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Ano llf. Número 906 Macapá, 2a.-feira, 20 de janeiro de 1969 

~TOS DO PODER EXECU'I'I\!0 
Ministério das Mina!:l e Energia 

AVISO Nr. 010/ 69-GB 

Em 7 de janeiro de 1969 
~ 

Senhor Governador: 

Tenho a honra de Jevar ao conhecimento de 
V. Exa. que a Companhia Me1idional de Mineração 
solicitou-me, através do processo MME-Nr. 2093/68, 

· autorização para promover investigsções prelimina
res de geologia no Território Federal do Amapá, a 
fim de colhêr elementos que possam indicar. ou 
esclarecer, a possibilidade de ocorrência de mine
rais metalíferos em áreas dêsse Território ainda 
não exploradas ou pes4uisadas. 

2. Essa pretensão já teria sido levada ao conhe
cimento e apreciação de V. Exa., de acôrdo com 
declaração dà emprêsa :.uscitante. 

3. Face ao exposto, venho informá-lo de que 
exarei despacho no processo respectivo - de acôr
do com a cópia inclusa autorizando a Companhia 
Meririional de Mineração a promover investigações 
preliminares de geologia em áreas do Território 
Federal do Amapá onde não existam autorizações 
para pesquisa ou concessões de lavra, a fim de co
lhêr elementos que possam indicar ou esclarecer a 
possibilidade de ocorrências de minerais metalíferos. 

4. Essa autorização não implica em reconhecer, 
desde logo, p rioridade de pesquisa, que somente se 
efetivará nos casos previstos no Código de Mine
ração. 

5. Outrossim, deverá a emprêsa apresentar a 
êste Ministério relatório das investigações proce
didas. 

Aproveito a oportunidade, para renovar a V. 
Exa. meus protestos de elevada estima e distinta 
consideração. 

José Costa Cavalcanti 

Divisão de Educaçãó 
.• 

Convênio Ill'. 001169-DE 

Aprovo: 
General I vanhoé Gonçalve-s Martins 

Governador 

Têrmo de Convênio q~e celebram a Di
visão de Educação e a Prefeitura Municipal 
de Amapá, para a aplicação da Dotação de 
NCr$ 20.000,00, constantes do orçamento 

do Ministério de Educação e Cultura -
Fundo Nacional do Ensino Médio - Exer
cício de 1968 e destinados ao prossegui
mento das obras do Giné?.sio Normal Rural 
de Amapá. 

I. Partes Convencionadas: - A Divisão de 
Educação, neste têrmo denominada D.E.~ represen
tada pelo Dird0r dr. Geraldo Leite de Morais e a 
Prefeitura .Municip&l de Amapá, denominada Exe
cutora, represêntada pelo Prefeito Leonel Nas
cimento. 

II. Local e D2ta: - Lavrado e assinado nesta 
cidade de Macapá, capital do Território Federal 
do Amapá, no edifício-sede onde funciona a Di
vis.ão de Educação do GTF-AP, aos treze (13) dias 
do mês de janeiro de hurn mil novecentos e ses
senta e nove (1969) .. 

III. Objeto do Convênio: - A Executora obri
ga-se a empregar os recursos recebidos <la D.E 
obedecendo o Plano de Aplicação, anexo integrante 
e inseparável dêste têrmo, para prosseguimento 
da construção do Ginásio Normal Rural de Amapá, 
localizado naquela cidade. 

IV. Forma de Execução: - Os serviços serão 
executados de acôrdo com o projeto e especifica
ções fornecidas pela Divisão de Obras do Govêrno 
do Território. 

V. Valor da Dotaçã.o: - Pnra rea1ização do 
objeto dêste Convênio, entregará a D. E. à EKecu
tora a quantia de vinte mil cruzeiros novos 
(NCr$ 20.000,00) correndo a despesa da execução 
do presente Convênio à conta da dotação consigna
da pelo Ministério de Educação e Cultura - Fun
do Nacional do Ensino Médio, exercido de 1968. 

