
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

DIARIO OFICIAL 
Decreto n<? 1 de 24 de Julho de 1964 

N94540 Macapá, 07 de Novembro de 1985 - 5•-Feira 

Governador do Território 
Dr. JORGE NOVA DA COSTA 

Chefe de Gabinete do Governador 
Sr . ELFREDO FÉLIX TÁVORA CONSALVES 

SECRETARIADO 
Secretário de Administração 

Dr. EDSON CO~lliS CORREIA 

Procurador Ge ral do Território 
Dr . DALTON CORDEIRO LUlA 

Secretário de Finanças 
Dr . JURANDIL DOS SA:ITOS JUAREZ 

Secretário de Planejamento e Coordenação 
Ora. FRANCISCA BELKISS CARNEIRO GUIDI 

Secretá rio de Promoção Social 
Dr. RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA 

Secretário de Obras e Serviços PÚblic<•S 
flr . ~1ANOEL DEODATO QUEIROZ DO COUTO 

NINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1505 de 05 de novembro de 1985 

O Governador do Terri tório Federal do Arnapá,usando das 
atribuiç5es que lhe são conferidas pelo artigo 18, item II , 
do Decreto- lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28840.001788/85- SEEC , 

RESOLVE: 

Conceder a RAHHJNDA DOS PASSOS SANTOS, ocupante do car 
go de Professor de Ensino de 29 Grau, Código H- 601 , Clas~~ 
"C", Referência 2, (Cadastro n9 03464), do Quadro Permanen 
te do Governo deste Território , lotado na Secretaria de 
Educação e Cultura- SEEC, seis (06) meses de Licença Espe -
cial, contados no período de 29 de outubro de 1985 a 29 de 
abril de 1986 , nos termos do artigo 116 , da Lei n9 1.711 , 
de 28 de outubro de 1952, regulamentado pelo Decreto n9 
38.204 , de 03 de novembro de 1955, em virtude da referida 
servidora haver completado o segundo decênio de efetivo 
exercício , compreendido no período de 12 de maio de 1970 
a 31 de julho de 1980. 

Nacapá - AP, em OS de no vembro de 1985, 979da RepÚblica 
e 429 da Criação do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do AIT~pá 

DECRETO (P) N9 1506 de OS de novembro de 1985 

O Governador do Território Federal do Arnapá,usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo item Il, do artigo 18, 
do Decre to-lei n9 411, de 28 de janei ro de 1969, e conside 
rando: 

Dr. 
Auditor do Governo do Território 
JOSÊ .VERÍSSU!O TAVARES 

Secretário de Educação e Cultura 
Prof . 'JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Dr. 

Dr. 

Dr . 

Secretário de Agricultura 
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 

Se c r e tári.o de Segurança Púb 1 ica 
NADY BASTOS GENÚ 

Secretário de Saúde 
ANTONIO CARNEIRO JUNIOR 

- o que dispõe o Convênio de Delegação de Atr i buiçÕes 
de Registro, Classificação , Fiscalização e Controle de Qua 
lidade de Serviços de Empresas e Empreendimentos Turísti -
cos, firmado em 03.11.80 , entre 0 G.T .F .A. e a EHBRATUR; 

-os itens 1.3 e 1.4 do Regulamento da Delegação, que 
é parte integrante do Convênio supra c itado; 

• o que disp6e o artigo 79, da Lei n9 6 . 505, de 1 3. 1 2.7~ 

- o que se mostra inserido no artigo 19 , parágrafo III 
da Deli beração Normativa EHBRATUR n9 080 , de 18.03.81; 

- que o Governo do Território figura como entidade de
legada , e capacitado pl enamente ao exercício das funçÕes 
que lhe foram atribuídas no texto do aludido Convênio; 

-o que dispõe o inciso XVII do Decreto- Lei n9 411 , 
de 28 .01.69, 

RESOLVE : 

Art. 19- EXONERAR o Técnico PAULO ROBERTO HONTEIRO DA 
SILVA, da função de Inspetor de Qualidade , conforme Convê
nio ent'e o Governo do Território Federal do Amapá e a Em
presa Brasileira de Turismo. 

