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ATOS DO PODER KXICUTIVO 
lN) n.0 034 de 18 de novembro de 1977 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan· 
do das atributçõl's que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
item 11, do Becreto-Lei nº 411, de 08 de janeiro de 1960, 

RBSOLVE: 

Art. 1.o - Estender aos inteerantes da Policia Miii- 1 
tar do Amapá e seus depenodentes, os benefícios da Rede 
de Assistência Médico-Hospitalar da Secretaria de Saúde e 
Ação Saci :~ !, no âmbito do Território Federal do Amap? , 
até ulterlrn deliberação. 

1\r!.. 2.0 
- Este Decreto entrará em vigor na data de 

sua pubUooção, revogactas as disposições em aontrsrlo. 

Palácio do Setentr!ão, em MacapÍI , 18 de novembro de 
1917, 89º da RepúbUca e 352 da Criação do Território Fede· 
rei do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennfng 
Governador 

(P) N.o 0672 de 22 de novemb11o de 1977 

O Gove-rnador do Território Federal do Amapá, usando 
das atrlb1.11ções que lhe são conferidas pelo ar111go 16, Item 
li, do Decreto-Lei nº 411, de 08 de janeiro d-e 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Debelfmlnar, a contar de 1 º de dezembro 
do corr'ente ano, as transf~rêbcias de Funções dos servi
dore'l'l abaixo relAcionados, ambos p~rte-ncentt'S à Tabela 
de Pellsoal Temporário do Govei'no deste Território. 

Para a Função de Técnico em Contab~ldade: 

Maria das Graças Monteiro Lobsto ( A'uxlllar de Escritório) 
Afonso Vitor Oorreia da Cesta (Escrlturilrlo) 

Art. 22 - Revogadas as disposições em contrário. 

Paliclo do Setentrião, em Ma capá, 22 de novembro de 
1977, 89.0 da República e 35.0 da Crlaç'lo do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n.0 0673 de 22 de novembro de 1977 

O Governador do Territórie Federal do Amapá, u&an
do das atribui~ões que lhe são o~nferld'ls peio artigo 18, 
Item li, do Decreto-Lei n .0 411, de 08 de janeiro de 11169, 

RESOLVE: 

Art. Iº - Determinar, a partir cte 12 de novem.bro 
Glo corren•e ano, a transfer§ncia da função de Detdlve, 
para a função de Escrivão, dp servidor Hermes Matos 
Osrdoso, pertencentP a Tabela de PessoaJ Temporário do 
Governo deste 1 erritêla'lo, lotado na .9'eefttarla de Segu. 
nn~ Públlca. 

Art. ~º - l'tevogadas as disposições em oontrário. 

Paláolo do Setentrião, em Macapá, 22 ele novembro de 
1977, 8!1.0 cia Repúbllea e 35!! da Criação do Território Fe
•eral do Amapá. 

ArUnu Azevedo Henning 
Gover:_n~d!r 

(P) n.0 0674 de 22 de novembro de 1977 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
?o das atribuições que lhe são conferidas pelo ~o~rtii-9 18, 
Item li, do Decreto-lei n.0 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Determin.ar, a contar de 1.0 de novembrq 
do corrente ano, as transferências de funções dos Rerv!
dOTes abaixo relacionados, ambos pertencentes à Tabela de 
Pessoal TempOTário do Governo deste Território. 

Para a Funçãe ~ EsorlvAo: 

ldelfonso Pantoja da Silva (Guarda Territer,'Bll 

Para a Função de Detetive: 

Sérgio Augusto Braz de Brito r Guarda Ter11loorialJ 

Art. 22 - Revogadas as disposições em contrárlb. 

Palâelo do Setentrlão, em Macapá, 22 de novembro de 
1977, 89.0 da República e 35.o da Criação do Terrltérlo Fe
deral do Amapá. 

A1 thur Azevedo Henning 
Governador 

(PJ n2 0675 de 22 de novembro de 1977 

O Governador do Território J'ederal do Amapá, ~a't' 
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artrgo 18, 
item II, do Decreto-Lei n.0 411, de 08 de janeiro de 19'619. 

