\rui,sado no meio da ·categoria, afim de 
dclibera.:t:·e1'! a rest,efto ·da· seeuinte Orgem do Dia: ' 
Pri.D.eiro, Crii:1ção do Sindicato dos Condutores de • 
Veíctüos e Emr;re~-ado t~ das Errmresas Urba11as de Tran 

-s:porteo ColctiYos do :Sstnq.o do Amapá; ·seiundó , ~= 
bater e apt <?var os Estatutos .Sociais ; Terceiro, E.;_ 
leeer a prDneira Dire~oria e o Conselho Fiscal e 

. ·re~pectivos Suplentes ; Quarto, /!:provar ~ valor d,a 

( 
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mensalidade. Para que fosse dado· inÍcio aos traba
lhoé, a Assembléia escolheu para presidir os ~b! 
lhos da Mesa o Sr. ANTONIO RAIM!Jl\"DD .DA SILVA e pa 
ra secretariar o Sr. Valmar José Almeille,. Dando 1: 
nício aos trabalhos da Mesa o Sr. Presidente soli
citou que o Secretário dos trabalhos lesse em voz 
alta o Edital de Convocação para que todos tomass~ 
m conhecimento dos Ítens constantes da 6rdem do Di 
a , passanq.o a.sseeuir imediatamente ao primeiro i
tem, que depois de amplamente discutido a situação 
sócio-econômica da cateGoria e constatano a inexis 
tência de um Sindicato expecÍfico da categoria,co! 
prometido com a melhori a Je condições de vida e .,, 
traball1o dos seus assoc~dos , portanto representa
tiva da categoria , •• foi aprovado por UNANllllDADE ' 
a criação do Sindicato, sendo por t anto declarado I 

pelo Sr. Presidente, ftmdado o SINDICATO DOS CONDU 
TORES D~ VEfCULOS E "F.i\:PRSGADOS DAS ~RESAS illffiANA 
S DE TPJJr8POil.T:SS COLZTIVOS DO ESTADO ::JO .U-'f..APÁ . Com 
relaç~o ao se~do Ítem que trata da aprovação dos 
Estatutos Sociais , apÓs debaten e ser lido em voz ' 
alta e íte~ por ~tem, artieo por artieo , parágrafo 
por parágrafo, co~ parádas' para percuntas e escla
recimentos quando neceszário , foi ar rovado por ~A 
NTI-:IDADE.· sem alteração. fundo continuidade · a seque 
ncia dos trabalr41 o Sr. Presidente colocou em paÜ 
ta o terceiro Ítem do Edital de Convocação"Eleeer'"i 
a Primeira Diretoria e o Conselho Fincal e r espec
tivos suplentes"' para .:;ar:::..l'ltir um à.mplo processo ' 
democrático o Sr. Presidente concedeu um n~azo de 
vinte ~Ll'lutos par~ discussão, ccmrosição ê r~~is- 1 

tro 'de Chapas, para concorrer ao referido pleito.' 
Foi apresentado uma única Chapa composta dos seeui 
ntes membros c respectivos cargos: ANTONIO RAn~;; 
DO B .A SILVA~Presidente; JATI~ LO~TO ROD~IGUES -
Sec . Geral; OD~!IR .~~ONIO PEr~!~ ~RAND!C-Dir. de 
Finanças; JOS·t FEnNAlillES FiiEITAS-Diretor de Cul tu
ra; ROST:rJILDO DE !.!ELO COSTAy CARLOS ALBERTO BAIA -

- . I 
Dir. de SaÚde e Condições de Trabalho; VAL!>ITR MA.~ 
1cro DE SOUZA-Dir . de Formação e Relação Sindicalt 
JOSt JATISTA CAJ:POS-Dir. de 1iobilização;LUCJVALDO' 
GOKES FE!L."'1E~-Dir . de Di vulga.ção; D.EJ.ANIR ?,!ONTEI
RC MACIEL, !.T.A.NOEL PEREI:l.A SI::.VA, UANOEL SAliTOS DOS 
SAI"!TOS , UJ3IRATAN DA SILVA :SARRE'!'O-Suplentes da Di 
retoria; "Meo.bros do Conselho Fiscal : Efetivos-JOS! 
FtniO N03TI3 , TARCfBIO BARBOSA RICARDO, DOk~GOS '' 
DOS SANTOS DE SOUZA; Suplentes do Conselho Fisc·al
!•~CO Alf.:.'Ol'<"'IO AIJ.!EIDA, RAIMUNDO C~SO NO-:P..S ;miTO' 
e L!ANOEL ASSUNÇIO FILHO. O Sr, Presidente pereunt,2 
u à Assembléia se não havia outra Chapa. que quize.:!_ 
se concorrer. A Asaembléia r espondeu que a Chapa ~ 
pres~n ';ada estava boa e assim tambéo. a divisão doa 
seus cargos , sendo eleita portanto em seguida a 
primeira Diretoria para u1n ma.11dato de três anos,pe 
ríodo de 1989 à 1992, ·fl.cando assim consti tuida: i' 
PRESID~E-Antonio Raimundo da Silva, brasileiro ,' 
casado, r esidente à Av. Pe. Manoel da NÓbrega ,781, 
Cart. de Identidade n2 20264974,CPF:837795158-49·, 1 

motorista; SECRET!RIO GERAL-Jaime Lobato R9~igues1 
brasileiro, casado, residente à Av. Antonio Coêlho 
de Carvalho, 1007, CI. n2 14912-AP, CPF: 004675292 
-72, profissão motorista; DIR. DE FINANÇAS-Odemir' 
Antonio Pereira Brándão , brasileiro, casado, resi
dente à Av. Pedro ~aião, 3170, CI . n~ 198877-AP, C 
PF: 016029002-30, motorista; DIRETOR DE CULTURA-J,2 
sé Fernando Freitas, brasileiro, casado, residente 
à Av. 15 de noveo::bro, 2489, CI. 52929-AP, CPF: 0121 

983312-72, motorista; DIR. DE PESQUISA DE TRA.EAL!IO 
-Rosenildo de Melh Costa, brasileiro, casado, resi 
dente à Av. 13, CI. 057151- AP , CPF: 080602402-00,I 
motorista; DIR. DE SArtnE E CONDIÇOES DE TRABALHO-' 
Carlos Alberto Baia, brasileiro, solteiro, residen 
te à Av. 13 de Setembro, 276, CI. 130733-AP, CPF:2 
09139742-34, Cobrador; DIR. DE FORMAÇXO E RELAÇIO• 
SINDICAL- Valmir Maur:!cio de Souza, ·bras:P,eiro, ca 
sado, .residente à R • . Eliezer Elevi , 3013, CI .... 0539 

11-AP, CPF. 150720290-69, motorista; DIR. DE MOBI
LIZAÇIO~ José Batista Campos, brasileiro, casado,' 
r esidente à Av. Raimundo Alvaro da Costa, 2407, CI 
n2 64178-AP, CPF: 080723612-87, motorista; DIR. pE 
DIVULGAÇI O- Lwrivaldo Goraes Ferreira, brasileiro, • 
spl té.iro, residente à R. Tiago Flexa da Co,sta S/N, 
CI. 006860-AP, CPF: 119002962-68. SUPL!:NT:!:S DA .DI
RETORIA: :.Qejanir Monteiro Maciel, brasiláro , casa
do , residente à Av. 12 de maio , 1628 , CI. 046098-A 
P , OPF: 341449362-72, motorista; Manoel Pereira da 
Silva, brasileiro, casado, residente à Av. Pres. V 
argas, 3101, CI. 33082-AP, CPF 067 633 322-20, mo: 
tprista; :Manoel Santos dos Santos , brasileiro, sol 
teiro, residente à Av. Ml Quitéi±a, 1271, CI. 0174 
56-AP, CPF: 3028§4452-00 , cobrador; Ubiratan da Si 
lva Barreto, brasileiro, casado, r esidente à Av.DU 
que de Caxias , 79, CI; q39439-AP, CPF 092102962- 49 
motorista. 1lE!.rmos DO COt1SEL.>IO FISCAL: Bfetivos:J.o. 
sé Fábio Nobre , brasileiro, solteiro, r esidente à• 
Av. Henrique GalÚcio , 2818, CI. 856302-84, CPF 342 
047092-49, cobrador, Tardsio B.?~rbosa Ricardo , bra
sileiro, sol teiro, r esidente à Av. Henrique Ga1Úc1 
o. 2818 . r.r. 1123679-86, CPF 320713293-68, ·cobra-' 
dor, Domingos dos Santos de Souza, brasileiro , ·ca• 
aado, r esidente à Av. Pe. Vanoel da NÓbrega, 781,' 
C! . 119909-AP, CPF 20928742?-53 , motorista. SUP~ 
T:SS DO CONSEL."t!O FISCAL: I•mco Antonio Almeida, bra 
sileiro, casado, r esidente à Av. Secttndino Campqs: 
.101, CI.0002348-AP, CPF 209632202-25, motorista, ' 
Raimundo Celso Nobre Brito, -brasileiro , solteiro,' 
r esi dente à Av. Secundino Campos, 101 , Cr. 1846408 
-AP, CPF ~09~20372-49, eletrecista de autos , Mano
el Assunçao ilho, brasileiro, solteiro , r esidente 
à Av. HaDilton Silva, 09, CI . 015635 , CPF: 2373246 
62-72, cob!'ador. Passando a segu~ .:para o Último ' 
ponto de Pauta que apÓs vários debat~e foi aprovad 
o por l.J'NANTI.'ITDAD:!': que a nensalidad.e será igual aÕ 
percentual de 2~ do salário, digo ~ara cada sócio. 
.!!'indo este ítem o Sr. Presidente da !l!esa colocou a 
palavra a disposição , como nideuém quiz f azer uso ' 
da palavra e po~ se t~atar de Assembléia Geral Ex
traordinária como se nada !!lais houvesse a tratar o 
3r. Presidente deu por encerrado os trabal.~os e de 
terminou que eu, VAL..~ JOSt ALJ.:EIDA, motorista , I 
)ortador da CI . 28244-.\P; CPF 072925462-34, lavras 
Je a preseDtl Ata que depois de lida e achada con: 
forme, por determinação-ua. Assembléia, vci assina
da por mim, pelo Sr. Presidente da Mesa e pelos ~Di 
reteres eleitos , sendo que as demais assinaturas 7 
constam nas páginas 01, 02, 03 , 04 do Livro de As
sinaturas dos iJr esentes em Assembléia Geral do Sin 
dicato. · ~ 

ANTO!ITO RAU~.JNDO DA SILVA 
-Preo . da :r.!esa -

VALMA..~ JOSt AllliEIDA . 
-Sec. dos Trab.-

DIRETORIA ~LSITA 
Antonio Raimundo da Silva 
Jaime Lobato Rodrigues 
Odemir ~tonio Pereira Brfllldão 
José Ferne.ndes Freitas 
Roaenildo de 1\!clo Costa 
Carlos Alberto Baia 
Valmir l~urÍcio de Souza 
José Bati sta Campos 
Lucivaldo Go:::es Ferreira 
De janir !:7onteiro Uaciel 
Manoel Pereira Silva 
Manoel dos Santos dos Santos 
Ubiratan da Silva Ilarreto 
J osé Fábio Nobre 
TarcÍsio' Barbosa Ricardo 
Domingos dos Santos âe Souza 
Marco A..'ltonio Alneida 
Raimundo Celso Nobre Brito 
ltA.'loel Assunção Filho 

' . 
• 

. 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA-

SECilETAHIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO . 

