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DECRETOS----------------------------------------------------~---. 

\ . . 
(P) n9 0716 de 7 dE! novembro de 1980 

O Governador do "T:erritório Federal do Amapá: usando das atrlbulçO·es que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11, do 
Decreto-Lei n9 411 , Çe 08 de janeiro de 1969, e tendo em vista o que const~ do Processo n9 7/~t.167/80~GABI, 

RESOLVE: . ··' 

· Co,nceder aposentadmia, de acordo com a Lei Compternentãr·nq 36, de 31 de outubro de 1979, observado o Item ir do· 
artigo i 02 da Constituição Federal, a Manoel Furt.ado de Llm~. matricula t'19 2.258.521 , colocado em dlsponlbllldede pela Por
taria nQ 267, de 29 de julho de 1969, do Ministério do Interior, publicada no Diário Oficial da União de 05 de. agosto do mesmo 

' ano, em virtude da declaração de desnecess'idade çlo cargo ~e Carpinteiro, A-601 .8~A. do Quadro de Pessoal- Párte Perma-
nente - do Governo deste Território. • · . 

Palácio do Setentrlão, em Macapá, 7 de novembro de'1980, 919 da República e 389 da Criação do Território Federal do 
· Amapá. · . · · , · · · ' ' 

I 
' . I 

ANNIBAL BARCELLOS· 
Governador 

(P) n9 0717 je 7 de· novembro de t980 
~ . ~ 

O Governador do Território Federal do Amapá; usando das atribuições que lhe s~o conferidas pelo artigo 18, Item 11. do 
Decrefo·-Lei n9_ 411 , de 08 de janeiro de 19E?9. e tendo em vista o que con.sta do Processo n9 8/22.206/80-SEAG, · . 

* RESOL-VE: 

· Conceder aposentadoria, de acordo com os.artl_go·s 1'76; Item 11 e 178, Item I, aUne~ "a" , da Lei 'n9 1711, de 28 de outubro \ 
de 1952, com a nova ~redação dada pela l.:.ei nQ 6.481, de 05 de dezembro de 1977. a José Maria Barbosa da Silva, matricula n9 
1.777.775., no cargo de Motorista, CT-401 .12-C, do Quadro de Pessoal- Parte .PermanentQ- do Governo deste Território, de-

• vendo seus proventos mensais serem acrescidos da vantagem f inanceira de 20%, de acordo com o artt'go 184, ,,em 11, da ci
tada Lei n9 1711/52. 

Palácio do Setentrião) em Macapá~ 7 de novembro. de 1980, 91 9'da República e 389 da Criação do Território Federal do 
Amapá. · · 

ANNIBAL BARCELLO.$ 
Governador . 

' · ' 
I . ~ . " 

· I 

. ... 
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IMPRENSA OFICIAL 
016rto Oftclal do Terrtt6rlo lloderal do Amap6 
• Diretoria 
• Administração 
• Redação 
• Parque Gr6flco 

Rua Cândido Mendes s/n9 Macapá. T.FA 

. .TELEFONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 -40_.0 
Gabinete do Diretor 17ft 
Chefe das Oflclnaa ... Ramals 177 
Sistema Off-Set .. .. . .. .. .. . . 1711 

Dlmor 

PEDRO AUAt:LIO PENHA TAV.ARES 

TAII!LA DI! A881NATURAI I! PUILICAÇOIC 
CIDADI 

Anual ........ . ............... Cr$ 1.125,00 
Semestral .. .. . .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 562,00 
D.O. número atrasado . .'..... Cr$ 12,00 

OUTROS IITADOII! MUNICIPIOI 
Anual....... .... ...... . ... ... Cr$ 1.800,00 
Semestral .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Cr$ 900,00 
D.O. número atrasado. .. .. .. Cr$ 20,00 

PUBLICAÇ0ES 

Página comum cada centlmetro por 
coluna Cr$ 45.00 
Preço deste Exemplar Cr$ 5.00 

Matéria para publicação das 07:30 âs 1 2:ÓO e 
das 14:30 às 17:30, excetuando os sábados. 

RECLAMAÇOES - 2• horas após a circulação do 
Diário, capital ~ 8 dias nos municlpios e dutros 
Estados . 
OFICIO OU Mf.MORANDO - Deve acompanhar 
qualquer publicaçlo. 

ASSINATU~AS - Capital, Municfpios e outros Es
tados em qualquer época. 
FORMA D~ PAGAMENTO 
Avulso: Em moeda corrente 

Assinatura• e Publicações: Em cheque nominal, 
para "Serviço de Imprensa e Radiofusão do 
Amapá- SIRDA". 