RESOLVE: 

Art. 12 - Retificar a redação d!o Decreto !P) nl1 0609 
de 07 de outubro de 1977, publicado no Olãrio Oficial n.0 

2.592, de 18 do m esmo mês e ano , que passa a vigorar nbs 
seguintes bermoe: 

- Designar, nos termos do artigo 145, item I , tlom
binado com o a~rtigo 147, da Lei n º 1711, de 28 de outubro 
de 11152, s sérvidora Aldenora de Souza Miranda Nalff, 
ocupante do eargo de Profes'sor do Ensino Pré-P~mério e 
Primário, nfvel 11, do Q'ui'Klro de Funclonároi'Os do Governo 
deste Território, lotada n'8 Secnetarla de Educação e éul
tura, para exucer a função gratificada, símbolo 9-F, ae 
Dlreto:ra da Et~colR de 1.0 Grau «Olavo Bllac», a partir de 
1.0 de agt:~sto do cci>rente ano. 

Art. 2.0 
- Revoiadas aa dlsposlçõu em contrário. 

Palácio do Setentrlão. em Mlicaoã, 22 de novemt)ro 
de 1977, 892 da Repúblfca e 35° da Criação do Território 
Federal do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(P) nº C 676 de 22 Gle novembro de 1977 

O Governador ctD Território Federal do âmapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
item li, do Decreto-Lei n.o 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Retificar a redação do Becreto (Pl n.0 

0611, de 07 de outubro de 1977 publicado no Diário Oficdal 
n.o 2.5i3, de 19 do mesmo mês e ano, que passa a vigorar 
nos se~uintes termos: 

- Desjognar, nos termos do !lrtlgo 1~. item I, ~rn
binady t~m ct artigo 14'7, da Lei n2 17.11, de 2Q ch: OU\llb)'o 
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As Repartições Públicas ' 

rerritoriai~ deverão remeter o 
expediente destinaüo à publi
cação neste DlÁH.lO o:- I(;lAL 
diariamente até as t8:00 3orM. 

EXPEDIENTE r As Repartições Públicat 
cingir-se-ão às sssinaturas 
anuais renl)vadab 11té 23 de 
revereiro de cada ano e às 
iniciadas. em qualquer ('poca 
p2los órgãos competentes 

IMPRENSA OFTCIAL 
-<7·~ 

DIRE',..OR 
As reclamações pm tinen-j 

·es a ms.téria retribuíõa no~' 1 
casos de erros ou omissões., 
deverão ser formuladas por 
t:Scrita, a Seção de Redação, 
das 9 às 12:00 horas, e das I 
15:00 às 17:00 horas. no máxi
mo até 72 boras art.fl a saída I 
dos órgãos oficiais. 

Jr·arri!rto 'L rindade Pontes 
~~ 

A fim de possibiJitar ~o 
I rem~ssa de valores acompa-

DL\.1 :10 OFICIAL 

1 

nhados de esclarecimentos 
quanto a ~ua aplicaçi.i o, soli-

Os orígmais deverão ser I 
datilografados e autenticados, 

rmpresso r.as Oficinas da Imprensa OficiAl 
MACAPA- T. F. AMAPA 
~ 

ASSINATURAS 
Anual 
Semestral. . 
Trimestral . 

Cr$ 50,00 
« 25,00 
(( 12,50 
(( 1,00 

1 
citamos usem os interessados 
preferencialmente cheque ou 

1 vale postal. 
Os suplementos às edi

çõ&s dos órgãos oticiais só 
se fornecerão aos assinsntes 
que ss solicit. em U() ato da 
as~inatura. ressalvadas, por quem de di- •

1 

Número avulso 
reito rasuras e cm<'ndas. ~ 

•BRAS1LIA - Este f)iário Oficial é encontrado para leitu-
1) !uncionário público ie

dc ', terá um desconto de 
10 u· Para fazer jus a este 
dL conto, deverá provar esta 
condição no ato da assinatura. 

Excetuadas as pf.ta o ex- ' ra no Salão Nacional e li1ternarional da Imprensa da 
terior, que serão s e m p r e 1 COOP~R PR~S~ B_rasília Imperial Hotel». 
rnuais as asLinaturus poder- . . . -----· 
se-ão tomar, em qualquer Para !~mlltar aos 1SSinan- A ~im de evitar solução 
época por seis meses ou um tes a venhcação d J prazo de de continuidade no recebJ O custo de cada exemplar 

atrasado dos órgãos o[iciais ano. ' validadt de su_as assinaturaF, menta dos jornais, devem 
na parte supenor do endere- os assinantes providenciar a 
ço viio impressos os números respectiva renovação com 
do talão de registro o mês e antecedência mínima de trinta 

erá. na " enda avulso acres
L a de Cr$ 1,00 se do mesmo 
ano, e de Cr$ 2,00 por ano 
decorrido. 