VI. Forma de Pagamento: - A quantia por 
êste ducumento convencionada será paga à Execu
tora de uma só vez mediante cheque contra o 
Banco do Brasil, Agência de !VIacapá, logo após as 
assinaturas do presente Convênio. · 

VII. Prestação de Contas : - A Executora pres
tará contas à D.E. das quantias recebidas, mediante 

. apresentação, em três (3) vias, de comprovantes 
das df>spesas com execução das obras. 

VIII. Fiscalização: - A Executora fica sujeita 
à fiscalização da D.E., que a exercerá diretamente 
ou mediante a Divisão de Obras do Govêrno do 
Território. A fiscalização referida terá por finalida
de verificar a observância das disposições pactua
das Gom a D.E., bem como os planos, projetos e 
especificações aprova-:las e abrangerá, n'ecessària
mer;te, o confronto das obras e serviços realizados 
com os documentos comprobatórios das respecti-
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-~s B~parüções Públicas( 
·rerritorials deverão r emeter 
o expediente destinado à pu- 1 
bllcação neste DIÁRIO OFI- , 
OIAL, dJàrlamentP;, até às 
13,30 horas, exceto aos sába
dos quando deverão fazê-to 
11.té à., 11,30 horas. 

EXPEDIENTE · As Repartições Púc!!.:as 

I cingir-se-áo às e.ssi.Daturas 
anuais renovadas nté 23 de imprenga Of!eiad 

I fevereiro de cada ano e à~ 
illiciadaa, em qualquer époct> 

DIRETOR peios órgãos cornpeten:.as. 
SILLAS RIBEIRO DE ASSIS I A Em de possibilitar a 

., remessa de valõres. acompa
nhados (!~ esclurecimautns 
quanto A sua aplicação, tWli• I citlimos usem os iutet'eGsudos 

Aq reclamações pertilien
tes à matérte. retribuida, nos 
~asos de erros ou omfs~>ões, 
~e-vet·ão ser formuladas por 
~>lcrlto, à Seção de Redação, 
é.m1 9 às 18,30 horas, no má
~: lmo nté 72 h o r as após a 
!1!1.tda dos órgãos oflclats. 

DIARIO OFICIAL 
tmprt~sso nas Oficinas da Imprensa Oficial 

MACAPA - T. F. AMAPA' 

ASSINATURAS 
pt eferencialmente chúG,ue ou 
vale postal. 

Anual 
Semestral 
Trimestral 
Número avulso 

NCr$ 7,80 
NCrlti 3,SO 
NCr$ !,15 
NCr$ 0,05 

Os suplementos às ed!· 
ções dos órgãos oUdaü: ri;• 
se ~orncceriio aos a.asinantef:l 
que nr, solicitar·em no ate B~ 
assil:!t~tura. 

Os ot1ginais ·dt-verão ser 
tlatue~rafados c o.uteuticados, 
ressalvadas, pot• quem de d!
,l.'eito, l'asuras t- emendas. o .,. • · • , • • • . • • O fnnciollário público le-

«BRAS~.L!.:\ - ..,.~te D1ár10 ~};~ml .e encontrado pr~ra lcttn- l clcral, tE~ rá urn desconto dP 
Excetuadas as po.ra o ex

~et•tor, que seríio se ro p r e 
,;{l\tais, as a.ssinatm·as pocter
rm-ão tomar, em qualquer 
A9oca, por sois meses ou um 
'\n O. 

ra no Sal~o Nac:onal e l!.õ • .:ln~~JOnal d.~ Im1~1·cnsa, da 1!~/o · Pam faz::: r jus e. êste 
COOPER PRESS, no Bras1l.a lmJlcual Ho.el.» I uescouto, deverá prvv •• r esta 

Para facilits.l' aos aasine.n-1 A fim de C\'ll.l!.r solução 1 condição no ato da !l.Miinatnr~, 
tes a verifieação do pl'szo de • de coo~·.11uidnde no recei.Ji- ! O cuS:tc de cada exemp1!1: 
validade de suas assinaturas, mGnto doe ~orm.ds, d r. vem I ntrszudo uos órgã(Js do o fi 
na parte superior do enderê- os assinantes proYidouciar a •

1
• CiJJis setá, no venda . avulsa 

ço vão impressos o número re11pectiva r en"vnçil() com acrescida de NCrS 0,01. se 
do talão de r egistro, o mês c nntececiêocia mínima, de trlu- i tio mesmo ano, e de N C r S 

· As assinaturas vencidas 
noder!ll) ser suspensas sem 
... vtso pr6vlo . o 1:\!lo em que findará. ta (RO) dias. ' 0,02, por ano decorrido . 