Assinaturas vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 
- Este Diário Oficial é encontrado para leitura 
nas representações . do Governo do Amapá em 
Brasllla-DF e Belém-Estado do Pará. 

(P) n9 0718 de 12 de novembro de 1980 
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o Governador do Território Federal do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18,1tem li, do 
Decreto-lei n9 4 H , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Nomear a médica Maria Amólia Vaz Cavalcante, para exercer a função de Membro Suplente da Junta Médica Pericial 
do Governo do Território Federal do Amapá , a contar da presente data. 

Palácio do Setentrião, em Maca pá, 12 de novembro de 1980, 91 9 da Repúpllca e 389 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
GOVERNADOR 

PROCESSO N9 02658/80 
CONV(;NIO N9 186/80-SUDAM 

Termo de Convênio firmado entre a Superintendência do Desenvolvimento da Amazónia (SUDAM) e o Governo do 
Terr itório Federal do Amapá/Seretaria de Economia. Agricultura e Colonização (SEAC/AP), para aplicação da importância de 
Cr$200.000,00 (duzentos mil cruzeiros) no prosseguimento das atividades pert inentes ao Serviço de Informação de Mercado 
Agrlcola naquele Território. 

A Superintendência do Desenvolvi m~nto da Amazôn ia, doravante denominada sirT'plesmente SUDAM, neste ato 
representada pelo Superintendente Dr. Elias Sefer e o Governo do Território Federal do Amapá/Secretaria de Econo
mia, Agricultura e Colonização. daqui por diante designado Executora, neste ato representado pelo Governador Capitão-de-
Mar-e-Guerra Annlbal Barcellos, resolveram firmar o presente convênio, mediante as cláusulas e condições seguintes. 

CLAUSULA PRIMEIRA:- O presente convênio tem por objetivo dar prosseguimento às atividades pertinentes ao Ser
viço de Informação de Mercado Agrfcola no Território Federal do Amapá, atividades essas que serão levadas a efeito pela 
Executora. de acordo com o projeto operacional que se encontra anexo ao Processo SUDAM n9 02658/80. 

CLAUSULA SEGUNDA: - Este acordo será encaminhado ao Conselho Deliberativo da s:JDAM, para aprovação, a par-
tir da qual passará a vigorar por 12 (doze) ·meses. · 

SUBCLAUSULA ÚNICA: -A recusa de aprovação pelo Conselho Deliberativo, bem como a sustação dos pagamentos 
por parte da SUDAM à Executora, não dará cabimento a qualquer indenização ou reclamação. 

CLAUSULA TERCEIRA: -A El\ecutora se obriga a empregar os recursos recebidos da SUDAM obedecendo o anexo 
Plano de Aplicação, o qual passa a fazer parte Integrante e Inseparável deste Termo 

CLAUSULA QUARTA: - Para a realização do objeto deste convênio, observado o disposto na cláusula décima ter
ceira, entregará a SUDAM à Executora a quantia de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), em duas parcelas de igual valor 
(Cr$ 1 00.000,00). a serem liberadas nas oportunidades seguintes: a 1• (primeira) logo após a aprovação deste acordo pelo 
Conselho Deliberativo da· SUDAM e a 2a. (segunda) no mês de novembro do ano em curso . 

CLÁUSULA QUINTA: - .A despesa em que importa a execução do presente convênio , no montante de.CrS 200.000,00 
(duzentos mil cruzeiros), corre à conta de recursos consignados no Orçamento Geral da União - Exerclcio de 1980. com a se
guinte classificação: 4900 - Ministério do Interior - Entidades Supervisionadas - 4903 - Superintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia - 2546 - Coordenação do Desenvolvimento Regional - 04 - Serviço de Informação do Mercado Agrlcola -
4000.00 - Despesas de Capital - 4100.00 - Investimentos - 4130.00 - Investimentos em Regim~ de Execução Especial - Cr$ 
200.000,00, tendo referida despesa sido empenhada em 09.09.80, sob o n9 745/ DEOF. 

CLÁUSULA SEXTA: - A importância por este documento convencionada será depositada no Banco da Amazônia S/ A 
BASA. em conta vinculada SUDAM/ Executora, devendo a movimentação dessa conta ocorr~r mediante cheques nominati
vos. 
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SU~CLAUSULA ÚNICA: - Os depósitos somente poderão ser sacados para saldar compromissos imediqtos, não po
dendo ser 'transferidos para outro estabelecimento bancàrlo. 