As assinaturas vencidas 
poderão ser suspensas sem 
aviso prévio. o ano "Dl qnP findará. , (30) dias. 

------------------
de 1952, a senvidora Riai'munda Que1roz Nascimentlo, ocu
J2ante d<l cargo de Professor do Ensino Pré-Primário e 
P.rim:l.rio, nív~ l 11, do Quad~t·o de Funcionários do Gove~no 
deste Território. lotada na Secret<>ria de Edueaçi;o e Cul
tura, pal'a exer-cer a funçã'o gratificada , ltímbolo 9-F, 
de D1lretora da Escoia de 12 Grau «Vi_cente Rêgo Barros», ; 
a partir de I 9 de agosto do corrente ano. 

Art. 2.0 -Revogadas as disposições P.m contrário. 

Palácio do Seteotrião, em Macaofl. 22 de novembro de 
!977, sb. 0 da República e 35.0 da Cria-ção do TerritÓrio F e· 
dera! do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

TERMO ADITIVO 
Termo Aditivo', ao '' onvênio de 20 de 
agostc de 1976, celebr~do entre o Mini s ... 
tério da Agricultura, e a Secretaria de • 
Economia, Agrâcultura e Ccloni.zaçf'o do 
Territónio Federal do Amapá, para exe
cução de um Projeto de Informação de 
Me~ado Agrícola, publicado no Diário 
Oficial da União, de 19 de setembro de 
1976. 

A,os onrze dias do mês de novembro do ano 
de mH novecentos 'e seten t'B e sete, o Ministério 
da Agricultura~ doravante denominado Ministério, 
representado pe lo DoutOfr Alberto Bentles 
Guerreiro, Diretor Estadual em Ma-capá, Território 
F-ederal do Amapá!, conform~ deLegação de comP\e
tência conferida pela Portaria Ministe1·ial n. 0 235 
de 05 de maio de 1977, publicada no Diártio 
Oficial da União de 17 de maio de Í977 , e a Se
oretaria de @concmia, A~ricultura e ColonizaÇão 
~ Território Federal dG Amapá. doravante deno
tni'n~da Seoretl9ria, represen'I:Rd a pelo seu TI'tulsr 
D outor Júlio A:r.mando Horna C2nt;I(>.Jli, resolve
rom ce lebrar o presente Termo Adlth'o, media-n te 
a!: Clá'usulas e condições seguint-Es: 

Cláusula Primeira -O presente Termo AdiVivo 
t em por objetivp a manutenção de um projeto de 
informaQão Agrícola no Te.rnitJório Federal do Ama
pá, compreendendo as atividades de coleta., prepa
raçoo, inte~âmbio e divulgaç-ão de dadds sobre o 
comportame01to de mercado de prod utos agropecuá~ 
~ios, que passa a fazer parte int;er~nte d!estlê ins
trumento independente de sua tran~crição. 

Cláusula St> gunda 
das partes: 

I - Do ~inistério 

Constituf m obrigações 

a) Concorrer, no presente E:xercicio, com a 
importâncra de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), 
por conta da atividade 1311. {)41 0442 050- Estu
dos e Pesquisas sobre Merc1ado Agrícola -- Ele
mento de Despesa . 3.2. 7.9 - Transf~rências Ccr
rentes - Divers'as - Empenhad·os scb n.0 

b) alocar r ecursos para os exercícios subse
quentes, 

c) Acompanhamento e superv1são de execução , 
através da DEMA-Amapá. 

II -- Da Secretaria 

u) A plioor O!: 'recursos e executar fielmente as 
ativida1es, conforme esp ecíficação no Prçgrama de 
Tra-balho; 

b) Cumprir rigorosamente as instruções Gerais, 
81Movadas pela Rortaria Ministerial n. 0 234, de 06 
de mai<• de 1977, publicada O'' Diário Oficial da. 
União, de 16 de junho d>e H'' , as quais pas:>r.m a 
constituir parte int.egrante deste instrumento, inde
pendente de Vt-an5'0riçâo. 