C ·o N T R A T O N•, 02~/89 - · S E· P L A N 

.' 

Pilg. 6 · 

PRIMEIRO(ll) TERMO ADITIVO 

AO CONTRATO N• Oi6/ fi,9 

SEPLÁN , QUE ENTRÉ 'SI CELE 

DRAM O GOVERNO DO ESTADO DO 

/IWIPÁ E A CflMPANI!lA DE_ ÀGUA 

"CONTRATO QUE ENTilE SI CELEBRAM O GOVERNO 

DO. AMAPÁ E A CO~ANHIA DE ÀGUA . E ESGoTO 

DO AMAPÁ, COM A INTfRVENI~NCIA DA SECR!: ,• 

TARIA DE PLANEJAME!!'!'O: E COORDENAÇÃO , P~ 

RA OS FINS NELE DECLARADOS . 

~ .~SGOTO DQ AMAPÁ, 

FINS • NELE DECLRADOS. 

o Gover;no do Estado do Amapá, representado neste &.to P~ . 

lo seu Governador, Senhqr JORG~ NOVA DA COSTA, doravante 'dcnomina

, do simplesmen te GOVERNO e a Co!"panhi~ de ~ e Esgoto do AÍnapá, dorav"!! 

te dcnominadô simplesrnen_t e CAESA;· representada peio . seu Dit·etor-

Presidente , .' senhor AMIJ.,TON LOBA TO COUTINHO, resolvem de .cor,>um 

do fir~&r o presente Termo Adi t:.vo, ~onso.t~·/ a~ ·Cláunu laj e 

diÇões seguinte'>' · ;. 

con 

ci}.USUI.A Plllf.lEH1A : Pelo presente Ten~ Aditivo ficam alteradas os Cl~Íurulas Scr,unda, 

Tcrccirn, i cem I , let~ll D, ~art~. rkJÔa e PlEUlO c:~ Aplicação do Con~ra~ nt ·.Ol&'SFPU.JJ 
. . . 

pa~n:uído .:t vi~rar com n seguinte ~dação: 

O Governo do Amapá, neste ato representado pelo seu Gove~ 

nador, Senhor JORGE NOVA DA COSTA. ~aqui em diante denominado si~ 

p lesmen t e CONTRATANTE e a Companhia de Água e Esgoto do A~apá , _ com 

s~dc .a Av. Erncsl.i nO florecs 'n2 222 f·l ncapá-Ap . • irlSC I'ita no CGC(Iv!F) 

sob o n• 05 .976 . 311/0001- 0 4 neste ato r epresen tado por seu Di r~ 

too·-Presi 1ivn te. ~cnhor AMIL1'0N LOBATO COU1'I NIIO,'. daqui em diante d~ 

nominado sill)plesmente CONTHA1'ADO,_ com a interveniência da Secret~ 

ria de Pl anejamento e cOordenação. ~~ste ato r epresentada pelo seu 

Sec r et.ário, Senhor ALFREQO AUGUSTO RAMAUIO DE OLIVEIRA, daqui . em 

diante denominada simplesmente SEPLAN, resolvem de comum acordo C! . ' 

l ebrar o presente Contrato na forma das Cláu~ulas e .cou<SiçÕes se 

gu intes: 

CJ.J.USULA SEGUNDA - . 00 O'.lJt.'l'IVO: Acre"!'ent; r t'<!Cursos a do~çi;Ó lni-' CLÁUSULA PlliMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato foi 

· • • cêfebrado com fundamento no que p r ecei' tua o Art . cinl objetivando propiciar· a CAESA. a aquisição de ·02 ( dois) coojuntós "'!? , Inciso do 

t o..:bo:nbas sob re carrotit, incluindo-se o tranzportc: até t·lacnpã, para comb!:_ 

te a inçêndJos que serHo 1ns talri'das no ·r4unicipiÔ de Laranjal do Jari . ( 

Dciro.,t.!~<?} , 

CLÁUSU~A TJ::HCI::IRA - DAS ÓDHLGAÇÔES 

I - DO GOVERNO 

a) 1' !· :~rwfcrir ~ CAESA o~ recursos no valor• · de I'IC2$ 

. 240 . 00Ó.,oo (DUZEN'fSJS F. QUARENTA fUL CRUZAuOS NOVOS)' para atender 

jclivos JH•cvint.:o na Cli'tlWUlrt Segundn d~ :te Termo Aclitiv.o. · 

Ob· 

CJ.Í.USULA QUARTA : Flca acrcsctdc a quantia de NCz$ ....• 

Decreto- Lei. n • 2.300. de 21 de. novemb r o,de 1986, e de acQrdo ~o~ o 

Art. 14 § 21 das DisposiçÕes Transi tÓrias -da CÓnstitu lçào Fe~era1, 

c'ombinado com o Art . 25 d a Lei Complementar· 41. 

CLÁUSULA SEGUNDA - .DO OBJETIVO: Este Contr~to tem por. objetivo 

real~zar os serviços de 1mplan.tação do Sistema de Abastecimento de. 

Àgúa da área onde será e f etuado o mutirão Hab~tacional do ·Bairro 

Jardi m Po.raiso • 

CLÁUSULA TERCEI.RA - DAS OBRIGAÇÕES: 

I - DO CONTRATANTE 

a ) "Transferir .:;to CONTRA1ADO os recursos no valor de NCz$ 
2/oO . OOO , 00 (DUZENTOS E I)U/1RF:NTA loíiL CRUZA!JOS "NOVOS) que coo'rcrào a 

_co_Q 464 .648 , 00 (QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO.MI -L, SEISCENTOS E QU!!' 

t u dA Fonte de ,~.;-CursOs Di rcta.mente A•·r'"ecuclo.da , P;"'o.J c to Dêsenvolvirrte:nto 1 RENTA E OITO CRUZADOS NOVOS ) , par~ atender aos objetivos previ stos 

Natureza de Despc3a 4130 . 3<1 na Cl áusula Se2unda deste Instrumento. 
' . 

co:nronr.e nota de empenho' n i! 

no va l or ncimu IIICncionõldo . 

12579 emitida em 30.11.89 

CJ.Í,USUL.\ NONA - DA VIGÊrJCiA: fica r etifi cada a data da 

vJ eênc ia do Gont J'ato Oo·i~:inal de 30 tio ab~i l .be ?9G9~ara 30. P,e abril de 
1990: 

CLÁUSULA SEGUNDA Permanecem inal ter~às as demai~ Cláusul as e condiçcci 

do i nst rumento prinCipal. 

'. E, por estarem de comum ãcordÕ , as partes assinam o ·p~~ ·~ 

sente Termo Aditi vo em OS (cinco) v i as de i gual· ~eor c forma , para o ~e~ 

MO fim de dire•ito,· na presença ' de 0? (nu ;o R ) testemunh~S abaiXO a'ssinada• 

•lacopá , iJO .de noveinbrode 1989. 

' ~~ 
.JORGE Jlr'{_ COSTA 

G=NgA 

TESTEt·IUNfiAS: : . 

, . 

2 • __ 't8= bau::::· :::::"-"<..='>L-- -
P L ANO D E 

' ~ILTON L\\~ <il ~U~lNHO CAE~~~ 

, 

A P L I C A Ç Ã O 

Pla~o d~ Aplicação dos recursos a se r em repassado! 

pe lo Governo do Es tado do Amapá à Companhi a de Água. e Es gOto do A~~ . . -
pá , par-a fazer fflce 6 s ua _participac;ao ao 11 Termo Aditivo ao CO.Q 

trato n' 016/89-SEPLAN . 

NATUREZA DE 

DESPESA 

"4 . 1.'3 .0.32 

DISCRUII NAÇÃO 

FOUIPA~lE~TO E MATERI/1L PE!l_ 

f~ENENTE •• ." ... ... ; ••. . · •• ,', . 
'POTAL ........ .. . .. . .. . 

VAl.OR NC:t$ 

240 . 000 ,00 
240 .000 00 . 

Impo rta o presen te Plano de-Aplicação no valor de• 
NC~$ 24~. 000 , 00 (DU~ENTOS E QUARENTA rÜ L CRUZADOS NOVOS). 

b) Fisc~li~r e acompanhar a execução dente Contrato. a 

cravés da SEPLAN/COTEC, co'm vi s ta à obtenção ' da máxima efi cácia 

dos recursos aplicados. 

li :- DO CONTRATADO 

à) Aplicar os r ecursos t ransferidos ·pe lo CON~RATANTE, d e 

.~ardo com o PÍano de ~pl-icaÇão , que passa .a fazer parte tnt~gra!' 
t e deste lnstru~ento. 

b J Fornecer ' e ~ac i 1 i ta r. os elementos . nccessárLos para qde 

o CONTRATANTS. através da SEPLAN, possa acompanhar a execução 

te Contr~to . 

c) Apresentar ao CONTRATANTE ,· prestação de contas do 

de!! 

to 

tal de_ recursos t ransf'er idc:>s por .força deste i nstrumento, dentro ·, 

do prazo es tabelecido na Cl á~sula Sétima deste Contrat~ . 

CI.ÁU.SULA QUAR'rA ~ DA DOTAÇÃO: As despesas deco rrertes das assi n~ 

turas do presente Contrato no valor' globa1 de NCz$ . 464 .648 , 00 (QU~ 

TROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUA~ENTÁ E OITO 

~RUZADOS NOVOS), correrão a conta da Fonte D i~etamen te Arrecadada 
• ._ - I 

Sub-P roJeto Desenvolvimento Regional, Pr ograma de Tr abalho 07400 

311.240, Nat UI:eza de Despesa 4130. 3.1 , cçnfo rme Nota de Empenho r• 
12578 , emi.tida em 30 . 11. 89 I no va lor acima menc i onado . 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DE llECURSOS: Os recursos ' desti.n~ 

elos à execução do pr esente Contr ato serão lit>e rados de uma só vez, 

apÓs a aSsinatura de's~e I nstrumeilto . . 

~~EXTA - DO DEPÓSITO DOS llECURSOS: Os reç ursos que por fo!: 

ç~ d.es t e inStrumen to o CONTRATADO reCeber, enquart~ não forem apl.!_ 

cados aos fins a que se desti()am serâo' depositados .em conta bancá

r ia es~ecial! · a ser movimentada pelo CONTRATADO. obr igando7se e~ 

t e a e n viar, ao CONTRATA~TE e~trato deAco~tas e· fazer ~onst~~ nos 
óiversos document~s de ·suas pres t ações de contas , o nome do · s~c~: 

do, os números , valores e datas das .·emiksões dos c hequês e a quem 

foram pagas as i mportancias . ' . . 
JORGYOVA DA. COSTA AMILTON !4~ ··~OUÚ!Ifr él.ÁUSULA SÉTIMA - DA, PRESTAÇÃO DE CONTAS : .. 0 CONT.RATADO~ presto r á ' 

~ · • . Macapá.; 30 de tíoverpbro de 1 98~ 

L-------~G~O~VE~R~N~O~--~~------~~----~~--~--~~~c~At~ss~AA~- -· =--~~-~--~--'c--on~as dos recursos recebidos do. CONTRATANTE através da Secretari a· 

' . 