Art. 29 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação , revogadas as disposições em contrário . 

Palácio do Setentrião , em ~~capá-AP, 05 de novembro de 
1985 , 979 da RepÚblica e 429 da Criação do Território Fede 
ral do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

FRANCISCA BELKISS CARNEIRO GUID I 
Secretária de Planejamento 
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MIN ISTeRIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1507 de OS de novembro de 1985 

O Governador do Território Federa l do Amapá,usando das 
atribuições que lhe são conferidas pel o item II, do artigo 18 , 
do Decre to-lei n9 411, de 28 de janei ro de 1969, e conside 
rando : 

- o que dispõe o Convênio de Delegação de Atribuições 
de Regist ro , Class ificação , Fiscalização e Controle de Qua 
lidade de Serviços de Empresas e Empreendimentos Turísti -
cos , f irmado em 03 . 11. 80 , entre o G. T. F.A. e a EMBRATUR; 

-os itens 1. 3 e 1.4 do Regulament o da De l egação, que 
é parte integrant~ do Convênio supra c i tado ; 

- o que dispõe o art igo 79 da Lei nY 6 . )05 , de 13 . 12 
77 , 

- o que se mostra i nser i do no artigo 19. parágrafo I II, 
da Del iber ação Nor mativa EMBRATUR n9 080 , de 18 . 03 . 81; 

- que o Governo do Território f i gura como entidade de-
legada e capacitado plenamente ao exercíc io das funçÕes 
que lhe foram atribuídas no texto do aludido Convênio ; 

- o que dispõe o i nciso XVII do Decreto-Lei n9 411, de 
28. 0 1. 69 , 

RESOLVE : 

Ar t. 19 - DESIGNAR a Técnica ~IARIA REGINA SHITH NEVES , 
para exercer a função de I nspetor de Qualidade, encar rega
da de fisca l izar, conforme Convênio ent r e o Governo do Ter 
ritório Federal do Amapá e a Empresa Brasileira de Turismo 
as atividades dos meios de hospedagem de Tur i smo , Acampa
mentos Turísticos e Agências de Viagens , no âmbi t o do Ter
ritório Federal do Amapá. 

Art. 29- As tarefas acima atri buí das cons i st i rão no Contr~ 
le de Qualidade dos Servi ços Prestados , o Acompanhamento e 
a Fi scalização do cumpr i mento da legislação em vigor, nas 
empresas e empreendimentos turísticos , por meio de veri fi
cação da Manutenção dos padrões de classificação e de obser 
vação dos requ i sitos para seu funcionamento, cabendo- l hes 
expedir " No t i f icações" e Lavrar Autos de Infração, sempre 
que isto fizer necessário . 

Art . 39 - Caberá ao Diretor do DeP,ar tamento de Turismo 
da SEPLAN-AP, a coordenação das atividades, objeto deste De 
ereto, a ser em desenvolvidas pelas Técnica mencionada no 
ar t. 19. 

Art. 49 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposiçÕes em contrário. 

Pa l ácio do Setentrião, em ~~capá-AP, OS de novembro de 
1985 , 979 da RepÚb l i ca e 429 da Cr i ação do Território Fede 

ral do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

FRANCISCA BELKISS CARNEIRO GUIDI 
Secretária de Planejamento 

HINISTeRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1S08 de OS de novembro de 1985 

O Gove rnador do Ter r itório Federal do Amapá , usando das 
atribuições que l he são conferidas pelo artigo 18, it em II, 
do Decreto-lei n9 411, dé 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vis t a os ter mos do Ofício número 3230/85-SEEC, 

RESOLVE : 

Incluir, no relac i onamento constante do Decreto (P) n9 
04 21, de 16 .04 .84, publ i cado no Diário Ofic ial do Territó
rio de n9 4 162 , do dia 18 do mesmo mês e ano, a servidora 
MARLY DE FÁTHIA BUSl\Y PINTO, ocupante do emprego de Profes 
sor de Ensino de 29 Grau , Código LT-M-601, Classe "C", Re= 
ferência 1, da Tabe la Permanente do Gove rno deste Terr itó
r io, lotada na Secretar i a de Educação e Cultura-SEEC . 