Cláusula Tarceira - O presente Termo Adi· 
~.vo será publicado no Diário Ofidal do Terdtério 
Federei do Amapá, permanecendo em vigor as 
demais Cláusulas e condições até enbão estipuladas, 
não alterados po•r este Instrumento. 

E!. para validade de que pelas partes foi pactue
do, firmou-se este instrum ento em 2 rdues) vias 
de !igual teor. na presença das testemunhas, que 
também o subscrevem. 

Alberto Bente's Guerreiro 
Diretor Esh1dual do Amapá 

Júlio Armando Horna Cantelli 
Secret-ário de Agricaltura do Amapá 

Testemunhas: 

Nestlerino d0S Santos 7
1 • te 

Joaquim Martü (- TI 1cha 
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---.--------------------------------~·~-------------------------------------------.---------------
Termo Aditivo GAB 

3.2.:0.0 - Transferências Correntes 
3.2.7.0 - Dh•ers&s Transferêric!.as 

C.o rren~es 8.ooo,oo 
4.0.'CUJ - DEspesa~ de Capital 
~.l.U.U · lnve timentoll 

Termo Aditivo ao Convênio celebra-do 
entre o GoverniJ do Te111\tório Federei 
do Amapá e a Pre'feitura Municipal de 
Macapt. para limpeza de Iga-rapés qw; 
s~rvem de cnmur1cnç;;c er!' localioodes 
do Município de .• 1ac p. 

1 4.1.3 O- ET.tuipamentos e Insta,Jações 45.ooo,oo 
4 1.4.1) Mat• riel Permanent e 9 ooo,oo 

A0s .~3 (vinte e t·rê>s) <tias do mês de novembro 
djo ano de hum mil twv·ec.-nto~ e s~tc·nta e sote 
(1~7). nesta cirJade de 1\tacapá, Capital dv Ter- ! 
ritório Fed rel do i\Jr,Hr i , w, Prdádo do Scte-ntrião, il 

de um lad~> o Gt>verno de Território Fe-l~r;1l rl,) 
Amap3, reprt:.-:enta0o pc:Jo Exc ... lentíssim:J S-enho r I 
Governador A'rthur t\zevedo Hffining, d·1q u i por 
diante áenom;n1rlo ·impl'€~m.-• n1e Go'Jerno e n 

1

. 

Prefeitura Vur ci•·a1 de ~1acap ~ , rrpres;;-ntada pelo 
seu PrefPi to C I ·iton Figut>i r Pdo de A7"' V E dn, do r a- , 
v~wt d~')()mincr! :,;im-p!esmcn'te P.r~ei• ura, re<>ol
vem d • C0'1Htm :JCordn . .firmnr o prPc;ente Termo 
Adit'vo, consoant(' clf.uo:;ulas e condições seguinteF: 

Cláusula Primeira - Fu'ldam:e.nto Lagal: O 
p r ese te Termo Aditivo foi e la h' fi r<o ~"om e mba
s'lm n'o n:> que di5põe R Clámuta Nona - Da 
Modificaç1o e da Rescisão - do refe rido Con
vêtnir 

Cláusula Segunda: A 
gánr::ia - do C.onvênic. 
redação: 

Cláusula Décima -· Vi
pa&~~rá ter a seguinte 

«Cláu~ula Décima Vigência: v present~ 
Convênio após ter sua aprova9ão pt>la Câmara 
:\1\lnioipal de v .. readorPs de ME capi;, t<>rá sua vi
~ên ·ia a partir de sua publicação no Diário Oficifl l 
do Território». 

Cláusula Terceira: Permanecem inalteradas as 
dem'l;'l cl3usulas d·o Convênio. 

E, par'l firmoza e \'alid.,~e do que pelas partes 
ficou estipuludo, lavrc u~ ~e o pnsente Ter mo A di 
tivo, em dez (lO) vi.as de igual t€or e f'orma-, para 
o mesmo efPi'n !Pgal, na prt>senÇe das t.este mu
nhas abaixo assinadas. 

Macapá, 23 de novembro d~ 1971. 