' . 
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d•• F1n.·mt;n::;- sr:fiN, no m.lx!rno 30 (trtnt.a) d ias npO$ o tét·mlllo cl:l 

vir~nci a .. cles t.e Cont. t·alo . 

I:LÁVSULh Ol'fhVh - Dh PUIJLlCAÇÃO: A publ.~caçào desce Conêr al.O 

Diá rio Of !cJal do Gove rno do Amapá , deve rá se r feito no prazo 

,'tt (vi11le ) dias , a part.i J' da d ata de sua assina tura. 

no 

de 

~UI .. A NONA - DA VlCÊNCl A : O presente Contrato lerá vip.êm·in de> 

nt, {seis) meses a con tar da data de sua assinatura . 

~ I.ÁUSULh U~CIMh - IJh MODIFlChÇÃO, PROI!IlOChÇÃO OU 11ESClSÃO: l·hliR!_!. 

t.•' nssent1mento das partes , o presente Contrato poderá ser modi f1 -

,·ado ou p r orr ogado , a t ravés de Ter'mo Aditivo , ou r escindido d J! p l~ 

no direito por inadimpl emento de quaisquer de suas Cláusulas ou 

{'•lllli içÕt'S , 
-. por molivo de conve niencia ou por acordo entr .P as 

~ ··!-.; conlr·a tantcs . 

CI.ÁUSULh ui;ClMA- PillMf:li!A DO FOilO: • P'1ra dirimi r quaisque r: <lÍrv J 

rl~H> Su rp,id:1s ' ' 111 conseflü;;ncin da PX~C'tl<;ã<' rlPsle Contrato . de C'Q. 

.""\conl•• ,. l,·pym 0 _Fo t·o d:1 t' it·cu n~:< ·r· i•::io Judiciiu~ta df' Macapá,com 

~·x·· lusât' h· qun lqlh' t' out. r·o por mal ~; I''· i vi l 1·vl :1d0 quf' seja . 

1 1 J,,,,.,. ul I . u· t· lo • . 

• I ·.t,. t • • I IV 1"<111 - J :;\I• 

v ias de igual teor e f o r ma.para o mesmo f im de direi t o na presença 

dt> O? (duns) t<'s temunhas Abaixo_ ass i rwd~s . 

' j Nacapá . 

I. 
li•/ 

JORGE NOVh DA COSTA 
CONTRATANTE 

30 de novembr o de 1989 . 

AMILTON L~;~COUTI~HO 
CONTRATADO 

~ 
ALFREDO AUG~~~'L110 DE OLlVE lRA 

SEPLhN 

'rESTEMUNHAS • 

l . <fÍÍJ@~~ 

GOVERNO DO ESTADO DO A MAPÁ 

SECilETAHlA DE PLi\NEJAMENTO E. COORDENAÇÃO 

P L A N O D E A P L I C h Ç Ã O 

Pl ano de Aplic_àção dos r ecur sos a Se rerJt repassados pelo 

Gove rno d o Estado do Amapá à Companhi a de Àgua e Esgoto do Amapá , 

para faze r face a sua parti c ipação no Contrato n' 023/89 - SEPLAN . 

tlhTUREZA 
DE 

DESPESA 

4130 . 31 

DISCRlMlNAÇÃO VALOR NCz$ 

OBRAS E INSTALAÇÕES 464 . 648,00 

T OT AL ........ . ......... . ...... ... ..... 464 . 648,00 

Impor· ta o prese nte P,lano tle Apli cação no fhlo r de NCz$ •.• 

464 . 648 , 00 (QUATROCENTOS E SESSENTh E OUATHO tUL . SEISCENTOS E OU!! 

RESTA E OITO CRUZADOS NOVOS) . 

I-Iacapá . 30 de novembr·o de 1989 . 

/ 

JORGE NOVA DA COS1'h 
CONTRATANTE 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDEflAÇÃO 

TERMO ADJTI VO 

PRIMEIRO ( 11 ) T ERMO ADI TIVO AO 

N! 001/89-SEPLAN, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ E A EMPRESA MU

NICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANIZAÇÃO DE 

MACAPÁ. - EMDI::SUR , VI SANDO A COOPERA ÇÃO l N-

TERINSTITUCIONAL À IMPLEMENTAÇÃO DO SEU 

Sl STEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS . 

O Governo do Estado do Amapá , neste ato represcrt tado pelo &eu Gover-

nador , Senho r JORGE NOVA DA COSTA , daqui em d i ante denominado:ai mplesmente CON

TRATANTE e a Em~reso Municlpa'l de Desenvolvimento e Urba n i zação de Macnpá , criada 

pela Lei n t 132/SQ-PMM, de 23 de dezembro' de 1980, ·inser i ta no CGC (NF) . numero 

~ . S:2.175/0001-05 , com s ede na cidade de_ Macapá , Estado do Amapá, à Av. Proc~pio 
Rola n' 467, neste ~to representada pelo seu Oiretor-Presidente ,Senhor J OSÉ MARIA 

DOS SANTOS BOTELHO, daqui em diante denominado simple s111en te CONTRATADO, resolvem 

celebrar o presente Termo Adi tlvo, nos Termos do que dispÕe as Cláusulas e cond i-

çôes segui i'l tes: 

CI..ÁUSULA PRIMEIRA - O presen te Termo Aditivo, tem por objetivo suplementar os re

c ursos constantes na Cláusula Sexta do Contra to nR 001/89-SEPLIIN. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica acrescida o impor tância de NCZ$ 790.000 , 00 (SETECENTOS B-

NOV!NTA MlL CRUZADOS NOVOS.) , ao valor Jé a l ocado , correndo à conta do F'PE,Progra

ma de Trebelno 03090244. 020, SubProje t o Operac ionalização e lnplantação do Siste

ma de Pr ocessamento de Dados , sen do: NCZ$ 735.000, 00'(SETECENTOS E \RINT~ E CINCO 

MIL CRUZADOS NOVOS) , do Element:o de Despesa 3132 . 00 e NC1.$ 55.00,00 (CI NÓUEN'TA E 

CINCO MIL CRUZADOS NOVOS), •do Elemento de Despesa Jll30. 07, consoant e Not~ \ c;te 

Empenho de n~s 12256 12257 , r espectivamente , perfazendo o va;lor men-

cionado anter iormen te . 

' CLÁUSULA TERCEIRA - O va l or inall:ado ne Cláusul a Segunda será liberado em duas 

(02) par cel as, s endo: uma parcela no va l or de NCZ$ 200. 000, 00 {DUZE NTOS MIL CRU-

ZAOOS NOI[OS ) , e a ou t ra no valor de NCZ$ 590 . 000 ,00 (OUIWfErlTOS E NOVENTA MI L 

CRUZADOS NbVOS) , nos rr.eses de novembr o e dezembro , respectivarente . 

CLÁUSULA QUARTA - Perman~cem ina l teradas aR demais Cláusulas e condiçÕes existen

tes no Contrato original ora aditado. 

E, para firmeza ·e validade do q'Ue fi cou e s t i pulado, lavrou- se o pre-. 

sente Termo Aditivo em OS(cinco) vias de igual teor e f orma, para o mesmo fio , na 

presença de 02 (duas) testemunm~s abai xo assinadas . 

Macapá-AP, 30 de f ovembro d e 1989 . 

. I 
JORGE NQV~_;..;A, COSTA 

Contr<.~tante TESTEMUNHAS' J ) 
-:) . ..LT ); 

1. ' 1 '" 'Y ""''' u. . ; . ~/.-~: :--~ 
2. f{!.,(}i& JOSE MA!Ílt'DOS SA~'kTELHO 

Contratada 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA 
SECRETARIA DE . PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

. PLANO DE APLI CAÇÃO 

Plano de Aplicação dos recursos a ser em repassildos _pelo Gover no do 

Estado do Amapá ã Empresa Municipal de Desenvol vimento e Urbanizaç.ão d\ Maca

pá- EMDESUR , para fazer face a sua participação no 1' Termo Adit1vo ao co'n

trato n ~ 001/89-SEPLAN . 

3132 . 00 

4130 . 07 

O!SCRJMI NAÇÃO 

Outr os Set·viços e Encargos 

Ou t ros Serv1ços e Encargos 

f O T A· L 

V~LOR (NCZ$ l , W) 

735 . 000, 00 

55.000, 00 

790 . 000,00 

.. fmporta o present e Plano de Aplicação no va lor global de NCZ$ 

790. 000, 00 (SECENTOS E NOVENTA 'li L CRUZADOS NOVOS) . 

JORGE NOJI A DA 'COSTA 

ContrA .1 te 

Mocopá-AP , "30 de novembr:~ de 1989 . 
/ 

. . - ~>/ <.;:/ 
JOSE MARIA DOS SAN'I'OS BOTELHO 

Contretede 

GOVEIINO DO ESI'hllO 00 N-'JIJ 'Á 

SECilETARlh DE PRO'(ÇÃO SOClhL 

COO'RATO N' 022/89- SEPS 

C<X'll'RA1'0 ~E ENI'RE Sl GELFUIW•I O (.;IIVHoiP I ) l.' 
ThllO DO. N<M'Á E A ASSOCI AÇÃO l1~Ff lct1Jn ''A' • 
ll~EDITO , C0·1 A INTERVUUFJ~lh Dh , SECII(· I AiliA 
DE PRO'(ÇÀO SOCIAl:, PAHA OS FlllS llf.l .': nii'I.AI!A
IJC6. 

O Governo do Est.xto do Amapá, neste ato rept~sentado pc1o r-:oeu 
GovC>m.:ltJor - SCr1'1or JORGE rxJo./A DA CC6TA. ~ui em dimtc deoonlnado s tnplesrr,nte 
CCITI RATAI'ITF. e a ASSOCIAÇÃO DFNEFICENI'E SÃO BEllEDlTO, pessoa jurÍd!~a de direi to pr.!_ 
v;xlo , con sede nesta c i dade de Jo1acapá, st to à Rua General Rondon 429 . lnscl'll 1 no 
rGC/I·IF sob o n• 10.497 .036/000! - 37 . neste ato represent.."lda pelo S<"u Pr-esloPrtiP -
~rwror· JOÃO DE hU·IÉlDA SOOZA . daqui em diant e 'denaninado sir'l'lesiX'nte Cf'tffiv\"IAllA . 
cem a inlerveniência da Secretaria de Pranoção SOcial , neste ato represen l.a-J.."' pelo 
seu Secretario - Serl'ror AR'I\JR DE JESUS llAilllOOA sarÃO. daqui em diante der1C!ninar:lo 
sirrp lesmcnLe SEPS. resolvem de ca1un acordo finnar o presente Contrato. medicv1te as 
CJáusu1as e cmdições seguintes : 

CLÁUSULA PR1ME1RA - DO flJNDAMENrQ LECAL: 
O presente Contrato encontra respaldo legal no <lU" dlspÕ<o o P!! 

rágra fo Segtndo do arti go 14 do Ato das Disposições Transi lÓrias da Consêi tulçào f~ 
cleral. ccniJ1nado cem o artigo 26 da Lei Carp1errentar n' 41 de 22 de dezerrt>ro de 
1981, e Decreto-Lei n• 2 . 300 de 2! oo noverrbro de 1986 . 

CLÁUSULA. SffiUI'IDA - DO OIJJE'flVO: 
~rtullz.ar a lntegraçao do menor na CCtfUl.idadc, a t ravés ~ 

atividades que favoreç1111 o seu resgate caro pessoa participante a nÍvel das exlgên-· 

c ias da real idade soc ial. 