~~capá-AP , em OS de novembro de 1985 , 979 da República 
e 429 da Criação do Territóri o Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Inter ino 

MINISTERIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1520 de 06 de novembro de 1985 

O Gove r nador do Territóri o Fede r al do Amapá,usando das 
atribuições que lhe são conferidas pe l o artigo 18, i t em II, 
do Decreto-lei n9 411 , . de 08 de janeir o de 1969 , 

RESOLVE: 

Art . 19 - Exonerar VERA LÜCIA DIAS COSTA da função de 
confiança de Assessor, código LT- DAS 102 . 1, do Gabinete do 
Governador . 

Art . 29 - Révogam-se as disposições em cont rário. 

Palácio do Setentrião, em ~~capá , 06 de novembro de 
198S, 979 da RepÚblica e 429 da Criação do Te rri tór io Fede 
ral do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Int er ino 
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HINIST~RIC DO I NTERIOR 

Te rritório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1521 de 06 de novembro de 1985 

O Governador do Terr itório Fede ra l do Amapá,usando das 
atribuições que lhe são confer i das pelo art igo 18 , item II, 
do Decreto-lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Art . 19 - Designar ~~RIA DOLORES IBIAPINA DA SILVA, pa 
ra exercer a função de conf iança de Assessor, Código LT= 
DAS 102. 1, do Gabinete do Governador . 

Ar t . 29 - Revogam-se as disposições em con~rário . 

Palácio do Setentr ião, em ~~capá , 06 de novembro de 
1985 , 979 da Repúb lica e 429 da Criação do Territór io Fede 
r a 1 do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

HINIST~RIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1522 de 06 de novembro de 1985 

O Governador do Terr i t ório Federal do Amapá,usando das 
atr i buições que lhe são confer i das pelo artigo 18 , i tem II, 
do Decreto- lei n9 4 11, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE : 

Ar t . 19 - Col ocar à dispos i ção da Secreta ria de Educa
ção e Cul t ura-SEEC , até ul terior deliberação , a servidora 
VERA LÜCIA DIAS COSTA , ocupante do emprego de Agente Admi
nistrat ivo, Referência 32-N~I. da Tabela Permanente do Go
verno des t e Territór i o , Lotada no Gabinete do Governador . 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário . 

Palác i o do Setent rião , em ~~capá , 06 de novembro de 
1985 , 979 da Repúbl i ca e 429 da Criação do Território Fede 
ra l do Amapá . 

J ORGE NOVA DA COSTA 
Governador Interino 

PROCURADORIA GERAL 

CONTRATO N9 109/85- PROG . 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBIW1 O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO AHAPÁ E A COHPANHI~ DE DESENVOLVIHENTO DO AHAPÁ 
CO~ A INTERVENI~NCIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, VISANDO 
A ~~NUTENÇÃO DOS SERVI ÇOS DE APOIO AO SETOR AGROPECUÁRIO. 

O Governo do Território Federal do Amapá, daqui por di 
ante denominado simpl esmente CONTRATANTE neste ato repre = 
sentado por seu Governador , Senhor JORGE NOVA DA COSTA, e 
a Companhia de Desenvo lv~mento do Amapá , doravante denomi
nada simplesmente CONTRATADA, representada pelo seu Dire -
cor-Presidente, Senhor JOS~ ALCINDO FURTADO ABDON, com a 
interveniência da Secre t aria de Agricultura , daqui em di an 
te denominada s implesmente SEAG, representada pelo seu t i= 
tular , Senhor JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE , resolvem 
de comum acordo f irmar o presente Contrato , consoante as 
Cl áusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIHEIRA - FUNDAtffiNTO LEGAL: O presente Con
trato foi e laborado com fundamento no que preceitua o art . 
18, Ítem XVII do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 
1969, de acordo com alínea "f" do § 29 do ar t. 126 do De
cre t o- Lei n9 200 , de 25 de fevereiro de 1967 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVO : O presente Contrato visa 
a manutenção dos serviços de Apoio ao Setor Agropecuár i ono 
Terri t ório Federal do Amapá , conforme Plano de Aplicação 
que fica fazendo parte integrante deste instrumento . 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇOES : 