,\rt..hur Azevedo Henning 
Governador 

Cleiton Figueiredo d.., Azeveio 
Prefeito Municipal 

TestE:munh as: 

José Vitor dos SI: ntos Banhos 

Edna Lai" SoaJ'I .: s da Cunha 

PTefeituTrt Muniripal r/e Macapâ 
Decreto n.U 137/77-.?Ml\1 

Oi~põe sobre aberturn de Crt'dito SuplementM 
e Anula,ções de Item cl~ THbPia Explicatlv; 
da Desnesil p'or Org5o• d A·dminís tração Mu
n ici'Pal. 

O Prefe!io Municipal de :v.Iucaoá. n,o uso das atribui· 
ções quP lhe são confericl::~s pct- 11'1. 

DECRETA: 

Art. I 0 
- Fí•ca Rnulada 'l imp(>rli\ncio de CrS . . 

1.230 51H.O(') (hum milhi\ r , duzentos e tP;nta rní1. quínher.l l" s e 
nov<>nta e 1uotro ct'\.!7eiro~•. no Ort;a ml·nt,, An1lí~ico de 
cõrrente exe1·cjdo, di'~ nr~~M que cr·mrõem a Adminis
traq'io do Muricíp'o, v•l ... > nen~ r:tn s dota~ões , ccnfol'rr f 
dist:rlnfnação '\baixe. . 

CP r•. 

3.{).0.() - Uc:oiJ.:"as Lunemtes 
:u.n.o - Despesa s de CusteitJ 
3.1.\.ll- PesBoa1 

62.ooo,oo 

0:?.00 - De~p. ~as V·niávei~ e/Pes soal 25.ooo GO 25.ooo,oo 

D.F. 
:l:>.n.o ·· Tn.nsfPrênt"ins Correntes 
·3.2.7.0- Diversos Transf. Corr entes 2o ooo o o 2o.ooo,oo 

D.F.C. 
4.0.0.0 - Despesas d€ Capital 
4.l.o.n- T,nnstlimenfm: 
4.1.2 li - Serv. em Reg. P r og. &pe.cia l 

- De~em·ohimento do Ens de 
I Gr1u 1.o3o.594,oo l.o3o.594.<•o 

D.D U. 
3 0.0.0 - Defpes.:s CorrenteR 
3.1 0.0 - D<>:::~pesas de CustlPio 
~ . 1.1.0 - Pessoal 
02.00 - Des'Pesas Vaoriávds e/ Pessoal 55 ooo,oo 

3.2.(1.0 Tr~sferências Correntes 
3.2.5 O- Contribuição p Prev. Soei~! 12.ooo,oo 67.ooo,o0 

D.O. 
3 0.0 O - Despesas Corrente i 
3 I.P.O - DrspE>sas de Custeio 
3.1.2.0- M1t;• l'ial de Con~umo 

T O T A L 
2fi.noo,oo 26.ooo)Oo 

Cr$ 1.:13o.594,co 

Art 2.0 - Com os recursos pTovententes d as anula
çõPs feHas pPolo a rt.igo anterior. fica m supleme!'ltadas na 
l1T14Jor t<incia dto Cr $ 1.230.594,1' 0 <hum milhão, duzentO'~ e 
trinta mil qttlnhentoi e noventa e quavro cruzeircs), o~ 
itens das riotAcões do Orçamento Ana l!tico do eorrenote 
exercício . dos ó~ãos da Adminiatração Municipal , c<>nfor 
me di~criminação abalx o: 

G.A.B. 
3,0.11.0- Desoesas Correntes 
3.i·.o.o- Despe:a de Custeio 
3. l.3.ll- Serviçr s de Terceiros 
3.1.4.C Eot•argos Diversos 

D.A . 
3.0.0.0- De-spesas Corr entes 
3.1.0.0- Despesas de Custeio 
31.1.0-Pessoal 
02.00 - Des pesas Variá v eis c/ Pes-

2<J .oob,oo 
2o.ooo,co 4o.ooo,oo 

soal I o5.ooo,oo 
3.!.4.0 - Encargos Divers\)s 3o.ooo,oo 
3.2.0.0- Transferência's Correntes 
3.2.5.0 - Contrlbt..~oe;ilo p / Prev. So-

cial 25.ooo,oo 16o.ooo.oo 

D.E.C. 
4.0.rt.O - Despe8a de Capital 
4.1.(1.0 - In.ve~tlmPhtOI' 
4.1 2.0 ·- Serv. e m Reg. Prog. Elapeclal 

- Manut . de ensino de 1.0 

Grau. 13o.ooo,oo 13o.ooo,oo 

D.O. 
4.0.0.0 Despe~ a de C a pil&:l• 
4.!.0.11 - Inve!rtimenws 
4.h 1 o - Obra: Pública'!' 