. •. 

vas despesas. 

IX. Prazo: - O presente têrmo de Convênio 
terá validade de noventa (90) dias consecutivos, 
contados a partir da data da sua assinatura, tempo 
previsto para a conclusão dos serviços convencio
nados. 

X. RescisãlJ: - Poderá ser êste Convênio al
terado, renovado ou rescindido, quando íôr de in
terêsse das partes convenantes, observadas as for
malidades legais e mediante assinatura de têrmos 
aditivos ao presente. 

Eu, Lucimar Amoras Del Castilo, Chefe da 
Assessoria ele Planejamento da Divisão de Educa
ção, lavrei o presente têrmo de convênio, em cinco 
(5) vias, de igual teor e forma, o qual, lido peran
te duas (2) testemunhas, aos representantes foi por 
êles, por mim e pelas duas (2) testemunhas, rubri
cadas e assinadas, nas fôlhas devidas em tôdas as 
suas vias. 

Macapá, 13 de janeiro de 1969. 

Dr. Geraldo Leite de Morais 

Leonel Nascimento 
Prefeito de Amapá 

Marcionília Albuquerque Andrade 
Testemunha 

Osvaldo Alves Barbosa 
Testemunha 

Prvfessor Lucimar Amoras Del Castilo 
Chefe da Assessor.ia de Planejamento da DE. 

Cooperativa Mista Agro-Pecuária do Amapá 

COPIA A UT'f.:NTICA 

Ata da Assembléia Geral lixtraorctiná ria da Coope
rativa Mista Agro-Pecuário. c!e Amapá, realizada em PL'i
mei ro de janeiro de bom mil novecentos e sessenta e no·1e, 
às uove 'bortts da manhã, no sede provisóna da Co&pera
tiva Mista Agro-Pecuária de Amapá, it rua Senador Lemos, 
nesta cidade do Amapá, mu-clcípio do Território Federal 
do Amapá, com os membros ào Conselho de Admintstra
ção e Conselho Fiscal, reuniram-se em A~somb)éia Gero! 
Extraordinária os assocladcs d~ Cooperattva ~ltsta Agro
Pecuária de Amap6, collsoante Edital de Convocação pu
blicado c expedido nos diversos pontos do Municiplo e da 

