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AT68 DO POnlER EX!CUTIVO 
O GO\'t!rne•lor do Trrrltório Fed.,ral rlo l'.trap~. usnn

do ch:.; ;~t rlbulçõP!' que 11· E> ~à o ronf.,,·ic:l~ E'm Lei. 

RI!:SOLVE: 

A rt 1" - Hr:>ttficar o Dt-creto ( P ' n 9 uR:i:l. dt! 2(1 de 
OLI1 uhl'o de. J 'li5, Plhllicatl•• no I.Jidrio u;iciwl u~~tt! T&rrlló
rio t1°:0. 2.12& e 2.126 dt> 21 i' 22 dP outuhrr• dE' 1975, Cllll:' 
nnssa a \'igor·lr l'Orn a ~pg tintr rf'dar,:ãc : 

• - NomP~r L• oi7 Ribeiro de Almeida. st.>n·idor pe r 
t,•ncl"nte .1 F'unda~·ão Movimento Bra~ilelro de AJ!'OJbetlza~·iio 
I i\IOB nA Ll, posto fi dispo~ição do Gnyerno !'lo Território 
Fe<lmal do Am:~p<i, par:\ l'}:ercer o cn rgo ~m comis~ão de 
.;ecte\;iJiu dP Ero:ut.:ltão " Cu!turr., do Quadro d~ Funciona· 
rios co Governo desta l"nidadt>, a port1r de 2c' de ontubro 
do corrente Rno•. 

Art. :!~ 

Pai~ cio dn SP'entrlêc, 1'111 !\'lacll;:>fl 1-t dP 11t>\ embrn de 
i!l75. },70 dn Rt'públ!cii e :1:>2 da Cnar;ã'l do Tt rriturf() Fédl'
;·ol de :\f"'np!l 

Artln:r AzE>n•do Henning 
Governador 

(PI n.'' fJ9:!.:3 de 2·1 ele n•wembro de J!J75 

O G'n'PrnHdN do TPrrftc'rlo Federr.l de Amop6, ll!·óttl

do dad ntribui~õr~ qne !he s1io coufl::'ritl~•9 em LPi 

RESOLVE: 

Art. l'' - netlflc:1r o Decreto CP) n.11 0371, de :30 cte 
outubro de 197;i, publicado no Diário OficiDI dP~tE' J'eHi
tór!o n." 2.!!:1. d~ 03 de novembrn de Hl75 qu~ pas~a a 
vf~or:.r com a s~>gntnt e rerleçl!o: 

«- l'\omear P.ubens de Barauna, 1\lédico, nível 22-J3, 
do Qu:ch o de PPsso~d do :\1inist0rio da .\guit:ultura, ~1~tu 
;1 tli<po~içào do Go\'erno elo Terrltório Fedend do Amap:J. 
em crrMer excepcfon:oJI. de acordo com a autolf7.üÇiio do 
''·"Ct:ll'nti~simn !"t>nhnr l'rel'irler:t~ da RE'publlC'a nlravés da 
Expr•skiio de l\1oti\·os n.•l .;74, de 0!1 rle outubro dP 11175, 
p•tblicado no Dllinn Oficial di· •f> de outubro dP 1973, 
pan P;·:crc<:>r o caq~o em condss2o de Secret~n·io ae .:;r~udr 
e /\çiio SociaL rto Qt,adro de Funcic.n;\rio$ d(l Governo 
desta Unidadt>, a partir dt! 03 de noverr.bro de 1975>•. 

At·t. 2.0 - Revogadas as disposi~·õe~ em contt·ario. 

Pal)\cio rio Set~nt rião, em Ma<:apá, 24 de no\·ernbro de 
!975, ~7. 0 d~ República e ~3.'' da Crillção do Tf'rritól'io FP
<if:'ral do Amapú. 

Arthur Azevedo Henu!nn 
GovE>rnador 

(P) n.t· 0924 de 24 de no\·eml:,ro dE' 1!)75 

O O overnador do Território Fe<iE-r&l do Amapft. ll1,in· 

rlo ela• ntribuiqõe8 que lhe s!io conferlrl:!s em Lei, e tP.nrlo 
( m vi>tR o que consta do Processo n • 07H i5-SEGUP 

RESOLVE: 

Art. t• - Desfnn&r no• tt:rmos do~ artigo~ 217 E' 219. 
da L-o t nº 1.711, d f' 28 dl' outubro c.le !9!i2, lsa Mar1a Sou
to , Cl efe do Serviço de ('oordenar;ào. Fisraliz~A~iio e lnf ,._ 
mação, 11ímbolo 3-F; .Toão Vilhcma de Arhir,.rll', Datilos l

p ista , lllvel 1~-B e Darll da Cruz Pimentel Gu1rd11 Te11 1-
t.o r la!, n ível 12-Ç. t odos d l) Quedro de Funclonftrios dr ~t' 

• Território, Io:~O:os na s~cret:1rla dl' Sl'eur nnça Públlce, pll
ra. sob a pr"' ·idôncla d'l primeir:t, ~:on<tituirem a Comissão 
de Inquérito cncarrepàa dt' apurar po~~ívels ilícitos admi

' nistr;;ti\·os 0corric.>u~ na Delegncia d~ Policia de M:'IZa gão. 