CLAUSULA. SÉTIMA: - O pessoal que a Exeecutora a qualquer trtulo .u'tilizar na execução deis serviços objetivados 
neste convênio, ser-lhe-á diretam~nte vinculado e subordinado não tendo com a SUDAM relação empregatrcia de qualquer 
natureza. · ' 

CLÁUSULA OITAVA:- ·A . Execut~ra prestará cont~s à.SUDAM dos recursos recebidos em decorrência deste convê
nio, n9 máximo até 1 (um) mês após o término de sua vigência. 

SUBCLÁUSULA ÚN.ICA: - .A prestação de contas deverá ser instrufda com a documentação comprobatória das despe
sas efetuadas, em original, bem assim com o extrato da conta corrente bancária, constituindo por sua vez elemento essencial 
à prestaÇão de contas, o Laudo Técnico expedido pela SUDAM. 

' 
CLAUSULA NONA: - A Executora deverá enviar à SUDAM, a cada trimestre de vigência do convênio, Boletim de 

Acompanhamento Ffsico Trimestral devidamente preenchido, e ao seu término, Relatório Final circunstanciado sobre o de
senvolvimento dos trabalhos. 

CLAUSULA DÉCIMA:- Os trabalhos convencionados ficarão sujeitos à fiscalização técnico-financeira da SUDAM, que 
a exercerá diretamente ou mediante contrato com fir.ma espec'ializada de auditoria legalmente habilitada e de notória idonei
dade. 

SUBCLAUSULA .PRIMEIRA: - Qualquer solicitação feita pela SUDAM, no exercfcio da fiscalização que. lhe compete, · 
.deverá ser atendida pela Executora, de conformidade com as nôrmas adotaélas pela primeira, dentro de 15 (qUinze) dias do 
recebimento do pedido. 

-r . 

SUBCLAUSULA SEGUNDA: - Está compreendida na fiscalização aa SUDAM, qualquer verificação contábil 'que se 
faça necessária, podendo para esse fim examinar livros, assentos contábeis e documentos de -qualquer natureza, assim 
como o acesso aos trabalhos relacionados com o Plano de Aplicação. . . . : . ' 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: -Os bens móveis adquiridos com recursos deste ~vênia serão de propriedade da SU
DAM e perm~necerão nà posse da Executora até o final da vigência ~o acordo, quando ent~o serão devoMdos à SUDAM. 

· SUBÇLAUSULA PRIMEIRA: -A Executora forneGerá à SUDAM relação detalhada dos aludidos bens, juntamente com 
a prestação de contas do convênio . · 

SUBCLAUSULA SEGUNDA:- No caso de haver anuência expressa do superintendente da SUDAM à solicitação, por 
escrito, da Executora pleiteando que os bens continuem na posse da mesma, poderá a correspondente permanência alon
gar-se até o final de suas vidas úteis, após o que a Executora os alienará, na forma da Lei, devendo o produto da venda serre
colhido aos cof~es da SUDAM .. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: - A Executora s,e obriga a mencionar a ,colaboração financeira recebida da SUDAM, 
em to.das as publicações ou relatórios que possam decorrer deste ajuste, bem assim nas divulgações que porventura venha a 

· fazer alusivas ao mesmo acordo. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA:- Poderá a SUDAM a qualquer tempo sustar o pagamento convencionado, se verifi
car que as condições estabeleci.das no convênio ou no Plano de Aplicação, não forem cumpridas total ou parcialmente pela 
Executora, bem como caso sejam comprovadas irregularidades no emprego de quaisquer das parcelas recebidas, sempre-
jufzo das cominações de ordem civi l e penal ca.bfveis. · 

CLAUSULA DÉÇIMA QUARTA: - Este convênio poderá ·ser.modificadQ através de termo Aditivo ou rescindido de 
pleno direito, por inadimplemento de quàlquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal que o 
torne material ou formalmente impraticável. 