I - DO CONTRATANTE 

a) Concorrer no presente exerc1c1o, at ravés da SEAG 
com a importância de Cr$ 1.031. 000.000 (hum bilhão e trin
ta e hum milhÕes de cruze iros) : 

b) Proceder o acompanhamento e a fiscalização da execu 
çao do presente Con t ra to, através da SEAG; 

c) Real izar a qualquer momento, auditagem nas contas da 
CODEASA, no que diz respeito à aplicação dos r ecursos , ~x~ 
t i dão e adquação das despesas consoante aos termos e f1ns 
propo s t o no presente Contrato . 

Il - DA CONTRATADA 

a) Apl icar os recurso s de acor1o com os termos. e f ins 
do presente Contra to ; 

b) }1anter a sua es t rutura física e operacional, para 
o desenvolvi mento das atividades necessárias à execuçãode~ 
te Cont r ato ; 

c) Enviar mensalmente, à SEAG re latór io demons trativo 
da execução física e f i nanceira , das atividades executadas; 

d) Prestar conta dos r ecursos recebidos á Secret ariade 
Finanças do GTFA através de documentos hábeis , comprobató
rios das despesas realizadas de acordo com as normas esta
belecidas pelo GOVERNO ; 

e) Manter pessoal especia lizadJ para a execução do pr e
sente Contrato, sem qualquer vínculo empregatíc i o com o CO 
VERNO. 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO DOS RECURSOS : A despesa de
corr ente da ass inatura deste Contrato , no va l or de Cr$ .... 
1.031. 000 .000 (hum bilhão e trinta e hum mi lhÕes de cruzei 
ros) correrá a conta do Fundo de Participação dos Estados~ 
Distrito Federal e Ter r i tórios , Programa 04 140804 .1 34 , Ele 
mento de Despesa 4 . 1. 3. 0 . 07- Outros Serviços e Encar gos -
consoante Nota de Empenho n9 8349 , emiti da em 09 de out u -
bro de 1985 , no valor acima mencionado . 

CLÁUSULA QUINTA - DA HOVH!ENTAÇÃO DOS RECURSOS: Os re
cursos dest i nados à execução do presente Contrato serão de 
positados em Agência do Banco da Amazônia S/A, em conta a 
ser movimentada pelo Executor , de acordo com o Plano de 
Apl i cação detalhado , pr eviamente aprovado pela SEAG com a 
movimentação sendo efe t i vada por Cheques Nominais , assegu
rando-se que não ocorrerão saques com a fina l idades distin 
t as da es tabelec i da no Plano mencionado . 

CLÁUSULA SEXTA - LIBERAÇÃO DE RECURSOS: Os recursos de 
que trata este Contrato serão liberados em uma úni ca pare~ 
l a , após a ass inatura des te _a to . 

CLÁUSULA S~THIA - PRESTAÇÃO DE CONTA : A CONTRATADA 
prestará cont a dos recursos recebidos em decorrência deste 
Contr ato, no máximo até 30 (tr inta) dias após o térmi no de 
sua vigênc ia . 

CLÁUSULA OITAVA - VIG~NCIA : O presente Contrato vigora 
r á a parti r da data de sua assinatura até 31 de dezembr o de 
1985 . 

CLÁUSULA NONA- PUBL ICAÇÃO: A publicação do Contra tono 
Diário Of i c i al deste Terri tório , deverá ser feito dentro 
do prazo de 20 (vi nte) dias, contados da data de sua assi
na tu ra. 

CLÁUSULA D~CI~~ - DA HODIFICAÇÃO , PRORROGAÇÃO E RESCI
SÃO: Mediante assent imento das partes convenentes,este i ns 
trumento poderá sof rer modificações em todo ou em parte -
ou ser pror rogado a t ravés do Termo Aditivo , podendo ser 
rescindido de pl eno direito , por inadi mplemento de quais -
quer de suas cláusulas e condiçÕes, independentemente de 
ação ou interpelação judicial. 