Art. 2.0 
- Revogadn~ as dtspo~ições Pm con t rá r io. 

P::~llicio do SftE'nt r fi\o. em Maeapil, 24 de novembro de 
IP'i!'\ fJ7.U de R!'rúl.>lira " ~~v d:~ C rlaçso do T erritório Fe
der~d rlo Amapa 

Arthur AZo'vedo Hennfng 
Go\'ernador 

Funcw:::ao Nacional do Pem-Estar do Menor 

Acordo quP Pnt re ~i co!lebrarn a Fundação Na
don .11 elo Hem-E,tnr do menor E' o Governo do 
Tf>rritório fpclc>ra! ctn Amap<.c. atra\'O.:S da Secre
HI"Ía cte Saúde• e Ac;~o Social - SESAS. pa ra 
imf)hlniaçf.o cto Plano de Pre\'f'nção da Margí
naliz:Jçào rio Mcnnt·, objeto do Plano de Opera
C")E z. firmado t:ntre <c Fundação Nacional do 
Bem-E~tar cto Menor o GO\'erno da República 
Fc·deratÍ\ a do Hra~íl. o Fundo das Nações Uní
dfl~ para a Infância - UNICEF e o Deparia
mPnto ele As>unto~ Econômicos r:> Sociais das 
Na~·lif'~ Unidns - UNDESA. 

,\o5 07 dias rlo mês de no\'embro de 1975. na ci
'la• <' cll' !\Jacnpú. Território Federal do Amapá, fo i f irmado 
o pre~(·11te Acordo f'nf rE' a Fundação Naciona l do Bem-Esta r 
do 1\IPno r dora\ ante denominadn FUN ABEM. neste ato r e
presf'ntada pPio seu Pn:~ id •nte. Dr. f'aw !er de Melo. e o 
c;n\'Nnn do TPI'l'Ítório Federa! do Amapft . através de SU<l 

Sel'l't'(:-Jr1a dE' Saúde e A~·ão Social - SESAS, dora\·antc 
dt'nomin::~do Gon'rno-A P. ne~le ato repre~tntado pe!o Se
nhor go\ ernador Com te. Arthur AZP\'Pdo Henning. nos ter
mo!' dn~ clúw::ulas seguinll::<. 

Clúu~uln Primeira SctTi r:lo de ba~e para as r cla-
C:<-,f', ('lltre a FU:\.\HF:M e o Gon•rno-AP at ravés da 
SF.S.·\S, para \'igêncin cto fl''est-nh• t\eorclo. o Plano de Opc
neÕt'S rcsult;mt•~ elo Conn~nio firmado entrt' a FUNABEM. 
o Gon:r:w ch Ref. úb!icn Federntiva do Brasil. o Fundo das 
!\1~·õe!l liuirla<; para n lnfónría - UNICEF e o Depar ta
mPnto de . .\~~untos El'on<nnkos c Sociais das Na<;ões Unidas 
l NUES:\. bem como os Acordo~ ~ Termos Aditivos que o 
cnmp!cmcntan.·m. 

c,:lllsula ')('gundn - :\ fina!:dade do presente Acordo 
{• impl,lnt?.r o Plano cte PrP\'en~iio ela Marginalização do 
l\Ten,Jr. mediante '' e':ecu~üo do Plano de Integração de 
I\Tt·norE>!: na Comunichrle·• - PLIMF:C. na c idade de Ma
cupêÍ. Tcrritorio Federal do Amnp:l. \'isando os seguin tes 
objetivos· 

a. poi',;ibilitnr n ma atuação junto a men0res envo!
\'ido~ num proces..:o !e m:.Jr~;:mHiização. lendo e n vista o 
dL~l!r \'O!\·imento da sua JW r<ona!iclacle e ~ua in tegração 
ptw~rr's.,üva no.~ ati\'idarles ..:ócío-e,'onômieas e culturais de 
~ll<l COIIIUOitlade; 