Capital. com r.a.tas e período legal com um de eleger no
Yil Oi;ctoria Executiva p:.rn. a Cnupel'a.livn, a qual irá rc-. 
ger o Clestino c esta casa no triênio 1969 a 1972, conforwc 
edital de convocação pr0viamcntc publicado. Dando inicio 
aos trabalhos, o Presidente Al>~lardo Antônio ca Silva, doa 
por aberl~t a sessão e convirtou para secretariá-la o us
sociarlo l\liltoo Augusto dtl CarHtlho. em \is:tudc do Se
crNÍlrio Antônio Leite de Macê·to nun estar presetlte. Em 
seguida o senhor Presidente solicitou ao Seerctário qu~ 
la~s~J o cd!tal do couvocaçãl', o qt:r.;J foi ouvido com aten
ção pelos ar.sociados prE'!:H'Dlcs. ApóEJ n leitt:ra do e~ilal, 
tomou u. pslavr·a o pt·esidcnLc, exi)ondv · e. todos os pre
sentes }i~ dificuldades que tivH:l para t11l a~scmbiéia, haja 
vl~>tn a !OI:'t;ma nã(l ter-se tl'llnido cru prim~ira convoca
çf~n. por falta de quonnn Ioga!. nem tmt~polleo em sqguu
<la pulo 1uesmo mot!Yo da pl'lmcira e ora rcu!i:~tHla. tlffi 
tercl!il'a convocnçll.o com qunlquct ut1mel o rJe ttHwciados, 
contlnuanr!(l ni:.Hia o presidente, wlic.ite:u à Asc>embléitl 
que a meF.ma es.:olhesse entt·c os as:wr.iudon p1·cstmtt•s 
un. Presidente e Ulll Sccretr.rio, pura com 'l Hna!idadc de 
preilidir e sccreturim• a mesa 11 qtial hr:a pl'oceder a eleiçãu 
dos novo:> rru~mbros dll. Di\'etor:a da Ccopenltivu ~1i~la Agro
Pocu6ria de Amap~. i\hwitestou-:;c o plc!1árlo o quel soU
citou HO assoeicdo Artur· ele Jc~;us Bvrbosa Sotão que :> 
mesmo fôssc Presi(leatA da mesa dos trabulilos. O rerel'i
do a~:>oci,tdo, no e•ltanttl, indicou pera tal o a6cio, Luis 
Carlus Gomes dos S81.:tos. o qual tdcgantlo motivos justos, 
colocou-1-e no !~:do do p!eDiírJO pedintio assim ao Sr. Ar .. 
tur de Jesus Barbo::a ~otG.o que nccH~a;sc a incumbência 
o que foi ar~i 'a, em srguida o plenário deliberou G,Ue 
permanecesse on Sect·ctal'ia da mesa o sócio l\iUton Au
gusto do Ce;:valho o que renlmentf!. aronteceu. Em segui
da o President~ Abelrml(J Antônio da Silva passo~ os trn
ballJos às miios dcs sódc;G Atlor de Jesus B~rbo:>a Svtilo 
e Milton Augusto de Carvelho, daut.o continuidade a rc:u
nião o, pre$idcnto da. JllC!3a solicitou aos associados porta
dores de chapas clm1orals que as mesmas fôsscm apl'e
sentadas & me!!H. Seguidnmeote os as$ociatlos Out·nd 
Hamos cta Costa. ~lano~l .José da Silva e WuHer Fernan
des Peixoto, pas~:uum As ml1os do t're!lid,mto da mesa 
dos trabalhou uma chapa composta asFim: PrtlsJdcnto: 
AbclaJ'd O Anl&nio da Silvn; Vice-Presidente: José Joct?lin 
UuimartieE< ColarcR; Sccrctt1rio: Mo:.:cyr do Albuquerque 
Leão, 1o. Conselheiro: Artur de Jesus Ba.rbosa.'flott.o; 2°. 
Con!>elheiro: Antôn io Leite ~acêdo; F. fioplenle: Luis Gar
los Gomes dr.s Santos: 2°. S<tplcuto: Ddnal Ramo$ da 
Costa; Conselho r-'ü;cal: Sc!'vaoc!o Selas Ltlgcs, Am&.U!'Y 