CLÁUSULA TEOCEI!lfl - DAS OlllliGAÇÕE): 
I - DO cati'RATAI'li'E: 
a) Repassar os recursos no valor de 1-l:z$ 15.500,00 i quin>e rntl 

e quirtlentos cruzados nôvos) , para atender o estabel ecido na ctáusul a Seg..nda d-"•ste 
Cont rato; • 

b )' Fiscalizar e acorparhar a execu;Õo dos serviços objclo do 

preSt)nte Contrato, alravés da SEPS . 

li - Dh CCM'RATADA : 
• a) Executar as atividades previstas neste Contrato. er'l'r'Cgonúo 

os recursos t r a-1Sferidos pel o CCl'II'RATAI'll'É. de acordo can a Cláusula SeglJ1(la deste 

Contrato; 
b ) Observar obrigatorlarente , o prazo de prestação de contas 

.dos recursos t ransferidos e estipulados em Cláusula pr'Óprl i' des te Contrato: r· I 
c ) Enviar a SEPS con a per·lodlcidade qoe esta detennlhar.\ ;1\t~ 
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d) 1'1\lsl:at• contas dos rocursos rcecbl<los à Scc, Jlno·la <k' I' h~~ 
Ç;\5 - Sf.FIN. envtNldo cÓpia da mesma a SEPS, otr.:wés ® docUJ K>ntõÇti:o r.rot~"'ltr cll"' 

o.plicação <!os recursos, corpatível , autêntica e legÍtllna, de acordo con as tto rwas 

estabclecid.C~S pel o <XM'RATANJ'E. 

CI.ÁUSULA QUAHTA - DA 001'1\ÇÃO: . 

As dCS!;)esas decorrentes da assinatura deste Contrato no valor 

'· de IX::z.$ 15.500,00 {qui"'<e mil e quimentos cruzados novos) , correrá à conta do . ~ 
vemo do Estado do Awpá/Convênio fUlAB&I/Sf?S 453/25/88, assim distr ibuÍ do: 

I - fl.K::?.$ 11 .968 ,00 (onze mil , novecentos c sesScnt::~ C· oil o c ru 
7 ... -yJos novos). Nab..1reza de o'cspesa 3.1.2 .. 0 .00, coofom~ PC nt 11 87/RIJ , C'lllllidl~ C1-;; 
Jü1 1 1 /S~,. . 

'rr- l'(;z.$ 3 .532,00 ( três mil, quinhentOs e cinqucnto c tlois c•!'. · 
zodos now.sh Naturéza de Despesa 4.l.2 .0 . 0 J, confonne .PC ·n• · 1188/89 . em! t ido em 
130/ 11 /89 

ClÁUSULA QU!tirA - DA LIBERAÇÃO IXlS RW.mSOS: 

. . Os !"ecursos destinados à execução deste Cootra~o . serao I íbcr~ 
dos é," una única parce la, apÓs a ~!natura :leste Instruaento, pelas partes Contra

tantes. 

ClÁUSULA SEXTA - DO DEJ>j:;ITO ' oos RECURSOS : 

Os . recursos QU!! por for;-a deste rnstrunento I a rorril.ATAOA rec~ 
ber, cnqu .. :tr.to não forcril apl icadOs ~s fi ns a qoe Ge desttnan, serão Çcpos i tados· Pf! 
fe r lvctrncnte em l.lanco oficial. em conta bancária. especia l, a ser- movimentada pela 
CCNJ1lATt'Di\ , obrie.ancto-se a enviar: ao C&I'RATJ\NTE, extrâ.to cic 'contrus , o .ncw~ do ~ 
o~dq , os v.<for es ~ as datas das emisSões dos ~eques e a quem f orem pagas as irrj)Or
t.r.nci~. 

CiÁUSuLA SÉTUIA - DA PllES'fAÇÃO DE CCNTAS : 

A C(X'(I'HATADA deve1'a prestar contas da apl icação dos rt!C\II'SOS 

1-ccebillos à Sccrotaria de Fi nanças - SEF!N, Õo máximo 30 ( tr i nta) d i as iiPQS o Lcnn!_ 
no üa vi~ncia do pre~nte Contrato. 

ClÁUSULA OITAVA - DA VICÊJ·JCI A: 
O presente Contrato tem o sua vigência a parti r da data de 

sua a!>s i.nutur·il , {\\:é 31/01/~. 

ClÁUSULA NONA - DA I·UllFlCAÇÃO, PROIU1CGAÇÃO E HESCISÃO: 

• Nedl,..te assenthrento <as par~es contral:altes, o "\"sente l ns
ln.Jill.."'nto ~ra ccr m::xltficado ou prorrogaoo a traves de Te rno ~i t tvo, ou rcsclndt
do de !llc:r.t~ dl l""e i to. por tnadirTÇ)ierrcn tõ de <;ualsquer' de suas clausul as teu ·ccndt• 
~ões. i n.Jq-<';,cc~tenK!nte de açoo, no~lflca:;ão ou Interpelação judicial, 

ClÁL'SIJLA DÉCUIA - DA PUDLICAÇÃO: 
i\ publlcaçao deste Contrato no' Di~lo Of.icial do Covctno do 

r:st(Jtlo d? Amvp~. ck:!v~rá s-! r feita no prazo 'de 20 (vtnio) d l .:::tS a contar da datn. de 

·su..\ n.~in."lb. u'a: 

C l.~USULA: DÉCI1•1A PRH•IEIP.A - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL: 

Sera di retarente vinculado à OOll'RATADA, o peSSO<J.I que " qual 
r,ue'r ti t:;Jlo for u tí 1 iz.odo na execução deste contrato, não tendo can o CQVITh\TNn''E 
r eto..;?.-:, j •J:--Í#.J ica d:! qualquet' natureza . 

c 
fica eleito o Foro ela CG<rarca de ~!Bcopà - capital do Es.tado da 

l'llnf'\;, , l' at<J. di rlnal r qmisqucr ci1v1<.Jai oriundas <b ex~cuçOO deste Cont ra lo. cou c~ 
do~ dt! qualq~r ~tro por mai s pt• l·t ~ l egt~o que se-ja. 

1:.. ' por estarem asslm de acordo , as p.-vtc~ assil)(.-vn o pre~nl;e 
Ó:lt rntl') em Cinco (05) v ias de l t,'\Ial teor c forma para o mesno fim , na presença de 
duas (02) 'testf'IJI....Iril.:..s abaixo assirwlas . 

Hacopà, AI. .lt. ~~,._k, · .1'1 15 ~ 

(ic.:,. de ;Jf,,,,_j"- (~.,. 
, d;&XI."ÇÃO BENEFICFNI'E. SÃO BENEDITO. 

Ccntratada · ' 

1\pr O\'O: 

FONTE E Sr Ec rrcAÃo TOTAL ( ~CZS 

.:..:~mv,. Funabem M<.~ te:da.l de consumo 11.968,00 

4- 1.2.0.00 C"'f'.'-'· fun abett F.q,uipa.mt:Ato e Material Pe~çntc 3· 532,00 

15- )00,00 

f!ac>pÓ-AP, (I 

'·.1 

GOVÉRNO DO ESTADO DO NW>P. 

SECRETARIA DE P!Ja.X.:ÇÃO SOCIAL 

CONTRATO N' 024/89-SEFS -

CONTRATO QUE ENTRE SI· CELEBIW~ O GÔvEflNO DO 
ESTADO DO NWÁ E A SOCIEDADÚIOV!MENJ'O IXlS 
FOCOLAiU, 00~ A l~1'Efl1/ENIÊNCIA DA SECRJ-:TARIA 

. DE PRa·X.:ÇÃO SOCIAL, PÀM OS FlNS NEI.E DECLARA
IXJS. 

o Governo do Estado do Am<ipà, neste ato representado pelo seu 

Governador - ·Serl10r JOOGE NOVA DA COSTA , daqui em diante, denominado shrplesnenlc ~ 

TRATANTE e a SOCIEDADE 1•10VIMENI'O IXJS. FOCOLARI, pessoa jurÍdica de direito privado, 
com sede nesta cidode de ltacapá, inser i ta no =t~IF sob o n• 44.245.488/DO:JO c 27 , 
neste n to representada pel o Senhor MÁRIO IHLilER1'0 TORRES fllElflE , daqui em d i ante de 
nanina!io s tmplesncnte COO'RATADJ\, can o. 1nterven1ência da S.EX:RETARIA DE Pnct·lCX';ÃO sQ 

oCIAL, ncslc ato representada pelo seu Secretario - Serh>r AmUR DE JESUS BNlOIJOSA SQ 

TÃO. daqui em d iante denominado s 11J1)lesnente SEPS, resol vem de C01U1\ acordo rrnnar 
. o presente Contrato, nKJdiante as Clàusulas e. condições seguintes: 

ClÁUSULA PRIHEIRA - DO F11NDNIENI'O LEGAL: 
O presente Contrat o enccintr a respaldo l egal no que dispÕe o Pa 

rágrafo SF.guldo do artigo 14 do Ato das DispoSições 1'rmsl tórias. da Const i tu içiio Fe 

deral , cor!linado com o art i.go 26 da Lei Carpl en-.,ntar ·n• 41 de 22 ele dezerriJI'O de 

1981. e Decreto-Lei n• 2 .300 de 21 ~e novembro de 19~6 . 

CL.i.lJSULA SBJUIDA - DO OBJETIVO: 

Õi)ortmtzar a i n tegraçao do mono r na coounidade. através de 
n.ttvidacles que fav~reçan o seu 'resgate cono' fX}ssoa participante' a n ivcl das ex. igêncl_ 
os da rcnl idacle social • 

ClÁUSULA TEllCE!RA - DAS ODRlCAÇÕES: · 
· I - DO CWI'P.ATANfE: 

a) Repassar Os recursos no valor ee NCz$ 10.674,00 ( dez mi 1 , 
:;etsc.cn tos c set enta e quatro c.ruzado~ novos) I para a t encl"r o esté:dJelec.ido na Cl áuSI;! 
la Sçgundn deste Contrato; · 

b) F:i sca1 1zar e acorrp.'1.nhar a exect.:çào dos serviços obje to rJo 
pi-escntc Contrato, através da SEPS. 

11 - DA '< fl'RATf.OA: 

a) Exect. 1r as ativiClades previstas neste Ca"ltrato, P.lr(;r'C'J:!'''I:1do 
or. recursos transferidoS pelo r;etrrRATmrE , d~ élcordo ccxn a CJá~~ c: u la Segunda, <.IQ~ r+? 
ContJ·aLo; 

b) Observar obrtgatoriaocnte, o prazo de pres tação de contas 

dos n.-cursos transferidos e estipul ados em c láusula própria -deste Contrato; 

' c) Enviar à . SEPS com a periodtcidãde que esta dc te nnin;w. t·ock'"\S 
as infonnaçÕCs que venha'Tl a scr· ·soi tcitadaS sobre a execução do presente Contrato; · 
~ d) Prestar con~ dos rectlt;398 recebidos à Secr-etaria de Fira_! 

· ças - SEfiN, enviando CÓpi a da mesná à SEPS, através da docunentação prob.'ltlt e de 
np l icnç;t(') dos ' recursos, co1padvcj 1 autêntica e lcgi tlrr..:1, de ;corda cou ru; 1 '11.""~ 1111.."'\S 
estabel ec idas pelo CWl'RÁTA."'rE. 