h. incrementar o fort::~keímento dos \'a tores posi t i\·os 
da \'Í(h famili::lr. p··op!cinnclo a,)s p:li~ de menores em pro
ct>s~o ele m:ui(ina!i7.<tÇiio. uma orienlaç'io bio-psicossocial 
que auxili<' ,\ fnmilia nu cle5c-mpenho das suas funções 
~ociai$: 

e opot·tunizar " cmnl 1' c~ ,. Í'JtP~r:wi\o do~ ~er\'lço s 
go\'crn; •nen11i• P particul'1!'\!' q l l P"~;·•·n l''n'dbuir para 
melhorai' o 'tl<·'l !inw~'to nwr~,·J .>:ial, • t • .:_ll it>:tal e cultural 
1 .. f:1n1 , :1~ 'a1·e'H i~Jrl:t~ 
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As RcpartiçõeR Pt'1blicas / 
Territoriais clev"r"o remeter o 
l'xpedienlc dcsl.il~ad'l à publ i- 1 
cação ncstc DIARIO OFICIAL 
diariamentr até as 18:00 horas. 

EXPEDIENTE 'i As RC'partiçõC's P1. 1llicas 
cingir-1""-:lo às asl'>in~ tnras 
"auai;:; I'PD'Wadas até 23 dP 
reverciro de cada ano e às IMPRENSA OFTCIAL 

~~ 
DIRETOR 

I iniciadas. rm qualquer época 

I 
pcl[:)S órgãos competentes. 

As rcclamaçõcs pertinen
tPR â matéria rrtribuída no~ I 
casos de e r ros ou omiRsõcs. 
deverfto s<>r [ormuladas por 
(•scrita. a Seção dp Redaçi'to, 
das 9 às 12:(J0 hora R, e <las I 
15:00 às J7:00 horas, no máxi
mo até 72 horas apóR a saída 
dos órgão~ oficiais. 

Carlos de Andrade Pontes 
-C'"~ 

A fim de possibilitar a 
. rem :;; ;sa d(• Yalores acompa
nhado:-: dP e~clarccimcntos DIÁRIO QP'ICIAL 

Impresso nas Oficinas da Ir.'pren:;a Ofki:1! quanto a s ua aplicaçao. soli
cita mos uscm os intt: ressados 
pi·('[crencinJtllC'nte cheque ou 
vale postal. 

MACAPA - T. F. AMAPA 
-<7--~ 

ASSINATURAS 
Anual 
Semestral. . 
Trimestral . 
Número avulso 

Cr$ 

" 
(( 

(( 

50.00 
2f9,00 
12,50 

1,00 

Os suplerncutos às edi
ções dos órgãos oficiais só 
se fOl'IIL'Cerão aos n.ssinantes 
q·ne as solicilarC'm IHJ ato da 
asf'inatura. 

Os origmais deverão srr 
datilograrados e autenticados, 
ressalvadas. por quem de di
reito rasuras e Prnl'ndas. ~~ O funcionário público fc

deral, terá um desconto de 
10° 0. Para razer jüs a cstc 
deEconto, dl'\'erá provar csta 
condição no ato da aRsinatura. 

Excetuadas as para o eÀ
t.rorio r. que ~Não s e m p r e 
anuais as assinaturas poder
Re-ão tomar, cm qualquer 
P.poca, por ~-:cis mcRcs ou um 
ano. 

BTIASÍLIA - Este Diá rio O'icial é encontrado para leitu
ra no Salão Nacional e Internacional da Imprensa da 

COOFER PRESS, no <•llra~ília Imperial Hotel . 
-- --------------

Para facilitar aos assinan-[ A~im cl<' evitar soluçiio 

As assinaturas vencidas 
poderão srr suspensas sem 
a viso pré\'io. 

tps a 'erHicação do prazo ri"' dt• continuidade no rrcebi
validaclc d(' sua~ assinatura~. mento dos jornai~. de\·l'm 
na parte s upe rior do enderP- os a ssina ntes pro \'id<'nciai' a 
ço vüo imprpssos os númt>rr" respectiva renovação com 
do talã o de registt o o mês " I antecedência mínima de trinta 
o ano cm qut' [iodará. (:30) dias. 

O custo de cada C'xcmplar 
atrasado dos órgãos ofkiais 
será., na \ cnda avulso acres
cida de Ur$ l,OO se do mesmo 
ano, c de Cr$ 2,00 por ano 
decorrido. 

Cláusula Terceira - Para atendimento dos objetivos 
propostos na cláusula anterior. serão e:.:pcutados de forma 
in tegrada, os seguintes programas. 

a. P rograma de Educadio Complementar para 
Menores - PRECOM; 

b. P rograma doe Educação Complementar para Pais -
PRECOP; 

c. Programa de Atuação Indireta - PRL\T. 