Guiros.rães Farias e Alcides Ferias G uimarãcs; Suplemes: 
Milton Augusto de Ca,·valho, João Bento Pr.utcs Neto c 
Walter Fet'llantles PeLxoto, a qcal foi recebida e lida pelo 
Sec:retúrio. para todos os pret:cote!;, uão h&1iendo ne~huma 
outra chapa apresentada e ne-nhuma objeção foi feita a 
ora apresentada e nenhuma digo o senhor presidente colo-
cou em votação n rarcrida chapa, a qual foi eleita por 
aclar:naçii.o unânime da Assembléia Gera l inclusive por 
permissão sobcraM para ser feita a eleição sob forma de 
aclamação haja. 'isLa uma só ebapa ararecer. Nã.o haven
do nenhuma ruauiiesta~lio eontr:1ria, o seuhor Pre6idente 
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da mesa diretiva dos trabelhos deu como eleita ~ rcreridr. 
chapll. Consultado o plen:aio da Ass~mbléia, como o qoanóo 
Jcveria dar ·se t1 po!!se da Diretoria r;}cém-('1<'1t<.l a Assem
bléia deliberou unánimcmt•nlo l"õssc empossada iruediata
n!ClliC a nova Diretor·ia, ht1ia vistiJ. e&ta.rem presentes a 
maio ri~ de seus mt~mbros. O p,•csidente <los tral.>1l.!hos chamou 
enHio o Presidtmtc rrcém-~ l eito Abei:m.lo Antônio ela Silva, 
e os demais membros presei'l~e<>. " deu como eo111ossacln 
a 110\'l.l Diretoria da. CoopcraL1va Misla Agru-Pcl:llú.rir. de 
t~,m11p:'l, em seguida Ui"OII da pitl.lvra o Pt<>si.:c11te elei:o 
Ai)elal'.lo Aotôaio da Sih·R, o qual deu Cu!lht•cimcnto :HJS 
a!>SOCi>tdos da n~eessidadc 1\ pret~l•~c;.ão da documentaçno 
ncceSt>·hia. ao Banro ela Amazóoiu S/A n!> que diz res
peíto Mil financmmentos que den::rão ser teitos a(lS as
o;ocindos de9ta Cooper:1tiva •:m tempo opot·tuno. inclnsi,·o 
::itl nL'ce::-sidarie <ln. couft•eç:Jo rlo Nô>u Cad~:m•o o qmd 
será. feito F~ o logo o Ran<:;~ da i\ n:nóni~ S/ A pt~rmita c. 
contcr~·:lo de s menmos. l';aôn. mais tet1õo a 1!6 tu r, 1let<: r 
minou v scnbor Presidente a Jan:.:tur:l uc lino comps
tent~ Ja prescmte ata, o que pol' mim ínj as:~i'ludo, pcio 
senl.ll'r I'resiii!.'ute, pe:o~ eleitos, pdr·s Con~:elhos ch~ Ad
minlc; traç:i<' e Fi8C!ll, e ror tll(li;S o::; pretlE'11kfl. Areapá., 
trimciro de jlrtc-ir·c, !lc hum Ulll i!OvecPntos o sl!ss<mtli c 
nove. aa)- Millun Augu5;t0 •iú C:::l"7a.lbo, AbelarJo Antô
:OhJ du :.:;11 •1a , Dun·al fünnos da Cost;:\, f.~mz Carlos Gom0s 
dos tllim•:s. i\la!PeJ Jol>e d .. : Siln!. .1\rl::r de .l <~ tms B:uhfl
su, ::iolJo \Ví!H~r FrrMnôc~· l' cixOio. Raimund0 Edir da Cost·1, 
RenN C<..neciç&o, Rainw~;do !ll.:mLéil'o àe Olivo!r::t. .J•Js(: 
Bruno li!!. Co('t:;, e Juvenal Ooâlho. E eu ~1oacyr do Mbn
querquc Le-ão, Serretari~> desta S.;r~íío, fie!u::cnt~ a. copid. 

Abelardo Antôui~ da SilYa 
P r ~uh.~ •.:m h~ 

Jose ,1ocelin Giiil;·,ur6.es Colare:; 
V lt:e-PJ·c:·idNite 

Moacyr ec Albuquerque Le:io 
:::>ccretn!·lo 

Rc:}r nheçc vt>:.-<l:;deinl as r.s:dn!:!turas sui).i.'flS de 
Milton Augusto (]e Can•albtt. Abt la~do J\ atõoio da S:l\a é 
de ~l~'acyr do Albuquerque L~ f..o. 

Amapá, 04. çlc juneii'o de J9ê!1. 

Em 'í\:s. da verli:Hie 

0Iic1al Oln\'O FMdtn Alvt:s 
'l'~beliüo 

CI ' r~ 1 • I · • · ' 1'1 -- vOm pan~lla lH.l.U!::<.n.a.t 

ASSEMBI..ÉIA CEliAL EXTHAOHDlNÁRIA 

Est5o por êste edi1 al l'onvcc<Idos os senhores 
acionbtas da Colnpanhia Industrial de Amapc.1 a se 
reunirem em Asse·nbléia Geral E:;:m:!Ordinária, a 
ter !ugar às dez horas do dia tr~nta e hum do mês 
àe ja:1eiro E:m curso, r.s sede social. à Vila de Ja
riiândia, nestt> município de lVIa:::aeilo, Território 
Fede1al do Amapá, a fim d~ deliberarem so.Jbre a 
seguinte matéria : 

1) apreciação da renúnci~ do Diretor-Eí{ecutivo; 

2) o que ocorrer. 