ClÁUSULA QUNll'A - DA OOfAÇÃO: 

As despesas decor ren tes da assinatura deste Contrato no valor 
· ~~ r ... 'CZ$ 10.674 ,00 (dez mll, sei scentos, e setenta c qoutro cruzados novos) , cot'·rerá 
~· conta do Gov.erno do Estado do lvnapá/Convêni o FUNABI:JoliS.EPS 45.3/25/88, assim distri 
ouÍdo: 

[ - l'(;:z.$ 5.010,.00 (cinco mll e dez cruzados novos ). 
de D.?opesa J .l. 2 .0 . DO, corifonne PC n•, ll 91/8g ,emi tido em 30/ ll /8g 

I! - OC:z.$ 5 .664,00 (cinco mil , seiscentos c sessmla 
r'UZados novos) , •Natureia do. D.?spesa 4 . 1 .2.0 .00, confonne PC n• 1192/8•) 

""' JO/ II / 8g 

Nr~lur't'z.a 

e tp l.."\tcú 

.emitido 

ClÁUSULA QU!tfl'A - DA Ll(lEMGÃO 8ffi RECUHSOS: _ 
Os recursos destinados a cxctuc;ilD deste Contrato. serao 1 ibera

llos m~ una trlica parcel~~ apÓs a assinatura deste Instrunento, pelas p.:u-:tes Contra 
. t:u1tes. 

ClÁUSULA SEXTA - DO DEPÓSITO IXlS RECURSOS: 
Os recursos que por fon;a deste instrunento, a OOfi'RATADA recc 

bcr, erY]uiinto não· f orem aplicados aos fins a · QU<J se desti nao, serão depositados p.; 

fcriv~lurntc em &'Vlco of~c ial , em conta bancária especÍaJ . a ser movimen tada pcl~ 
CCXirHATADi\, obrigl:ljdo-~e 'a envt.;;,· .D.o CQVI'AATAm'E, extrato de contas, o ncme do· s.."lÇa 

do, os valoros e as datas das emi ssões dos cheques e a qUrn, forem· pagas as iJtportân: 
cias . ' · 

ClÁUSULA SÉ1'11·1A - ~A PRESTI!ÇÃO DE. CCifi'AS: 

. • A COOJ'HATADA devera prestar cont..."l.S da apllcaçi1o- dos I'('CUt ~-0~ rc 
c~b100: R Secr-c tarln de F'inaJ"'Ças - SEFIN I no máxtmo 30 ( tr:inta) dias apÓs 0 té nlli,.; 
da viJ~NlC iil do p~scntc Cont rato . 

ClÁUSULA OITAVA - DA VICÊl1'(;IA : . •• · 

, O Pres~nte Contrato tera a sua Vtgênct~ a parti r da data ~ s ua 
a:;,; ,m ltu-a, ale 31/01/90. 

• ClÁUsuLA NC:NA - DA ~100IF!CI\ÇÃO , PllORJlCGAÇÃO E RESCISÃO: 
. . r·1edt <l!'ltc assentin~nto das partes ContratDtltes, o presente lns 

t;u u::nlo podera ser modificado ou prorrogado atrovés de Termo Aditivo, ou r<>Sclndl<~ 
<~ ph.~""' di rei to, por inadinplemcnto de quaisquer de suas c láusulas C! c ondições in 
<!crx:~~nl.t.'lncnte t1e ~ão, no ti fi cação Oll interpelação. judicial. ' 

ClÁUSULA DÉCI!·IA - DA PUilLICAÇÃO: 

. . A P'Jb l icaçoo deste Contral:o no Di ário Oficial do Govemo do ES 
ttl(:~ 1..1Ô ki~U"\_.;, de f 

~.._. \'era ser: cita no prazo de 20 (vinte ) d ias a ccntar da .dato. <:r.- su;~ 
x.clr ... "ltur~. 

Cu\USULA DÉC!NA Pll ll-1E!RA - .DA" Vlt.uJlÀÇÃO DE PES!)()AL: 

Scra diretamente vinculado a <XM'MTA0/1, o pessoal que ~. '1'•".!. 
quer titul o for uti l izado na execução deste Contrato, nào ·tendo con o CCI·ITIYITNifE 
r"Clação juridica de quaiquer natureza. 
1 

ClÁUSULA DÉCit·lA SEJJUNDA ·- DO FOilO: 
Fica el eito o Foro da Canarca de Nacopà - capi tal do ist.,,Jo do 

t111apá , para di r im\ r quaisquer dÚvidas orltndas da execução deste Contrflto, con cx
c lu5à..,, dc qualquer' outro por mais p rlvllegfado que scjn. 

' E. Po_r estarem assim de acordo. aS Partes assinrw o :,Jrcscn te 
CCW'Illl\'ro em c inco (OS) v!a:s de igual · teor e fonna para o n-esno rtm, n..""\ prescnc;n de 

~"IS (02) testenonhas abaixo assinadas. 

.· ltJ . 
•Test em..rllaS: GOVERNO DO EljTADO DO N.tJIPA 

~ Contrafantc 

~~-r 

... 

. ~. 
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GOVERNO DO ESTADO DO AIIAPÁ 
SOCRETÃiiiA DE PROHOÇ.\0 SOCIAL 

COORDENADORIA SETORIAL DE PlANEJAMENTO 

Aprovo: 

Pla..no de Aplica.çâo do Contrato n~ 024 /89 • SEPS 

Covjrnador 

ELE.'!ENTO DE DESPESA FONTE E SP E Cif i CAÇÃO TOTAL ( NCZ$ ) 

3. 1.2.0.00 Conv. Funabem Material de Consu11o 5.010,00 

4.1 .2.0. 00 Conv. Funa be111 Equipa~~ento e Material Pe~nente 5 -664,00 

T O T A L I0.674,DO 

HacapÓ-AP, 111/ de c4 < <r«./.w de 1969 

f.o. ~---:L. 
s~c:rerlirio 

GOVEROO 00 ESTADP 00 NW'Á 

SECRETAIUA DE P11!KÇÀO SOCIAL 

ca-trRATO N' 025/89-SEl'S 

/I 

ca-trRATO ÇUE Dm1E SI CElEBRAM O GO\IEIW 00 
ESTADO DO NW'Á E A AS'/XII'ÇÀO DOS PAIS E AM.!_ 

COS DO EXCEPCI!llAIS - APAE/MI>CAPÁ. CCM ltl'fEIII'E 
NIOCIA DA SECRETARIA DE PRO•IX;ÀO SOCIAL -

SEl'S. PARA 00 FlfiS NElE DECIJIRAilOS. 

O Governo do Estado do Amapá, neste ato represenLado pelo seu 
Governador - ~omor JOffiE ruYA DA COSTA, daqui em dl<>nLe denanlnado slnpl ea'"'''~ COU 
TRAT!Wl'E, e a AS'/X!AÇÃQ DE PAIS E AMICOS DOS EXCEPCI<llAIS - APAE/Mac"f)á, Inseri tã 
no ax:/~lf sob o nt 05. 984.661/0COI -12, neste ato representada pela sua Preslclonte
Serhora MARIA WEZILA DO ESPIR!TO SA/(11), daqui em diante denominada slnplesmente 

CU.'I'RATADA, ccrn a interveniêncla da SECRETARIA DE PROoO;ÃO SOCIAL, neste ato repre

sentada pelo seu Secretário - Semor AJmJR DE JESUS BAROC6I\ sarÃO. daqui em dlnnte ' 
dencrnlnado slnplesnente SEl'S, resol vem de carun acondo firmar o presente Contrato. 
mediante as Clrusulas e Condições seguintes: 

ClÁlSJLA PRIMEIRA - DO I'\.I'IJR·!ENI'O ux;AL: 
O presente Contrato encontra respaldo legal no quo dl:;pÔ<> " Pa 

rágrafo Segundo do artigo 14 do Ato das Disposições Transitórias da Consllb•lçiio fe 
dera!. camlnaclo corn o artigo 26 da Lei Ccrnplementar n• 41 de 22 de ~venbro de 
1981. e Decretq-lel nt 2.300 de 21 de dezenbro de 1986. 

ClÁUSULA SffiUNDA - DO OBJETIVO: 
Oporlultzar a lntegrat?OO do menor nn C<lllUlldade. através de 

atividades quo favoreç;>n o seu resgate cono pessoa participante a nÍvel d.:ls exlg~ 
elas da realidade social. 

CLÁlSJLA TERCEIRA - DAS DBR!GAÇÕf;S: 

I - 00 CCM'RATAI'li'E: 
a) Repassar os recursos no valor de NCz$ 30. 760,75 (trinta mi 1. 

setecentos e sessenta cf'\..IZados novos c setenta e cinco centavos). para at~r o e~ 
t;lbe l ectdo nn Clrusula Segum deste Contrato; 

b) Fiscalizar e~ a execução dos serviços objeltl do 
presente Contrato , at ravés da .SEl'S. 

IT - DA 00m1ATADA: 

a) Executar as atividades previstas neste Contrato, ~reg""'l" 

n!': f'"'('CUI'SOS tronsferldos pelo CCNmATAm'E. de acordo con a CIÓusuln Sc"•~u'"· ' ,lo,•: :t l" 

Contrato: 
b) Cl>se•va r obrlgatori<Jnente, o prazo de prestação oo contas 

dos recursos trMSfertUos e esttpul&dos em Clá.Jst.JJa pf'Óprla ·deste ConiTI'ILC'; 
c) fiivlar à SEl'S ecrn a periodicidade quo esta determinar. todas 

as lnfo-m...;ões ""' verham a ser sollcl tadas sobre a execução do presente Contrato; 
d) Prestar contas dos recursos recebidos à Secretaria dr flnm

ças - SEfiN, enviando CÓpia da ""'""" à SEl'S , através de docurentaçiio probante de 
aplicação dos recursos. ccrrpa.tlvcl, wtêntlca e l egi ttma, de acordo con as nonoc\S es 
tabe I ec idas pelo CCNrRAT!Wl'E. 

ClÁlSJLA QUARTA - DA DOTAÇÃO: 
As despesas decor rentes da asstnabJra deste Contrato no valor 

oe NCz$ 30. 76Q, 75 (trinta mil, setecentos e sessenta cruzados nc>IIÓI; e setenta e c n 
co centavos) . correrá à conta do Governo do Estado do Amopá/Convênlo A.tiABE>4 I SD'S 
453/25/88. ass!Jn distribuÍdo: 

1- NCz$ 13.3!i0 ,41 (treze mil, trezentos e cinquenta c ruzadoo' 
novos e quarenta c tun centavos), Natureza de Despesa 3 .1 .2 .0 .DO, confom"' PC n• 
11 93/89 • emitido em J0/11/89 

I! - NCz$ 17.410,34 (dezessete mil, quatrocentos e dez c ruzados 
novos e trinta e quatro cen tavos) , Natureza de Despesa 4.1.2 .0.00, conforme PC n• 
119~/89 eml ~Ido em J0/11/89 

ClÁlSJLA QUOOA- DA L~ÃO DOS JU:DJ~: 
dS recursos dest inados a execuçoo deste Contrato. seriio libera

dos em una úntca parcela, apÓs a asslnntura deste Instrumento, pelas partes Contr.ilan .. -

ClÁlSJLA SEXTA - 00 DEREITO DOS REnJRSa>: 

Os recursos ""' por força deste lnstrunento, a CCM'RATADA rece 
ber, erq.a1to não forem aplicados aos fins a""' se destlnan, serão depositados pre 
fertvelmentc em'btnco oficial , em conta bancár-fa espcctâl, a ser rovlmen~-m pel~ 
CCM'RATADA, obrigando-se a enviar ao COOI'RAT!Wl'E, extrato de contas. o nane do soca 

·do, os valores e as datas das emissões dos cheq.Jes e a quem forem pagas as In'''"';.,:: 
e las. 