Cláusula Quarta - As linhas gerais da ação a ser 
empreendida através dos programas flxadoE na cláusula • 
anterior, estão definidas no documento base denominado 
«Projeto Macapá», que ;:>assa a faze r parte integrant e do 
pre~ente instr umento. 

Cláusula Quinta Os programas estipulados na 
c láusula terceira serão executados em 03 (tr ês) núc leos 
preventivos implantados em a reas carenciadas do munici
pio sede (Maca pá), que serão selecionadas em conformidade 
com os critérios estabe lecidos no documento base • PrOJeto 
Ma capá>>. 

Parágrafo Único - Os núcleos preventivos deverão 
impkmt a r os r efer idos programas com ba~e no estudo-diag
nóstico das necessidades priorit:í rias das áreas (sede dos 1 

núcleos) selec.ionadas, a partir do qual serão procedidas , 
ou vida a FUNABE:M, as necessárias adaptações para o me
lhor atendimento das mesma~. 

Cláusula Sexta - Compete à FUNABEM na exe
cuçã0 do presente Aco rdo: 

a. pr estar assistência técnica durante a implantação 
e execução dos programas, objeto df'~te Acordo. a través d€' 
s eu co rpo t écnico, e em conformidade aom as Diretrizes e 
Normas preconizadas pelo seu Conselho Nacional; 

b. fiscalizar o cumpr imento do presente Acordo na 
for ma p revista n o a rt. 7.0

, inciso V, da Lei nQ 4.513, de 1.o 
de dezembro de lll64; 

c. supervisionar di reta ou i ndiretam ente a exec1.1ção 
dos programas, objeto deste Acordo; 

d. emitir parecer qll'anto à seleção, por parte do 
Governo-Ap, através da SESAS, do pessoal técnico e eosta
giárlo responsável pela execução do PLIMEC, nos núcleos 
preventivos; 

e. tretnar, conjuntamente com o Governo-AP, através 
da SESAS. o pessoal téenico e estagiá rio selecionado para 
assumir suas funções dentr o dos programas executados; 

f. avaliar, conjuntamente com o Governo-A?, através 
da SESAS, os resultados alcançados pelos programas de
se nvolvidos nos núc leos preventivos do munieí pio sed8 
(M aaapá); 

g. eontrlbuir tlnanaeiram ente d·a seguinte torma: 

a . CT'$ 1.525.282,00 (hu m milhão, quinhent os e vinte 

e cinco mil e duzentos e oitenta e dois cruz('iros• sob a 
fortna de reJ?)asses tJ-;meslrai~ através dn Subdiretoria d e 
Progumas Integrados, conforme rronograma de desembolso, 
integrante; 

b. Cr$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil cruzeiros) 
sob a form:1 de ces•ão de \.õm veículo a ser adquirido 
através da própria FUNABEM, a partir da a ssinatu ra do 
prestn~e convênio. 

g.l. despesas de pronto pagamento para manutenção 
dos 03 (três) núcleos preventivos previsto na cláusula quinta , 
em acordo com as normas estabellcldu pela FUNABEM. as 
quais pa~sam a fazer p.arte integrante do presente instru
mento; 

g.2. 11 realização de eursor !' breinamentos destinados 
a capacitação dos recurso~ humanos que atuam nos nú
c leos preventivos do municírio sede tMacap;\); 

g..3. 11 contratação de 01 (hum) técnico de nível su .. 
perior em regime de 40 horas Sl'manais, para atuar a nr
vel local e regional; 

g.4. a admL~são, por parte do Governo-AP. através 
da SES AS, de estud<tntes universitá r ios e / ou de escolas 
técnitzc.s de nível médio, na con diç iio de bolsistas, median
te a concessão de «Bolsas de Trababalho»; 

g.5. pagamento de despesas com viagens e estad ia 
do seu pessoal, do UNICEF, assessores e consultores, 
agentes de fiscalização e orientação do convf'nio e dos 
programas, pessoal voluntilrio ou bolsi"Stas, por ocaiião de 
viagens em funç:.io de trPinamento ou intercâmbio com 
outros projetos e /ou entidades simHares ou congênere s, 
realizadas sob a orientação da FUNA BEM; 

h. transfedr ao Governo-AP. através da SESAS, su
pr im ent os, equipame~tos. fornecidos pelo UNIC EP, no va
lor de Cr$ ~6. 140,00 (cfncoenta e seis mil e cento e qua
renta cruzeiros), de acvrdo com o Plano de Operações a 
que se refere a cláusula primeira, e ceder, por empréstimo, 
o veiculo adquirido pela FUN ABEM, para serem utilizados 
nos núciE'os preventivos do município sede (Macapá). 