Vila de Jcri1t:nd.ia, 1\T<n:ggão, 10 de janeiro de 
1969. 

A DffiE1'0RIA 

Divisão de l.duca.çr7o Extra-E'scolaT 

Têrmo de Couvê.aic celebr·ado entre o 
MinisH~rio da Educação e Cultura atra
vés da Ca.mpanba cte Assistf\ncia e.n 
gstndante, ctu Divisão de Educação 
Extra-Escolar, dv DNE, e o Govérno 
<io Território do Amapá, relativo a 
auxílio do material esc~.kr. 
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1 Aos 20 dias rio mês de novembro do mil 

I novecentos c sessenta e oito, nesta cida.da, pre-

1 

~entes o E~~ce1entissimo Senhor Ministro da 
Educação ~ Cultmu, representando o Govêrno 
:Fede?al, Dcpatado Turso Dutra, e o Diretor de 

j Educação, Sr. Ger·a!do Lej te rle }l'lor~es, repre-

1 
scr.:tur.Jo o Govêmo do Terri~ório do Amapá, 
na pessoa ~c sou procurador, na Guanabara, 

1 Gtlo.~::-ai Jerdd Fabricio, assiuo?.ram o presente 

l 
Convêt!io que e:>ti.!belece condições para apli
caç<lo dos rE:CUtGos reaerais do Ministério da 

1

: Eduu!:'l.çflo ü. Cultura, para aquisição de livr(JS e 
m:.1t~rüd t..scola:-. 

I 
I 
I 

C'lánsuia P.:-irn&irrt: - O i\1inistério ·da Edu
cú.çJo e Culturn, n.tr.rvés da P1·o1'3 . Alma Albe;ti
na ri<:: Cr.stro Fl[~u ·•iruto . Dh·etora Subsmuta da 
Di.vis~o de E luCJ.!,;tlo Eh:tt·a-Escolar, do Departa
mento :"Iacirmal du Educa c,:ão, creditai' á a c Tt:1l'ritó
rio do Amapá u. i.:nportunoia de NCrS 2.327,50 (0Gis 
mi~ trezt::ntos e vinte e sete cruzeiros e cinqüenta 
ocn\aYo5) que correrá à coma do Programa 
258.2.0fll4-- ~lanutcnção da Campe.nhn. de Assis
tôncb ao Estu:1anta - e destinada &. aquisição 
de livt·os e matenHl cr:colar, para distribuição 
2.os aLnos d:1 Cu:·!;o Primário, ca:.-entes de 1·e-
ClllSO"l . 

CU•:,sula ,".;:ploda: -- O Govêrno do Terri." 
tMlo do Arr1:' ~it. pOi' intermédio C! o Secretál'io 
de Educaçiio, se cornpr-e~etc a elaborar critério 
<ht d!~tl'ibtüçãc d~s l"vr·os e material didático 
ac.íquitidcs coa rccur!>OS federais, bem como 
dnr concti,_;õos n.umini~t1 ~ti'rac para a dlstribul
ç:w, eom o:; alun,,r, cio Curso Priml>sio. 

r.1:1t!sn1J. 'l'crc~il'a: - Caberá ao E~;tado pre
ver na c;:ecuçiio dús1H Convênio, a contrapar
tida de 1'CMn·scs !inancciroG decorrentes do 
J•undo de P3i'ticipnç5o do Estaco. lncumbiri, 
f<in<'a, ~o Etlt.ldo adquii·:r prcr~i"en.cialmente o 
materi!'l <:~ ~c.l& i'. dú que- ü·n.La c pros~nte Con
vêní:->. n:t Fun•~.u.;:P..o 1\acional do Material Jt·sco
bt, jt·ntunc..o os !'l\Cibos da er:Lóll.clc nf!.s respec
tivas ,t;~'vBtc.ç· õos; de (~outn.s . 

Cl:j n~u:~ QnJ.rta: - Os recurso~ fin:mceiros 
do que ti·::,ta êusl.:l 1.:cuvênio sel.'lio po.gos pela 
Ca.mpucha ó.t~ As~:iatúnci~t ao Fftud<•.nte 
(CASE~;), destG Div1c~o, ne: ato da asr::in:2tura do 
mecmr •. 