ClÁlSJLA SÉTIMA - DA PI1EST!'&/ÃO DE CCMAS: 

à Secretaria de finanças - SEfiN . na máxlno trinta (30) di.as apÓs o ténnino da vlsê!! 

e la do presente Contrato. 

ClÁlSJLA OITAVA - DA VICOCIA: 
o presente Contrato tera a sua vigência a partir da data de sua 

asstnabJra, até 31/01/90. 

ClÁUSULA N<llA- DA KXJifiCN;ÃO, ~E RESCISÃO: 
Mediante assenti.Jrento das partes Contratantes, o presente Ins 

trurento poderá ser lllOd!flcado ou prorrogado através de Termo Adi tivo. oo rescind!dÕ 
de. pleno direito, por lnadlnplemento de qual"""'r de suas cláusulas e condições. 1!! 
dependentemente de ação, noti ficação ou Interpelação judlc~al . 

ClÁUSULA ofx:IMA ~ DA RJBLICN;ÃO: 
A publ !caçoo deste Contrato no Otário Oficial do Governo do ~ 

tado do Amapá, deverá ser f•ita no prazo de vlnte (20) êl!as a cmtar da data de sua 
assinatura. 

ClÁUSULA ofx:IMA PRIMEIRA - DA vm;uy,çÃO DE PESSOAL: 
Sera dlretanente vinculado a COOJ'RATADA, o pessóal que a qua.!_ 

quer título for utilizado na execu;ão deste Contrato, não tendo ccrn o CCMRAT!Wl'E\ 

relação jurídica de qual""'r natureza. 

CLÁlSJLA ofx:IMA SEQNlA - DO f'OOO : 
fica e l e! to o foro da Conarca de Macapá - capl tal do Estado do 

111n.:>pá, para dirimir qual"""'r dNidas o r l..-.das da execução deste Contrato. cem 
clusão de qualquor outro por mais privilegiado que seja. 

ex 

E, por estarem assim de' acondo, as partes assinao o presente 00'1 
TRATO em c inco (05) vias de Igual teor é forma Jl"r:l o mesno fim, na presença de duas
(02) tcsten<rilas abaixo assinadas. 

u-ltlr!iMiJ - . 
ASSOCII'ÇÃO DE PAIS ~;;;,~COS DOS EXCEPCICJlÁIS - APAE 

Contratada 

TcstenU'l1as : 

COVERNO DO EST.IDO DO AHAI'Á 
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 

COORDENADORIA SETORIAL DE PLANEJAI-lENTO 

Apro\'o: 

Plano de Aplicação do Contrato n• 025 / 89 • SEPS 

Co"Jrnado r 

assocuç.'io Dt: PAIS E .axxcos oos m:r:PCIO.UIS 

• AP AE • 

ELENENTO DE DESPESA fONTE ES PECI f! CAÇÃO T O T A L( NC:S ) 

3. 1.2.0.00 Conv. Funabem Material de Consumo 13 -350.4 1 

4 . 1.2.0.00 Conv. fcnabem Equipaaento e Material Permanente · 

TO T A L JO. 760,75 

-:-tlu•fe da ~S .P / 
Elson Benjam:n do C:.rrr.o 
Cf!Of~fn.~~, d .. cs~s::~PS 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÂ 
SECRETARiA DE PLANEJAMENTO E OOORDENAÇÃO 

C O N V ~ N I O H' 051/89-SEPLAN 

CONV~IIIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O COVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ E 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OI~ 

PDQUE, COM A 1 NTERVENI ÊNCIA DA 

SECRETARIA DE PLANEJAME~TO E 

COORDENAÇÃO , PARA OS FINS IIEL€ 

DECLARADOS . 

O Governo do E;stndo do Amapá , representado pE: l o 

seu Covern a dor Substituto, ,Senhor FRANct:;co DE ASSIS LEITE, TF.IXEl 

RA. doravante denominado simplesmente COVERlW e a Pre fei tura Mun! 

cipal de Oiapoque , i nsc rita no CGC ( MF) n• 05 . 990 .445/0001-80 . r!! 

presenlada nest e ato pelo seu Prefeito Municipal . Senhor WlLTON nL 

OLJVElltA CAUJF1 daqui em diant e denominad~ s implesmente PREFEIT!! 

RA, com a lnterveniênci a da Secret~ria d~ Plancj~nto e Coorden! 

ção , rep reaer.~"nda por seu titular, Senhor AL.f'REOO AUGUSTO ilAMAlJtO• 

DE OUVE!RA, daqui em diunt~ denominado oimp1csmente St!PLAN, reso! 

vem de c or.~um &.coro;to ';e l eUt or o ~resente Convênio , de acordo com as 

.. 

A 00m1ATADA devera prestar contas da apl !cação dos recebidos 

L-~---:==-----~·~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------~ 
Clau::;,uld.S e condiçÕes ~ogqJntt<:S . 
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CLÁUSULA PRiMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Convênio enco~ 

t ra respaldo legal no qQ"e prece~ tua o Art. 22 , Inciso X, d.o Decr.!:, 

to-Lei n' 2.300, de 21 de novembro de, 1986, no § . 2' do Art. 14 do 

Ato das DisposiçÕes Constitucionai s TraOsitÓrl as da Constituição • 

f ederal , ' comb inado com a Le i Complementar 41, de 22 de dezembro de 
1961 . 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO: O. pre~~nte Convêni o tem por objet,!_ 

vo o repasse de recursos para a . Prefeitu~a Municipal de Oiapoque , 

a /1m de que esta de prÓsseguimeilto às atividades de Promoção s~ 

cial no referido MunicÍpio. 

CLÁUSULA TERCEIRA DAS OBRIGAÇÕES: 

I - .DO GOVERNO 

a) Repassar .à 'PREFEITURA recursos no valor · de 

NC~·$ 50. 000 ,00 (C!NQUENTA MIL CRUZADOS NOVOS) , para atender a ex~ 

cuçno do obje .. tivo do presente Convênio; 

b) Acomp'anhar· e fiscalizar a execuçao dp. presente 

Convêni o através do DDM/SEPLAN. 

li DA PREFEITURA 

a ) Aplicar os recursos transferidos pelo GOVERNo,' 

de acordo com o Plano de Aplicação anexo , que fica fazendo parte 

in ~egrantc deste instrumentei 

b) Fornecer e f acil1 t"ar .os elementos necessários'• 

para QUe o GOVERNO, através da SEPLAN, possa acompanhar a execução 

deste Convênio; 

~ c) Apresentar ao GOVERNO, prestação de contas do. 

total de recursos transfer idos por f'orça deste irístrumento, dentro. 

do praz·o estabe~ecido na ~láusui a séti.ma deste. Con:tÔn-i._o. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da assinat~ 

ra do presente Cçnvêni~no valo~ g1obai de NCz$ 50. 000,00 (CINQUE~ 

TA•MIL CRUZADOS NOVOS) , correrão à conta do Recursos da União,Sub

ProJeto Manutenção das Atividades Técnicas e Administrativas da CQ 

TEC, Programa de Trabalho 03090402.009 , Nature'za de Despesa 3132 . 

00, conforme Nota de Empenho' n~ 00840 , emitida em05.12.89 

,· no valor acima menç ionado. 

CLÁUSULA QUINTA ' - DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS':Os recursos destinados 

à execução do presente Co~vênio serão liberados de uma sÓ vez . 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS: Os recursos que por for 

ça deste i nstrumento a PREFEITURA receber , enquanto não forem 

aplicados aos fins a que se destinam serão deposi-tados em conta 

bancária especial ·, a ser movimentada pela PREFEITURA, obrigando-se 

esta a enviar ao GOVERNO extrato de contas e tazer constar nos d! 

versos documentos de suas prestações de contas, o nome do sacado , 

oo nÚmeros , valo res o d~tas das emissões dos cheques e quem foram' 

· . Pn~s as. impo t'tâncias . 

CLÁUSULA SÉTI MA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A PREFEITURA prestará 

contas dos recursos recebidos do GOVERNO através da Secrct~ria de 

Flnanças- SEFIN, no máximo 30 (trinta) dias apÓs õ ~érmino da vigên. 

c ta destt Convênio . 

C:!.AUSUL.A Ol'r.\VA - DA VINCULAÇÃO DE PI::SSOAL: Será d~rctamente vinc~ 

l ado e subordinado a PltEl-..:EITURA. ·o pesseoal . que qualquer ti tu lo V,! 

nha a ser utilizado na execução dos objetivos deste Convêni o, não 

tendo com GÔVEI!NO . relação jurÍdica de qual quer natureza ou espécie. 

CLÁUSULA NON~ - DA PUBLICAÇÃO: a publicação deste Convênio no Di~ 

rio Oficial do Governo do Amapá·. deverá ~e r fel to no prazo de 20 

(vinte) · di~s , â partir da dat~ da a~sinatura do presente instrume~ 

to. 

CLÁUSULA DÉ:CIMA - DA VICf!NCIA : O presente Convêni o terà vigência' 

a partir da data de sua assinatura até 31 de janeiro de 19~0 . 

, Cl.ÂUSULA DÉCIMA PRI!>'.EIRA- DA MODIFiét,ÇíiO , PRORROGAÇÕA OU RESCISÃO: 

f.tcdiantl! as3ent1rnento das. part~s . o prc:scnte Convênio poder~ se·r 

modificado ou pro_rrogado , através de Termo Aditivo , ou rescindidO' 

de pleno direito por inadimplemento de quaisquer de suas. Cláusulas 

e condiçÕes por motiVos de conveni ência ou por acordo entre aS ' 

_partes conveniadas. 

ciAusULA DÉCIMA SEGUNDA - DO.FORO : Para dirimi r quaisquer dÚvidas ' 

s urgidas ' em consequênc1a da execução deste · convênio, de comum acor 

do el·egem ... o Foro da. Circunscriç'ão Judiciária: de Mac.apà, com --excl .!:!_ 

sao de qual quer outro por mais privilegiado que .seja . 

E, por estarem de comum acordo· ·~ , p<;tra· validade ' 

do que ficou e~tabelecido pelas partes, lavro~se este instrumento 

em 05 (cinco) vias de igal teor e forma para o mesmo fim de dire,!_ 

to na presença 'dé 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas·. 

Macapá, 121 JJ.. ~ h 1'111~ 

FRANCISCO .·I!E A~ITE TEIXEIRA 
Covernado~~,~b~tituto 

~~OLIVElRA ~~ . SEPLAN ~CAW" 

TESI'EM..N IAS: . ' 

GOVERt JO DO ESTADO DO AMAPÁ . 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

P L A ,N O '· D E A P L I C A Ç Ã O 

Plano de Aplicação dos recursos a s;rem repas~ados' 

pe lo Governo do Estado do Amapá à fre fe itura Municipal do Oiapoque 
~ 

para fazer face a sua participação no Convênio n• 051/89- SEPLAN . 