§ 12 - Os recursos financeiros de que t ratam os 
subitens g.J , g.2, g.3, i 4 e g .~ desta cláusula, serão trans
feridos trime5tralmente J')ela FUNABEM. para eonta bancá
ria especial em nome do Govet n'l-AP/SESAS/ FUNA BEM, 
mediante a apresenta<:ão prévia do plano de aplica~·ão de 
verbas, consoantes com as nl!cessidades dos núcleos pre
ventivos dos programas, objeto do pre~ente Acordo. 

§ 2.0 
- Os encargos trabalhistas decorrentes da con

tratação do pessoal téc'lico de que trata o subitem g.3, cor
rerão por con t a do (' .., ·erno-AP, através da SESAS. 

§ 3º - P!lra a cuntra tavão dos estudantes bolsistas 
de que trata o subitem g.-4 , o Govem6-AP. através da 
SE3AS, asil inará convênios com escolas de nível superior 
ou t éoniaas de nível médio do municiplg sede CMacapã) 
por cujo intermédio deveri9 ser r ecrutalíies . 
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§ {0 - Retornariío a FU~ A BEM os I'Uprimen,os, 
equipamf!nto~ e Vt'lcul•• mencionados no Hem • h• duta 
clau~ul1 quando nro utilizndo> nos pr<'g r amas a que se 
de~tinan . 

Cláu~ul;. ;;di ma - Comptte an r.ovPrnr- ·\F a trR 
vés da SESAS. na execuçtio do prPsente 1\cordo: 

n. lmplnntar n3 (trios• nt c:r-0 prn t.t'v<' 110 municí
pio sech• (l\lacap(t) para ext-:-L•~ i:o dus p. Pgrumas fix<idos na 
cláu~ula tf'rc~ ira d!'ste Acordo; 

b. designa r paru atua rem nos núcleo~ prc\·entivrs . 
ou\'irh n Fl.l'\IABEM. técnicos dP ntvel su;> iCJr, cont ratflrlos 
em r egime de 4U horas semnnais. em nún.ero que a tenrla 
as nf'cessidades do~ progr umas: 

o. suprir os l'lúclf'os prevPntiYos do munirlpio sf'de 
r:11acnplll. de pes~oal auxiliar !secrPt:iJ'ic,s. rlBtii<•grRfos . rro
torLi t ;;:; sen·Pntes, mrrende;raF, '.'igia~). em n•tnwro crm,ií
zente c <'rn a~ n(•ccssidade:: dc•s mesmos: 

d adtnitlr estudantes unin·r~itórios e 'ou de escolap 
t(-cni( a' de n: '· 1 J med!o, na condição de bo l>is tes, prtra 
atu~r<'m nos núcleos rrP\'entivos junto nus men0res e pais 
ttlenrlicto ~ pt>los p rOJramas· 

e ~nd'Rntl r a extstl:•nc!!l e manut.t-nção do imó\'el SPde 
cl?. ndminf~trnçlio geral do presente Accrdo, bPm como dc.s 
n:~ ( tr/>~1 núcieo~ prn•entlvos a serem implantados; 

f ~upri r a sede ela arlrrinist ra~ãc ger al e us dos nú
cleos çn~ventivo~. de material pHrranente ' mesas. cadei
ras, bureaux. sof:ts. Arqui vo~. e~tan tPs, t!'lefone) e outros 
!1Ct-s,órior. necessario~ oo born funcionamento das mesmas; 

r. Rdm in i ~t ra r e planejar o uso e a plicaçÃo dos r e
curso! financE'iros prE'v•sto~ para a l!XPcução do p resente 
Acord o, contahilfzando-os para deito de prestação de con
tFts, conforme 88 n ormas e instru~·iies e x pedidas pela 
FL'N.\iW:\•1 e que passam a fazer parte df:'ste in<trt~mento; 

h. ndminht r a r e planejar a utiliza~ào dos eqtripamen
tos e \QIClllO~ rt'Cf'biclos do convênio FUNABil:Mjt;I'\ICF'F, 
mant Endo-os de lcnrdo C('m as normas expedidas oela 
FUNABEM e CJUP pas~am n fAzer parte Integrante de~ tc 
in~tramento: 

i. garantir, atran"s de acordos e convinios, a inte
gração e partl~ipnção dos servit;os governamentais e parti 
culares que per mit11m melror atendPr as necessidades mé
dico. sociais educac-ionais e culturei~. da população assis
tida pt>los pr ogran,as, objeto dt:'bte Acordo; 

j. rPalizar, rm comum aco rdo com a FUNABEM, 
cursos e treinamento~ para a capacitação do8 rPcursos hu 
manos qtte atuam nos 03 tlrõs) núcleos preventi,·os do 
munkípio ~ede (Macapá); 