- Const.. Ret:t. Ref. Ampli. e 
Conserv. dos \)'I"Óprios pú-
blicos munil'ipais 3oo.594,oo 

- Const. de um meorcado rm 
Santana 2oo ooo.oo 

- Cn'no!lt de 6 (seis) S1' 1as d-e 
;;u las no~ Grupos Escolart>s 
Mu!Yidpais 2oo.ooo,oo 
Con•t. de 6 [sE>l•l ~alas de 
aui<~Q no Grupo Esc. Hil-
dem1r M'lla 290.''M co 9oo. 5!l4.oo 

T O T A L Cr$ 1.23oo.5_94~oo 
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Art. ~o - Este D"creto entrará em vigor na data 
de sua publicagão, revog< dns ~s disposições em contrário. 

Cumpra-se, Regist e-se e Publique-!'e. 

Pal:1cio 31 de M:m o, 07 de outubro de 1977. 

I:Con Ne\\'ton Dr·up.Jr·~ B::>rnté· dos Santo~ 
r>ref-dto Sub<tit:1to 

Publicado OPJ(t Oep&l"t&mento de :\dmin str .cão, uUS 

07 di:1s d·• 1o1f\~ de c utubro c1c. :mo cl i!!77. 

Jacy Jansen Costa 
Diretor do Deptç de Admini8tração 

Gabinete do Governador 

Consultoria Jurídica 

Convênio Nº 19!77-CJ 
Con vênia q.ue ertre si ceie bram o Go
verno do Territorio Federal dt> Amapá 
e a Brc-feitura Municipal de Oiapoque, 
para a .Execu~ão do Desocm•olvimento 
Sócio-Ecanômico das comunidades I·ndí
geoos de Oi1-1poque. 

O Governo do Terr'itório Fedeml do Amapá, 
doravante den.ominndo simples'meme Governo, nes
te ato rt:pl "S':nta-io pelo Excelentíssimo Senhor 
Gov2rnadw SubsHtuto Panlo Fernando Batistta 1 
Gu~rra t- a Pref=itura MunicipE.l de Oiapoque, do
ravantt> ctenominqda 3implE'SITd~flte Prefeitura, mste 
ato rLpr.-c;F>nteda P"'IO ExCRl E-nt;<: irr;o s~r:hcr Pre
feito Mun.'icip'al José Onolênio de Almeida, fi'rmam 
o p.rese r.fle' Convênio, conforme cláu-sulas e condi
ções seguintes: 

Cláu~ula Primeira - Do Fundamento Legal: O 
p.r~sente Convênio foi elaborado com fundamento 
no que dispõe os inciscs li e XVII, do art. 18, do 
Dec.reto-lei nº 411, de 08 de janeiro de 1969. 

Ch'tusula Segunda - Do Ob JPtivo: O presente 
Convênio tem por objetivo o desenvolvimento 
sócio-econômico das co.munidRdt-s indigenas exis
tentE-s em Oiapoque, dando efetivida:ie ao Proto
colo de Intenções elaborado entre o Gov~rno e a 
Fundação Nacional do lndio - FUNAI, em 1•2 de 
setembro de 1977. 

Parágrafo Único: A Prefeitura ~erá o oogão 
executor elos trabalhos objetiva dos neste Convênio, 
~ontando para tanto, com recu1 sos repassados pelo 
Governo. 

Ot~usula Tercei('a- Das Obrigaçõoo: Por força 
dl's'te Convênio assumt>m as partes as seguintes 
obri-gações: 

I - Do Go,verno: 

a) Lib~>rar a importânci.a de Cr$ 400.000,00 
(quatrocentrJs mil cruZJeir0s) para a ex•·cu\ão do 
Progrrma d~ que t.rata a cláusula seguinte d€ste 
Oonvênio; 

b) Fiscalizar a execução do Programa, através 
da A.;;sessor1a de PlaneJamento, através dl() CAPRE; 

cL) Analisar os rPlatórill's m m~::~is de reoa lização 
do crono .;r& ma el~l-ora.do pela Pr.·fEi1ura. 