SUBCLAUSU LA ÚNIC.A: - A solicitação de aditamento por parte da Executora, devidamente justificada, deverá dar en
trada no setor competente da SUDAM, até 45 (quarenta e cinco) dias antes do término de vigência do convênio. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA:- Este convênio se regerá pelas ~uas cláusulas e condições, pela legislação federal apli
cável, especialmente pela Lei nQ 5.173 de 27.10.66 e suas alterações. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: -Fica eleito o foro da Cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, para dirimir toda e 
qualquer controvérsia oriunda da exécução do presente convênio. · 

Assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 5(cinco) vias de igual teor, para um só efeito, n'il pre-
sença das testemunhas abaixo. ' 

Belém, 09 de setembro de 19~0 

ANNIBAL BARCELLOS . 
Governador do Território Federal do Amapá 

ELIAS SEFER 
. Superinte~dente da SUDAM 

. - TESTEMUNHAS; 
Janete Farias Casseb 

Angela da Silva Nasaré 

Anexo ao Convênio firmado entre a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia-SUDAM e o Governo do Terri
tório Federal do Amapá/Secretaria de Agricultura-SEAG, para a aplicação da lmpor~ância de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil 
cruzejros), do Projeto Coordenação do Planejamento Aegional -Serviço de Informação de Mercado Agrfcola, do Orçamento 
da União - Exercfcio de 1980, de acordo com a programação especffica constante do Processo n9 02658/80. 

PLANO DE APLICAÇÃO 

- Recursos destinados ao Governo do Território Federal do Amapá/Secretaria de Agricultura-SEAG, à fim de dar 
prosseguimento as atividades pe~tinentes ao Sistema Nacional de Informação de Mercado Agrfcola no referido Território, de 
acordo com o incluso quadro de metas ffsicas, compreendendo: 

- Serviços de Terceiros . .. ... . . ....... . ... .. · .. , ..... . . .......... . . .. . . . . . .. . . : . . . Cr$ 
-Material de Consumo· .... . : ... · .. ..... ' ....... ........... . .. . . ......... . .. . . . .. . . 

I 

70.000,00 
30.000,00 
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-Equipamentos e Instalações . 

Total . .. . .. . . .... ..... . .... .. . Cr$ 

METAS .FISICAS 

Discriminação 

-Confecção e publ icação de " boletin s di~r i ~s". sobre preços a nfvel de atacado dos princi pais 
prodt'Jtos agrfcolas comercializados em Macapá 
- Confecção de boletins mensais 
- Confecção de boletins trimestrais 
- Confecção de boletins anuais . 
- Visitas ao comércio atacadista para levantamento de dados básicos 
- Cadastramento de atacadistas 
- Distribuição de boletins 
- Divulgação da pesqu isa em rádio 
- Reciclagem p_lenumeradores 

GOVERNO uO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PROCURADORIA GERAL 

RESCISÃO CONTRATUAL 

I Unidada 

boleti m 

vis itas 
cadast ro 
boletins 
divu lgação 
enumerador 

• 
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100.000,00 

200.000,00 
~ 

I Previsto 

211 20 
920 .. 
320 
200 

7.776 
04 

19.976 
48 
02 

Termo de ResclsAo Contratual celebrado entre o Governo do Território Federal do Amapá e a Senhora Dinete Ferreira 
Botelho, consoante Cláusulas e condições seguintes: · · 

Aos vinte e três (23) dias do mês de setembro do ano de hum mil novecentos e olte,nta (1980), nesta cidade de Macapá, 
capital do Território Federal do Amapá, o Governo do Território Federal do Amapá, neste ato representado pelo Excelentls
simo Senhor Governador Annlbal Barcellos, doravante denominado Locatário e a Senhora Dlnete Ferreira Botelho, brasi
leira, casada, funcionária pública, domiciliada e residente nesta cidade de Macapá, capital. do Território Federal do Amapá, à 
avenida ,Mendonça Furtado, n~ 313, portadora do C P F n~ 000 914 132- 49, doravante denominada simplesmente Locadora, 
resolvem celebrar o presente Termo de RescisAo Contratual, consoante as cláusulas segu intes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: Pelo presente Termo de ResclsAo Contratual, as partes resolvem rescindir por mútuo acordo o 
Contrato n9 009/80-PROG, relativo a Locação do Imóvel residencial, sito à avenida Almirante Barroso, n9 411 , em Belém, Es
tado do Pará,' celebrado a vlglr de 19 de março de 1980. 

CLÁUSULA SEGUNDA: As partes renunciam ao prazo vicendo no Contrato referido na Cláusula anterior, nAo ca
bendo a Contratada, cobrar quaisquer· obrigações contratuais. 

CLAUSULA TERCEIRA: rescisão do Contrato será a partir 'de 19 de outubro de 1980. 
J, ' . 

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente Termo de ResclsAo em cinco (05) vias de igual teor e forma, para 
todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo relacionadas . . • 

Macapá, 23 de setembro de 1980. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Locatário 

' 
DIN ETE FERREIRA BOTELHO 

Locarlora 

TESTEMUNHAS: 

Bernardino Mendes doa Santos 

Pedro Marques PantoJa . 

... •"! 


	