I contribuir com Cr$ 809.846.00 (oitocentos e nov-. m il 
e oi tccentos e quar('nta P seis cruzeirCl~) bem com o sup!e- • 
mentnr os recuri08 não pr e\'is tos no presPn te Acor do. n~>
CP.ssários ao bom funcionamento des nt:ícltws e p rogramas; 

m. enviar mensalmente e S.!mpre que lhes forem exi
gidos. informaçõe~ e r elat órios scbr e a execução dos p ro
g ram!ls . 

n. zelar para que os objeo\ivos e RdminM>tração gera l 
do p resente Acordo ~t'jam concretizados. 

§ I 0 A implantação dos núciPos a que ~e refere a 
Hem •a desta cláusula, se dará a partir da implantação de 
um núcioo p revent ivo piloto. se leGiomulo conj unt:Jm ente 
tom a FUNABEM, o qua~ sen·irá de base pa r a a subse
quente lmplanta~·ào dos restantes. em et::rpas previa mente 
estipctlactas. 

§ 2° - As viagens e estadia para f ins de encontros, 
irf'ln !l mP nt os. estágics do~ técnicM o que ~e t efere o ltPm 
b» desta cláusula correrão por conta do Governo AP 

otra,·t>s da SESAS 

~ 3° - A seleçA0 elos estudantes a que se refere o 
item d» c!est11 clausula dev!'ni prort>fPar-se d e maneka 
conjunta: Governo-A P, SESAS'r UN AB l!J\1. 

§ 4º - Serão utilíz!ldas como sede para os núcleos 
pre\ enti\'0!' a que Ee refe re o item (• desta c láusula, as 
dependências ft 1icas df' sen iços gon>man entais e ou par
t iculares. mediante acordos ou convênios com o Governo
Ap. através da SESAS. 

§ 50 -· Os recu rsos flnanceiroi de qu e trata o it m 
«g desta cláusula, serão liberados trimestralmente, p la 
sul;}-d1reto rla de Progra ma~ Inteirad os da FUNABEM, nle
riiante prévia apre umtaciio dv se\i p lano ~ aplic:.çiio ,:e 
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contii?ente com fl número de núcleo~ e m funcionamen to e 
s ua' necessidades. 

§ 6º - Qua nto aos equipamentos a qu e se refere o 
Item h • . desta cláusula, serão transferidos pela referida 
~ub-dirPtoria p~ ··a o Go,·erno-A p, atr avês da SESAS, ~tro
porcionalmente ao num~ro de núcleos preventi\·os implan
ladCls, ,., tnf'd;nnt> "l"l'" ~entnção do seu plano de utilizaçã o. 
O \'eículo sera , ed1d< rneci nte, impréstimo, conforme es
tipulado em dot.:umen' ll e,pecifico. 

C láusu la eitava - O presentl" acordo t erá a dura~ão 
de três anos contMlos a partir da assinatura do presente, 
podendo ser prorrogado ou rPS('indido a qualquer tempo, 
pE'Iai p rtes, mE'dian te nvigo por escrito, com sessents dlall 
df' antecedência, sal\ ag•wrdando as atividades em anda
mento que per manece rão em vigor até o término dos progra
ml!s. 

Par··grafo Unico - Qu~nto aos equipamentos matt!
riais e veículo !ic:arào a disposição da FUNABEM ou 
U[';ICEF, p~ra deoisào ~cbre a a\·~abilidade de aplicação em 
qualqll!.'l' outro pro~rama de bem-estar do menor. 

Cláusula nona Para as que• tõ<'s decorrentes deste 
Acordo, Ple;::em as rartes cnntrn t antes. o Foro da cidade do 
R'o de Janeiro - Estado do Rio de .Janeir o. 

P. por h11verem RS~im acorda<io, ~rc!aram as partes 
aceitar tonos os di~p~sitivos estabelecidos neste Acordo, o 
qual dt>pois de lld('l e achado con(orm e, va i devidamente 
assinado e dat;:;à o pelas mP~mas, a tudo p resente, as teste
munha~ abnlxo e do qua l ~iio extreidas set e vias de igual 
teo r para idêntino fim. 