II - Da Pr feitura : 
a) Apr<"sent~ar ao Govff'no relatórios meRsais 

alusivos à execução dü Progr&ma~ 

b) Facilitar os e leme:1tos TI' ceBár~s para que 

d) Executai: as ::ttividades previiltta " neste 
Convênio. 

Cláusula Quarta - Da Dotação: As despesas 
decorrentes deste Gonvênio, no valor de 
Cr$ 400.000,[ O (quatrocentJos mil cruz61iros), cor
rerão :1 oonta do.s recursos do Impo.;;to único sobre 
:.\1inérios do Pai:; - Programa 070.702.12.499 - Elf
mento de DPspt-sa 4.1.2.0 - oonformE> ~ota de 
Empenho n9 889, de 17.)'(),77. 

Cláusul>l Qt.Mnta - Da Liberação dos recursos: 
A liberação dos recursos será E-fetuada após a pu
blicaçã-o deste instrume,nto no Diário Oficial do 
Território. 

Cláusula Stxta - Movimt ~sção de Conta: A 
referida importância consegu:da na cláusula Quar
ta, destina- se a PrefE-itura, pelo Governo e repas
sada pela Seoretaria de Admini stz;ação e Finanças, 
serão depositadas em conta vir.culada Governo/ 
Prefe1tura na Caixa Econômka Fe<.leral, Agência 
Loca l, devendo A movimentgção da referida conta 
oconrer mediante cheques nominativos. 

Cláusula Sétima - P 1 estação de Contas: A 
Prefeitura pre•tará contas ao Gov rrb, através da 
Secre~ria de Administração e Finanças, trinta (30) 
dias após o término do Cvnvênio. 

Cláusula Oitava - Do Pessoal: O pessral que 
a Prefeitura, a qualquer título, t t:;lizar na execu
ção cio Programa, z>er-lhe-á diretamente vinculado 
e subordinado, não tendo com o Governo, r€Uaçã1 
jurídica empreg81ída. 

Cláusula Nova - Da Modifieação ou Res<!lisão 
Este Oonvênio poàerá, medit1nte assentimento dr 
convenentes, sl'r modificada, através de ad.i'tamP.n 
Uü ou rescindido de pleno d!reito, por inadimple
mento de qualquer de suas cláust• 1as ou cond~ções 
ou pela super'V·tniê~i.a de norma legal que o tor
n~ material ou formalrnentf:' iWlpvaticável. 

Parágrafo Ú f'lico: Nc caso de resci~ão ficari• n 
Prefeitura obrigada a cdrnprovar até trinta (30) 
dias, a contar da data da rescisão, a d-evi& apli 
cação de todos os recursos que houver. x;ecebir:l o 
do Governo por força deste Convênio. 

Cláusula Décima - Prs210: o presente Convê
nio terá validade após ser publicado no Diário 
Oficial d•) Gcv~no e aprnvar· pela Câmanl de 
Vereadores do Município dt> (J!dpcque, a partiT de 
quando, vigorará por !'eis (6) meses. 

Cláusuls Dé'c ima Primeira - Foro: Fica eldto 
o Foro de l\hcapá, Capital do Território Federal 
do Amapá. com exclusão de qualque'r outro, ~r 
mHi~ privi!Pgiado que seja. para dirim;r dúvidas 
su&citadas na execução deste Convênio. 

E, par11 firmeza e validede do que ficou acer
tado, lavrou-se> o presente THmo. qut> ·iepois de 
lido e achado conforme. vai assinado pEta"> partes 
convPnentes em d<-z (10) vias de igual teor e for
ma, na pr~sença das t estemunhas abai:w assina
das. 

Macapá, 07 de novembro de 1977. 

o Governo, a tr>a vés do órgão oompetente, possa , 
acom pAnhar a realização do Programa em todas as 
sues etaprs: 

P nulo Fernardo Batista Guerra 
Governador Substrtut0 

José Onotônio de lP la 
Prefeito MuNit 1'. 

c) Ar&tar todas as deteliminações e orientações 
emanadas do Gover!lo; Testemunhas: - llegh ~--

.... \i;l .. 


	