NATUREZA DE 
DESPESA 

. 3 .1.3 . 2 .00 

DISCRWINAÇÃO ' VALOR NCZ$ 

- OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 50.000 ,00 

T. O TA L ....................... .. 50 . 000 ,00 

Importa o presente Plano de ApliCação no yalor de 

Ncz$ 50.000, 00 (CINQUENTA MIL CRUZADOS NOVOS) . 

ALFREDO 

Cl 

Macapá, 0.2. h.. ~~ lll~~ . 

FRANCISCO· DE A~S ~·LEITE TEIXEIRA 
Gover nador ubstituto , 

' . 

~~-
PRErffl3h 

- GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE PLANF.JAMENTO E COORDENAÇÃO 
T E R M 0 A D I T I V O 

PRHlEIRO (I') TERMO ADITIVO AO' 

CONVÊNIO NO 004/89-SEPL~N , 

ENTRE .SI CELEBRAM e GOVERNO 

QUE 

DO 

ESTADO DO AIIAPÁ E A PREFEITURA ' 

MUN!CIPAL DE MACAPÁ, CO~ À INTER 

VENIÊNCIA DA SEC~ETARIA DE PLAN~ 

JAMENTO E COORDENAÇÃO, PARA 

FINS NELE DECLARADOS . 

ÓS 

O Governo do Estado do Amapá, representado neste 

ato pelo seu 'GovernadQr, Senhor JORGE NQVA DA COSTA, doravant~ d~ 

nominado Simplesm~ntc GOVERNO e a ~ Pref"e i tura ffunic ipal de Macapá, 

doravante denominado simplesmente PREFEI'i-UJtA,- rcpresent~da pe lo 

~eu Prefeito , ~enh.or JOÃO ALBERTO ROD RIGUES CAPIBERIBE, com :i in 

terveniência da Sec rêtaria de Planejamento e coordenação, 

sentada pelo seu Titular, Senhor ' ALFREn·o AUGUSTO RAMALHO DE 

VEIRA, doravánte denÔminado s implesmente SE~LAN, resolvem de 

repr.!:. 

OL! 

mum acordo celabrar o presente Termo Aditivo, consoan te a~ Cláus~ .. 
las e condiçÕes seguintes: 

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



-IPICIAL He.11 

ClÁUSULA PIUIIEIRA: Pelo presente Tenno Aditivo ·ti cu al ter.á,..,f 
Cláusulas Terceiras item I , letra a e Cláusula Quarta do Conv! 

nio n• 004/89-SEPLAN, passando a vigorar com a seguinte redação: 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS QBRIGACÕES: 

I - DO GOVERJIO 

a) Transferir à PREFEITURA os recur sos • 

no valor de NCz$ 20.000,00 (VINTE MIL CRUZADOS NOVOS ) , para ate~ 

der aos objetivos previstos -na Cláusula Segunda deste Termo Adi t! 

vo. 

CLÁUSULA QUARTA: fica acrescida a quantia de 

NCzS 20.000,00 (VIN\E MIL CRUZADOS NOVOS), que correrão à conta ' 

da fonte DiversaR/fPE, Projeto Desenvo lvimento Regional, Programa 

de Trabalho~740031 1 .250, .Natureza de Despesa 4130.07, conforme ' 

Nota de Empenho "' 13373 , emitida em 06.12.89 • no V! 

lor acima mencionádo. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e 

condiçÕes do instrumento prlnctpal. \ \ 

E, por estarem de comum acordo, as parte~~~~ 
o presente Termo Aditivo em 05 (cinco) vias de igual teor e fO,!: 

ma, para o mesmo fim de direito na presença de 02 (duas) testem~ 

nhas abaixo assinadas. 

Macapá, 06 de dezeoobro de 1989 

. I \ . 

1\I·Y 
JORGE~~A COSTA 

~~--- '--~~~ 
!ISTDlJIWI: 

SOC'I:l i ·PII, OC OC~IÇf, ~CUCA 
• O:rAf~Tf·~~f!TO C!: Tf'l:\: ::iiT'J • • 

P_O_R_T.fo~'l_I_A ~•.ilB..J!U-OCTr'llll• ro;> . 

O Oin:tor Geral do Oonurtomento 

do T rún:d to do Arr.t()Ó 1 no vso da 

sua!l otrlbui~;ÕCsa 

ca..SICE:rwU' o laudo de [)COl'U Pericial ~ Locel do Acidentes da Tnif'cga 

n•. 026 dD 24 do no\letllbrc de 1. 909;-

CO.SitERANOO o Leucb de Erl'briaguez Alcoolico nt. 2031, do Denartotll!lr,!;o' 

da Pol.Íci11 Técnica. 
' 

R_E_S_O_L-:-V_E: susuendÓr o direita da dirigir .,.,ICJ1o outDtl<ltor do quo! 
quar categoria palo prezo de 06 (seis) ,.sos, da acordo """' o erttlJl 199, n , 1 
1t do 1011', do ""'ter.. ato LUIZ FEFtW«XJ tE ~SUS En.VA, 0 runtuÓrio nt. 1J91SJC?l 

-Ap, dewró c.e r submotido oos 8x.:JtUJS oxioidos oola Rc:;oluç.ão no. ?34/B!J, em 90U 

erti~ ?C, por ter i nfrlngiâ> os artigos 63, I c 89, lU c XVI tfo CÓdlgo t..;cc.i.~ 

nal da T'rãnsito, dow pagar t : r.ul~:: s co:-nt!;r.onGcntos. 

Il c 1CO do (rDIT). 

tECIE TA RIA tE tEWIWÇA PÍO.I CA 

• CEP.~TAlo;NTO tE mliHsiTO • 

P_O_R_T __ _A_I_A Ht • .ill.J~~,If>. 

O ot ... tor Gorai do Oup~rt.

do Trânsito cb ~. no uso do 

....,. etrila.dçê;.: 

CIM:IIERNIIO o lAudo da E- Ploric!.l da locol do llcidan!:ola do Trór

nt. ~ ..,.· l!ll.dD ,.,..;..... do 1,9EI9f' 

R_f_s_o,.L_V_E: ~r o diraito do dirigir ~CJlo art: ..... ~r -~._!a! 

q.;or c::eteiJ<>r1• pelo proz.> do 06 (ao:is) OCMo, do acordo """' o artigo 199, xi, 
! 11 do A::NT, do ""'tor1ata mSON GO.~S FE!Wf:IM, pl"D''twr1o na. 1391.5Zl4:!-Ap, 

do""rá ecr aubo.."tido ooo ._... e>dgidos :><tla 1\iaol~ nl, r.Yl/rY.J, "" ...; O,!: 

tlg.o ?8, oor ter infringido os artigos 10, I o 89, . I , IV o XVI do CÓdigo ~2. 

nal de Tr~nsito1 de\0 pagar as "'"'ltos cornssnontnntcs. 

CCt.~ICAR aO!: do',.,is Orgia~ e• CU!Ilri""'nto ao quo di""Õ.,., o: artigos :JO, • 

n c 1&> dc (rorr). 

GA9IIETE 00 O!!'ETCA CEI1/IL 00 CEPAilTA!.EIITO OC T~~!Ttl, m l.'aC<JoiÓ-1\p, 15 

do do:cr.Dro de 1.~. 

tECfl:f:JUA tE S::QJRMÇA PÚ::UCA 

t'EPAilTAI.ENTO tE WISITO 

P _O_R_T _A_A_I_A NI • .ID.;fJ9..tETfV.HoN>. 

O Ointtor Ganll do Ooperte.into 

do Trânsito do ""'""á, no uso do 

suoa atribuiçÕes: 

EIENTA: Oatendnor e Cassação do Carta1ra Nacional do Habilitação ...:..ro 

003Sl8986-.-p, prontuário "'· 1J907654~, Cot. •e•, 8JC)IId1do por este CET!Wio'f',•'" 

""""' do l'NICEL L:AD.JEIFIA ~ COSTA, 01• bo .. no artigo 200, inciao I do Rogul.,•nto 

do CÓdigo Nacional de Tránsi to. 

CONSI!EFW.OO ""c o motorista L'NitEL I'AOLf'EIAA ~ COSTA, Cartoin1 tlocionol 

de Trân!Jito no. OOJS()f:)OO&."' , nrontuório nt. 1300'76549-Ap, Cat, "B", encontro-se I 

!NSfJCn:;D confo.rno Port::Jria nt, 032 da 10 de r.olo de l.!Xl9; 

"'. 001$ do ~~ de no\ICtlbro 00 1. ~; 

R_C_S_O_L_V_E: CACsAA, con fun<b""'nto no o1-tico 2CO, 111clso I do Ac:JUl:>r.IC!! 

to do Cédiuo Noc.!or1o1l da Trôn51to, e ,contar do 01.11. 09, flcnndo o partir' desta ~ 

ta o moto~iot~ L'I\IIOCL ~lllllt::IAA ~ CCSTA, pro{bi~o de dirigir w!c-.110 autooootor de 

c;..:alquor .c::\2gor.io ci':l tDdJ o TerritÓrio NaciDr\'11. 

Il c l ú9 do (FDIT) . 

GA!l!ll:TE OC Oif'ETffi G:I1/IL DO CEP,t,RT~~'TO !E TAA:JSITO, o~ 1\oconó-.-p, 19 

do dezo.obro do 1,!:139. 

cr:r,i!"r·~1·· o: 'It:lJl'V;t;'\ rcr~r:.~ 
• CE'r."..1T~'.EI'TO O!; TI\~::OITC • 

O Diretor Gor:1 l da O.!;i~ l":..wwd'lto 

= rrnn~ito ~ ~t ~ U3.0 ~ 

~..:.,s atribuiçÕc:J: 

R_E_S_O_L_V_E: ~:p~r:ã:r c din:ilo da ~irlgir \.oc! culo u:t'"..otliOtor de qual 

""~r :~~tc;orl~ r.alc pl'DZD d:l Ql ("'!) ,..;,, de acordo com o s~.i;;o l !l'J, ~r.', I 1# 

de FOIT, do .,tari~to Gtl!l.Eflll r.":TOJ~. tE Lll',\, orontuór.o n'. 13~.~. ~ 

ver;; sor s:.bo::tido """ e;olr.C!I ox1g1:1Ds pelo Auo1~ nt. 731/r::J, o• :;cu a:ti(IO 

?3, nor ter infringido ® artigos en, I, In o tr, ?tXX • c•p• do CÓdir;.o 1-:xionol 

·do rrôr.~u ... 