Dr. Fawler dP Melo 
Presidente da Fu:1dação Nacional do Bem- Estar do Menor 

Com te. Arthm Azendo Henning 
Governador do Território Fed eral do Amapá 

Tes temunhas: Ileglveis 

Fundação ~acionai do Bem-Estar do Menor 

Termo Aditivo ao Acordo que entrE" si 
celebram a Fundação Nacional do Be m
EstAr do Menor - FUNABEM e o Go
verno do Território F edHal do Amapá 
- Governo AP. através da Secretaria 
de Saúde e Ação Socia l - SESAS, 
pa ra uso de mate riais e equipamentos 
destinados à Pxecução do Plano de Pre
venção da Marginalização do ~.1enor, 
objeto de Convênio ente a FUN ABEM e 
o UNICEF. 

Aos 07 dias do mês de novem bro de 1975, na 
cidade de Macapá, Território Fede Pal do Amap&, 
foi firmado o p r esente Termo Aditivo ao Acordo 
Entre a FUN ABEM, neste ato representada pelo 
seou Presidente, Dr. Fawler de Melo. e o Gover
no-AP. Htravés da SESAS, neste ato representado 
pe>lo <)enhor Governador Comte. Arthur Azevedo 
Henning, nos termos das cláusulas seguintes. 

Cláusula Primeüa - O Governo-AP, através 
da SESAS, obriga-s~> a utili zar os equipamentos e 
materiais recebidos como parte do Acordo, ex
clusivamente em função dos progvamas deste. e 
u tilizá-los unicamente em objeto de serviço. 

Cláusula Segunda - Os equipamt>ntos e ma
teriris poàNão também ser utilizados, exclusiva
mente, pa ra o cumprimento rle tarefas em casos 
de calbmidade pública . 

Clciusula Terceira - O Governo-AP, atPavés 
da SESAS ,obriga-se a mantH adequadameonte os 
equipamentos e materiais mt-t!liante rev1sao 
periódica, assegurando o P"' ' rl'ito funcioname nto e 
estado de conserva ção do~ ~~~!'mos. 

Cld usul& Qu:,rta - ( ~ ~ 
J,~rilli<: par a rs progrP.mP, rfr 

·qtJÍ• ' ' ll 'f r t, s 
A. eu r'" <;r rão 

<: ma
entre-



3u. e ·1a.· ft>iras, 25 e ~6 de !1 ' \'er.rbro de 1975 

g,Jes pela FU"\r\BE:\1 ao GL•verno-AP/SES.o\;:,, 
vn ce~,;ão, rrot- 11'mh· doenmentr; as~mado pelas 
pal't~:-s e por d11Rs le"'ten unhas. ond:: ficor3o ex
pre"Sf'mente estipulado<: os fins "specificos para 
os quais St> destinam 

Clausula Quinta - Os equip~mentos { ma
t .. riaJ:o; à~' erão ~er bem utllizr<do<:, nos te.1 mos dos 
Acordos fu mhdOS e do r• f'Sentl', s ndo que. se não 
uti liz&dos adequadamer1le ou perrranl'rer<·m inati
vo~ ou dt:snecessário:;, por qualquer motivo, serão 
obrigatol'iamenle ent1egues ú FUN.t\BEM, dt>vendo 
existir o invPntúio dos bt·ns e sua i d~ntificação 

(material per·T.anentP), com a-5 sigla s da 
FUNABE \~/UNICEF'. 

E p(lT' hav .. r,.,m assim H'"l dedrl, declaram as 
partes art.>itar todos os di-.pn~·iti,·oc: .. ~hlbeh·ciclos 
fl~'ilf' Tf'rmo. o qu&l rlt.>p< ís d~ lido e neh:.~do con
fvrm .. , vai dtddamente a~sinndn E' d:>t:tdo ptlas 
m::!sma, tudu pre.>entt. as tE:Sit'munha:-. abaixo. .
do qual ::;ão ex;traídas sete vi':l!' de igual te-or p:na 
id~ntico fim. 

Dr. Fuwler de :\h-lo 
Presidente da Fundação Nf>l1ional do 

Bem- Estar do Menor 

Comte . .-\rthur Az .... vedo IIPrJning 
Governador do Território F~df•; ~n do Amap(l 

Ttstemunhas: Il~>gívt'iS 

l'ref'ellllrn Jluniriprtl de Jlacoprí 

Dcrrl'to n° 046/7;1-GAB-Pl\'L\1. 

<' Declara de utilidade publica. para fins de 
desapropriação. uma área àe terras. e respecti\·as 
benfeitorias. destinada à con.;;tru~·ão de uma unida
de hospitalar, situada na localidade de Porto Gran
de, Município dC" Macapá ». 

O Prefeito Municipal rle Macapá. usando das 
atribuiçõc•s que• lhe são conll'riclas pelo inciso li, do 
art. 48. dto !J de janeiro d<.: 19G9, tendo em vista o 
dispositivo nos arts. 5°, alinoa "g ~ c fi0 •• do Decre
to-lei n.O :~:3()5, ric 21 de junho de 19U. 