Cláusula Quirâ~: - O Gov~rno do Tcrritó
I' lo do Amapú, att·nvéG ctn SHcrctari2. e Cultu.ra 
se o:Jrip:;\ a. .t·~meter ; o f•1inistério d~L Educa~tão 
e Cl!lturn -lJ!visilo o~ EducaçCo E'[tt'!l-~scolar 
c.lo Df·~:;a1·tarH:Hltc .~a.ciotaJ de Educ!lçil.o - p;.•es
tqJJcs tlc co<::t,.s rlati th~i!pesas rc<.~liz~das na <:om
pr:.t ào md~rü!l t!5p<:cií'ir·ado na Cl6usuln Primei
l ·Q, no prazo da scjs W) U1esea, a pal'tir da assina
tura. do pres.::r:.te Conv0nio. 

Cláusula. Sexta: - l~ atribui ç~ilo do Mi nisté
rio da i!..-6ucaç;ão e Cultm.-a realizar ÜiôpGção, 
inclusive eontRbil. para ve!'il'lear a ::..plic:1~ão 
dos rcmn·scs 0onfm·idos ao E~tado ;-w,; termos 
dê:ne Convênio. 

Clliusulg Sétima: - n Govêrno do 'J'~m·Hó
rio do Aou.;,pâ obriga-Ele a dar a.r.npht divu}ga(}to 
dos tênnoe dêstt- Convên·io e. menciom.l.l'' a coo
peração recebida da União, sempre que houver 
J'eferéucja a pr0.gramns custe!ldos, tota1 ou par.
ci ~ 1•'iC:lte, com oa rPcmsos í'ederais :previstos 
nt=~l.o 1Jrmvénio. 
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Clálllsula Oitava: -· Os eB.sos o;:nisscs no 
presente Convênio serão re.solvüios de comum 
acôrdo entre a Un~ão e o Estado, 

E, por estarem acordos, lüvrc•u-. se êste têr··
mo que, Jldo e achrrdo eonform~, vai assinado 
pelas partes inte1·essadas, em seis vias. 

Rio de Jandro, GB, :w de novembro de 
1968. 

as) Deputüdo Tu.rBo Dutra 
Ministro da Educ$.r.~úo e Cultttt'& 

as) ProL Jorge Boa.ver~tura de Snuza. e Silva 
DirJtor Garal do IHLE. 

as) Alma Albertina C. Figueiredo 
Dü·etoni Snbstitnt<~ da m.m e Diretora Executiva da 
CASES 

as) General Ja.rde1 Fabrício 
Reprcs~ntame do Território do Amap;{ B(t Gmwabara 

Confere com o origína.l 

Maria Emlice Momod! rie Araú.\o 
Datilógrafo d1.1 Gai>inc \ ·~ do Go,'cql:H1or 

Visto: 

Otlauào Hodrigu~s Cam!}üS 
Chefe do Geb:nete 

!\Jota l\lr. 2 
4?-LICAÇÃ.O DE RECURSOS SÔBB.E MlNÉHIOS 

Nv exJH:!dit;nte origjuá;:to ctn Divisã:o de 
<.)bras, tendo em ·vista "v!stoi·Ja renJizada no 
prédio ocupad(; poio (3-in:::sio d~: Mf.teq)á e, 

CONSIDEU:\NDO : 

a) que êsse Ginásio é 't :l~ritu.mente orientado 
para o trab::tlho, diplom2nclo peG;sG&l 'récnieo 
pr·ofissional de têdo. a, sorte, im}ispens{;vei eo.:no 
roão-àc-obra especializada p?H<oi tôd::\8 .~<:: ativida
des técnic~.s de qr~e é ear~nt~:>. o Terr!tói'io; 

b) qGB o sistema edncacJonal deve ~;er ampa
rado como obra <iü in ve8-tírnentu da mais alU~ 
signmcação para o progresso do T~;·titóri.o; 
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c) que o ediHcio no qua.l fnnciona o citado 
Giilásio estti. em 1amentávcl estudo, além de nao 
possuir· equipamento adequado para os dHel'N.I
tes cm·sos que ministl.·a, particularmente no que 
àiz respeito à máquinas operatrizes, rundição, 
marcenaria, mr;:;cânica de automóveis etc.; 