CllU!IC'III aos dc«>is e,.g;..,. ,. CUII>ri<G~to 110 - d1soÕoo "" arti;co ~ 

n a 189 do (rnrr). 
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:ÍCR":T'IRfA .a: '!i:GUIW!ÇI\ POOI..IC.~· 
• D!P~.fiT:.I.E~'fO EE TR~ISITO • 

P. o_n_r~~-n_!.f 'N• • .l:f1.L!B9-rr:.mv.~.fl."." 

. DI 

O 01 rctor Geral do !kparto•.onto' 

tb Triin~ito do ~~. no w...o de 

suas ot rituiçÕCa: 

CONSIEE!l.\NOO 0 laudo do Exorre Pc:i.ciol tio Locol de A~idcntos do Tráfego 

"', &18 elo 28 do no,.,rr.bro do 1 :989; 

A E S 0 L v EI su~pnndcr 0 direi ~o .de ctirlgir wículo outor:otor dç q'.JO l 

quer co;e~o;i: ;e~o pro'z~ do 02 (dois) .;.,oos , de· acordo com o arti go 199, XI V, 

1~-do ncNT I do IÍ'Otorioto VALOO.\If,Q FEA,í"EinA ocs SANTOS, . prontu<Írio n•. ·J.J9g 

!350CJ-l\p, dovcrá ser .:wbrntido aos oXarro!j. exigidos p!2lo fb·~olt1:;;Õo '"!0• ?'JA/B9, 

· em rlDv 'ortigo ?e, nor ter infr!ngidÓ os ortigo!l 93 1 I, XVI a O?, I V 'c XVI do 

CÓdiGo Nticioro.l dn Tr5ncit~ , deve pag.lr· os mJlt.:~::; cor!'C:;ponL!cntcs. 

cr..:.\JtiiCAR C!'lS dl.!r.o.i:; Oro~o!i c~ CUI':'prir...:::r.t: DO que di:;nÕCo o~ ortiGOS 30, 

&:c.rttr.'\ttfr. ct. ~CUM"'!Çt, rm.'L!ct, 
• a:rr.RT.'J.!::t!TO 0:: Tní\J!SITO ., 

P~O_R_:..:'•_A_I_A N•, ib3 /C'J-rE.Tf'N:, An , 

O Oiru:.vr Cc1·al tlo ~t•artarcnto 

d~ Tr-J; ,:.i to do "•noocl no ustJ dÓ 

su<1t:-. otrUll.!içÕcs: 

:a···~nEn~rmc o ~,u·c1o do Exorrc Pericial do Loc'nl t.la t'\cidente~ di! Tr.drcoo .. 

nr, . ~·::~ ~;v 11 Cil ~<!ttr.bro tlc 1. !?09; 

r1_E_S_O_L_V_C:. ::.., SJ!lf)anC:Cr o llircit'o d2. dirigir vciC:<JlD cutorr.otor tb nua! 

GUOr '--•:t:gC11o :~ele oroz~ d~ 01 (um) nUs, da .:Jcoi·rlo com o ~rLi;o 1991 tJV, ,; 

1~ d~ 1-'(;",r, da r.:o~d:ito J AUlEL ELITO LC'OATO c:E ~~~ nro•,tvilrio n9 • . 13917~$( 

-1'{3, dul.liJr é ncr- :.UI.l-tC ti~o o~ c~~rr.cs · cx!.gidos · pcl.::~ flc>solu;;Õu n~. ?J1/0r:J, ·~m ~u 

:U"'.:l gc '70, no~ ter inf:-lngitlo O!! ortigos ro, I e O!J, VI d t) cé~i!;O N.1cicn.:J l de 

H '' 169 do { !lC~T) • . 

C!<Bit.':~ 00 Din2TCil a:n.~L DO fr:.pf,AT.'•.:.ENTO EE T!1.'1l·ISIT01 cr:~ M.:oc.:o"Ó-.'I(o1 1g 

t!a tlf:~;~crr.bro .~·1St?!), 

Y.:~~~~~ ~ 

C~;':2J.-9;) 

.. 
SECRETARIA DE. OBRAS .E SERVIÇOS PÚB~ICOS 

EY.TRA1'0 DE WSTRUMf:N'rO CONTRATUIIL 

Contrat o de Emprei tada Global n • 063/89 SOSP _PI'<>'ce.!!, 
s o ~~ 288G0 .000203/89 

CO'/llRNO DO ESTADO DO AMAPÁ é a r l. rma RETA G9NSTR!!_ 
ÇÔf S E COMÉRCIO LTDA. . 

r;:xor. :.::'~:;do dos s cr;; i ços ~e Re f orma e Adapta ç 5o no Pr.~ 
d!.n .. ·o &scola de MÚsica ~'lalqu :.ria liwn .. 

, c= ta exe..:i.J(;~o <!os ::;erviçol;;; o C'Oti'i'HATAN'11F' pagará ' n 
,·~·l: Wl.'ilATADA o •1alor de NCZ$ "8.!.3 . 73tl , 00 (OITOCEN'f05 E: 

t:' :2 :·tiL , f. SE"rE:CBN'~OS !:: 'l'R_H~'!'A CRIIZi\OOS NOVOS). 

O 9razo máximo de ccnclu.são ·de serviç~é de 180(CE~ . 
1'0 f.; OITEN1'.C..} dj.a s consocuti vos <1 part ir. da pr .1.me!. 
r a t; r~'em de s-Q ;;vi\~O em i tida pl~lc CON~RA'I'ANTE. .... 

. \s clespaaa~ docorren'tes ~a e xecução. deste contrato 
Go; rer.ã.o li contn' dos recursos or iundon do _ sendo: 89 
~E. 13653/ 001 no valor de NCZ$ H5 . 3l5, 70 e 89/HE • 
lJ654/050 no valor de NCZ$ 68 .414,30 PROJETO/ATIV! 
Ol\l.IE: 08431981.330 Oesen . do 22 ' Grau e 08421881.329 
Desenv. de 1~ Gr~u Elerr.~nto de Despesa~:"4110.00 
Obras e Instalaçoes. 

O~ ~rcscntc contrat o tem C"'.-uo • fundame~to leqal o 
dispo~to no a:: tigo 14,§2!! do i\to das DispOsição 
Constitucionais TransitÓrias,no artigo 16 da Lei 
Compl ct!entzr n• .41 de 22 de dezembro <le 1981 e art.! 
go 51 I VI a " . E VI!,20,Ir § 22,2l,I •b"' e 8"5, do O!, 
ct·et:o L~ i n~ /. . 300 de 21 de novembro ... de 1986, e por 
ole ccgido , c o que. cor.Sta ~o processo nt 28800 ~ 000 
203/89-SOSP de Tomada de P1·eço n• 022/89 CLOS/GEA. 

FICIAL 

SECRETARIA DE OBRAS . E SERVIÇOS PÚBLICO~ 

. E~RATO DE INSTRUME~TO CONTRATUAL 
I 

Cont~ato de Empreitada Global n• 065/.89 SOSP Processo 
n • 28800. 003 146/89 

PJUITBS GOVERNO DO ESTADO DO ~PÁ é a Fi~ma O.A.N . ARQUITETURA 
E EMPREENDIMENTO LTDA. 

Execução pela Contratada em reg.i.me de empreitada g1_s 
b a l dos serviços de El aboração dos projetos de Arqui 
tetura,Estrutural ~instalações prediais de uma predio . 

Vl\LOR Pela e xecução dos . serviços o CONTRATANTE ' pagará a 
CONTRATADA o valor de NCZ$495.727,00 (QUATROCENTOS . E 
NOVENTA .E CINCO MIL SETECENTOS E VINTE E SETE CRUZADOS . 

.NOVOS). . ·;;:· 

PRAZO ''· ·o prazo máximo de conclus~ofd; , .serviço é de 30(TRINTII 
O lAS) consecutivos apartir · da Pri meira Or dem de servi_ . 
ço emitida pe~o CONTRATANTE. 

As despesas· decorrente da execução deste cont·rato cor 
rerão · à conta dos recursos oriundos do (00l)Projeto 7 
Atividade: 03070212.469 Administra ção do Estado Sub 
Projeto: Proj eto A;quitetônico - Elemento de Desp~sas ' 
4130.31 . 00 - oObras e I nstalações,conf orme nota de Em 
penho._n• 89/NE: lÚ06/0 01 emitid'! em 12.12.89. -

O piesente Inst rumento t em como Fundamento Le.gal o 
dis·posto nc;> artigo 16 da L)!i Complementar n• 41; ·de 22 
de dezembro de 198l,arti go Si 11 e VI "a" 12,23, II e 
85 do Decreto-Lei n• 2. 300/86 e o qur ç onsta no Pr.2.. 
cesso n! 28800.003146/89- SOSP . 

,MACAPÁ 03 DE JANEIRO DE ' 1990 

~ ~=~ 
SERVIÇO POOT.ICO FEDERIIL 

SECRETARIA DF. SAOOE 

TEJIMO ADITIVO 

. ' 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

NO 002/89- SESA, CELEBRADO ENTRE O 

GOVERNO DO ESTADO DO AHAPA E. O C~,!i 

TRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFl 

CO DO l\111\PA LTDA, PARA OS F~NS Nf 

LE DECLAMDOS. 

O Governo do Estado do. llmtipã; n este ato representado 

p~t· seu 'Governador S~bstituto, Pr~fo PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA, 

dbr~vante d~nominado simpl~smentc , CÓNTRATANT~· e o Centro de Diag~Ó_'!· 
tico Ultrassonográfico do Amapá Ltda., adiante denominado simples 

mente CONTRIITADO , - loca1üado nesta ,cidade de ~laca pá,. ·à . Av : · Procópio 

·Rola no 104, · bairro Central , i~scrito no CGC/~~ ·sob o no 10.223006/ 

0001/81, neste ato repre:sentado por seu 'gerente adniinistratiV~o, Sra~ 
CARNE/oi DINIZ .DA CRUZ, brasileira, casada, portadora da C. I : no 

0~738/JIP e C.I.C; no 188 .504.132- 2 0 , "resol vem de comum.acordo fiE 

mar o presente Termo Aditivo con~oante aS cláusula~ e coôdições s~ 
guintes: 

· CLAU$ULA PRIMEIRII - O presente Termo ,Aditiyo, tem c2 

mo objetivo suplementar os recursos coÕs tant es na Cl áusula Quarta 

do Contrato. no 002/89-SESA, a fim de. atender a correta exec·uç5.o do 

i r.r.t~umcnto original . 

CLIIUSULA SEGUNDA .-. Os recursos para fazer fren te à s 

dtt s pcsas do presente Termo Adi tiVO, no vc:llor de NCz$ '43.262,15 (qu~ 

,_.c.ntü c três mil, d~Zentos · c sesse nta e dois cruzados . novos ·e qui!! 

~~ -~ C('ntavo~), corrptão à conta do Co'nvênio SUOS/A.P - Scrvit"os de 

'terceiro!;, c onsonntc P.C. no ,1345/AP , em~tido em 11 .12.89 . 

C~ÂUSULA TERCEIRA - ·rc~mancccn~ inl.U tC!rD.das as .. demais 

CláusulaS e condi:çÕi:!~ do Contt·ã t o Original • 

CLIIUSULI\ QUARTA - A publicação do pr"""'~ te Termo A<l,!; . 

t i vo,_ no ' oiário Ofic.ial d o Estado, <le vará ~cr fiá t a no pra~o de 70 

(vinte) dias· contad_ç,'s 'da data de sua assinnturn:. 

E1 plra firmeza e validade do que pela s parte~ ficou 

est ipulado, lavrou-se O presente Termo Aditivo lte' 05 (cinco) 

d~ igual teor e. fo~rna, na presença .de .duas testmunhas a baixo 

vias 

r.Ódas . Macapá-Ap, 12 de dezembro de 1 .9&.». 

/ -~-""-.-;::::~::,?.'i-:-Srm .. ~. Bal••ti - ~. 
;-~--+-o,r.,...:;,-hf'~-.. .,ztn1W'~" 

·,. 


	