DECRETA: 
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Publ!c a do neste Departamento de Adminisü c~ção, 
aos 17 dias do m{•c; de no\·Pmbn• de 1H75. 

I\'e\\'ton Douglas Barata elos Santos 
Diretor Dept0 Administração 

l'rcfeihlTrl Muniripal rte 11'ucapâ 

A V IS O 

Tomada de Preço n. 0 37 /75-CPL. 

De oràem do Kxm 0 Sr. Prefeito NTuni pal de 
~.lacApá, Capital do Território Federal do Amapá. 

• avi ~amos aos iontere!'s&dos na Tomacta dP Breços 
1 n.O 37/75-CPL., publkr.da por esta Prefeitura que 

por interesse da Administração Muniupal. a sua 
abPrtura foi transferida para o d ia t.O de dezamb1 o 
de 1975, às tT.esmac: horas e no mesmo lcJcal. 

:vracapá ( \p), 18 de novembro de 1975. 

F:con.0 Newton Dougla:. Barata dos Santos 
Pnsir:IPn te da CPL 

Ju~zta de ronciliacr7o e Ju lgumenlo 
rle Nacapd 

EDITAL DE NOTIFICAÇ AO 

(Pelo pra'lo àe 1 O (dez) dias) 

Pelo presênte Edital fice notificado Rnimunoo 
Gomes d~ Souza, ncléimante no~ autos do Proce:.so 
nc• JCJ-l\Tacapfl- 351/75, e-m que Cornélio Nunes . é 
Peclamarloo, de que tc•m o p1 azo acima mencionEdo, 
para se manifestar qu ren.Jo, sobre a \' enda parti
cu.lar do bem penhorado nos autos do pr~:sente 
proce~so. 

Secretaria ria .Junta de Concili'lçâo e Julga
mento de :vla~apá (AP), 21.11.75. 

Euton Ramos 
Diretor de Secretaria 

(omponhia dP /Cl elricirlrule rio Anwprí 
CEA 

AVISO 

Art. 1.0 
- Ficam declaradas de utilidade pú- , 

bhn. para fins rle desapropriação. uma área rle ter
ras com 1 0.000,00m2 (dez mil metros quadrados) c 
respecth·as benfeitorias nela cxistct tes. ~ituadus na 
Quadra n .0 H. Seto1 l f), em P0rto Grande. 1\'funiri
pio de Macapá. 

fo:dital de Tomada de Pr· , o~ n° o:~/75-CE.-\ 

i.\ Companhia de Fit:tricidadc> do :\m~tpó-CEA, 
torna pubiico. r~ua l'OnhPciment<J de quar.tns P~S
sam se intr:res~ar. que se acha aberta n Lieite1çilu 
de> Tomada de Preço<. n.O o:~j7:i-CEA. para reforma 
geral no Almo'>.ar'fadc c ampliação e reformas nu 
prédio da sede. 

Art. 2.0 - A área referida no artigo antece
dente é plana, com as sef:uintes características C' 
confrontaçciC's: limita-se' ao Xorte. peh1 :1a Rua, ao 
Sul pela 4.a Hua. a Leste pela 1.'1 A \'Cnida, a Ot•s
t e pela 2<1 A \'Cnida. conformP memorial dt>scritivo 
que integra o processo nº -!Dri/75, de 26-08-7~). 

Art. :~.0 - A Prefeitura Municipal de Macapá, 
atra V('S rlo Departamento de Obra~ e Viação. pro
mon~ró a rlesapropt iação da área de terra de que 
t rata estt' Decreto, na forma da legislação ngente. 

Art. 4° - EslL Decreto entrará em vigor na 
data dl~ sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Cumpra-se, R<igistre-~c e Publique-se. 

Palácio 31 de Março, 17 de novembro de 1975. 

C Jeiton Figueiredo de Azevedo 
Prefeito Municipal de Macapá 

A Licitação realizar-se-á fls 03:00 h oras do dia 
11 de d<:'í'embro de Hl'i.), na sala do Departamento 
Tél nico desta Empresa, sita ú A venicl:t Padre Júlio 
Mnria Lom baerd n° HJOO, nesta Capital. 

O Edital e os esclarecimentos complementares 
serão fornecidos pelo Departamento Técnico da CEA, 
no endereço acima mencionadn. 

Nlacapá. 18 de novembro de 1975 

Doi)' :V1endes Boucinha 
Diretor Administrativo I 

I 

1 Preço 
I . 

do exemplar: 
Cr$ 1,00 


	