d} qut;, se não rõr êfe socorrido en:1 curto 
prazo, ocasiouará flltm·a~; despesas d~ laega en
vergadu.rl1, causando uma parcial p~u·a.lizaçilo 
das atividades dêsse eáucauflário; 

e) qne é inddmiS!ÜYel qt!o o poder público 
deixe de encarar a edu.eü.ção .:;om tr.·<tta.memo 
prioritál'io e que o eApi!'ito fundamental do De
Cl'eto-lBl m·. BH4 é o desenvolvimento inú'<~-- us
ü·utural do 1\~;-rltório; 

i') que a mão cte-ol::n·u í'ormada pol'O GiDáfio de 
Macapá redunda em ensrG:es benef1cios para H 
rc=giE..o, inclm:lvf\ para aquelas estrHnmentr;. liga
das à explorac;ão de miné i·1os11 

RESOLVE: 

a) Determinar ao SerYiço de Adminjstr<.içíio 
Ge:~al rpe 8JH· •~ 1; :·;_:) ~: de:spesa de NC1·S }~80.000,00 
(fiuz0nto8 e oitt.mt~~ mil cruzeii'OS noves) para os 
serviç.cs <h3 Feeoiistrução, Rmpii;lç>ão f oquipa
m entus do Gir.:ásio de Maeapá, àestinfmdo a par .. 
cela. d~ NCr$ 60.000,00 para aquisição c1e equi
p<lmentcs; 

b) Detet'minar ac Senhor 2ecret::!.rjo-Geral que 
providencie aFl licitações adr·quadns1 denteo das 
especificaeões e o r cu mentos ~?Bti·.:.belecidos pela 
DivisãÜ dé Obras th) Território; 

c) Oetel'mÍD;ll' à Divisão d~l Edu<'.\!Çãl) para 
l'~:JJ.aciünar ~~qu~ fHH!l tntos indispensáveis de~;Unu. 
dos c.i.B diverr1aR oficinas dilQtH•le Gjná.~~ io, sub
metê-los à· minhf.', apl'ecia.çKo, pur-a postt'l'il'r lf .. 
citaç;iio d·2 pi'eços, através editQ.is ds tomada. de 
pr·eços. 

- Pob1iquC'-Re nu lJ)árív Qf!, ~ial, com urgência. 

G !:!D.. Tvanlw6 Gonçvlves M<lrbns 

Governador· d& T. F. A . 
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DECRETO-LE~I N°. 2/6~J .. po 

O prefeito Municipal de Oiapoque, usando das atçi .. 
bui~ões que lhe são conferidas pelo Decreto-L•;:i n°. 
5.839, de 21 de setembro de 1943. 

D E t; f~ E 'l' :\ : 

f,rtigo 10.) - Fica rorcr·ç<.~.do na qu.au!·ia \le :\:Cr$ 5.500,00 t_t;inM mil e quinl.w:::0s crnzeiros novos). por 
conta. tlo saldo ver!rtead(l 1\a pt! :S::H:i;.;ern d tl E}.~>.t:cici::~ Jí'iuauceiro d(~ 1967/~t' . a dot~~-1w o:·çamontúJ'i·'l. abaixo espN~i
fícaoa: 

4.0.0.0 -· Despe->a de Capital 
4.1.ti.D - - lnYestimentos 
·i.l.S.o - EquipameJHos e Ius t:=tla.çõcs 
4. \.3. 1 - Máqtii~nti. Motores o Ap:J,l'elhos 

-- Aquisiç.1io rte uro mq!.oí· de pôpa 5.50li.OU 

5.5úú,(l0 

Artigo 2".) - A presente dcspe:;;a cor;:erâ à. conta do 2.5.1.20 - Cota-parte do FuHclu de P!ltlieipuçilc 
elos Muuieípios. 

Artigo 3°.) - Ficam revogadas as disposições em coutr~:-io. 
Gabinete do Prci'eito Muníeip~tl de Oiapoqcc, 9 de dezembro de 1968. 

F'rancisc;o Guilherme Pimenta - Pte!citu 


	