CLÁUS ULA D~Cl~IA PRIHEI RA - FORO : Para di rimir quais
quer dúvidas surgidas em consequência do não cumprimento 
de qualquer cláusula deste Termo, de comum acordo as par -
tes interessadas elegem o FORO da Comarca de ~~capá , com 
exclusão de qualquer outro , por mais privilegiada que se ja . 

E, por estarem de acordo, fi rrr.am o presente Contra t o em 
oito (08) vias de igual teor e forma , para o mesmo f im de 
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direito , na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nomea 
das. 

Macapá, 30 de outubro de 1985. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Contratante 

JOS~ ALCINDO FURTADO ABDON 
Contratada 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
SEAG 

TESTEMUNHAS : Ilegíveis 

P L A N O D E A P L I C A Ç Ã O 

Plano de Aplicação ao CONTRATO n9 109/85-PROG. 

DISCRHHNAÇÃO V A L O R 

OBRAS ............................ . 1.031.000. 000 

T O T A L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 03 1 . 000. 000 

Nacapá, 30 de outubro de 1985 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE 
Secretário de Agr i cultura 

JOS~ ALCINDO FURTADO ABDON 
Diretor-Presidente da 

CODEASA 

PROCURADORIA GERAL 

CONTRATO N9 110/85- PROG . 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAN O GOVERNO DO 
TERRITÓRIO FEDERAL DO ANAPÁ E A JUNTA CO~ffiRCIAL DO TERRITÓ
RIO FEDERAL DO A}~PÁ, PARA OS FTNS NELE DEC.LARADOS. 

O Governo do Território Federal do Amapá, represen
tado neste ato pelo seu Governador, Senhor JORGE NOVA DA COS 
TA, doravante denominado simplesmente GOVERNO e a Junta co= 
mercial do Amapá , representada por seu Presidente , Senhor 
ABDALLA HOUAT,. daqui em diante denominada simplesmente 
JUCAP, re solvem ce l ebrar o pr esente contrato, mediante as cláu 
sulas e condiçÕes seguintes : 

CLÁUSULA .PRI~ffiiRA - DO FUNDA}ffiNTO LEGAL O Presente 
contrato foi elaborado com fundamento no que preceitua o 
item XVII, do artigo 18 , do Decreto- lei n9 41 1, de 08 de ja 
neiro de 1969, combinado com o artigo 126, § 29, l etra "f"-;
do Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

CLÁUSULA SEGvNDA - DO OBJETO : Este contrato tem por 
obj etivo atender despesas com o Pessoal Civil, vencimento e 
vantagens fixas e qontr ibuições de Providência Social , com
forme Plano de Aplicação em anexo que passa a ser parte in
tegrante deste instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI GAÇOES 

I - DO GOVERNO : 

a) Alocar recursos para atender a execução deste con
trato no valor de Cr$ 160 .. 000.000 (Cento e Sessenta NilhÕes 
de Cruzeiros); 

b) Proceder o indispensáve l acompanhamento e fiscaliza 
ção da execução deste contrato,através da Secretaria de Plã 
nejamento-SEPLAN; 

c) Examinar a prestação de contas apresentadas 
JUCAP. 

li - DA JUCAP : 

pela 

a) Empregar os r ecur sos recebidos do Governo, de acor
do com o objetivo estabelecido neste instrumento; 

b) Fornecer e facilitar ao GOVERNO, as informaçÕes e 
esclareciment_os necessários ao acompanhamento , controle e 
avaliação das atividades, no cumprimento das finalidades ex 
pressas neste contrato ; 

c) Prestar contas ao GOVERNO conforme determina a Cláu 
sula Sétima deste i nstrumento . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO : A despesa decorrent e da 
assinatura deste contrato no valor de Cr$ 160.000.000 (cen
to e sessenta milhÕes de cruzeiros) , correr~ à conta do Fun 
do de Participação dos Estados, Distrito Federal e Territó~ 
rios-Programa 03090402.005- El emento de Despesa 3. 1.3.2. 0~ 
consoante Nota Orçamentária n9 8753 , emitida em 21 de outu
bro de 1985, no valor acima mencionado . 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS : Os recur
sos de que trata este Contrato, se rão liberados de uma so 
vez após sua assinatura . 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS : Os r ecur
sos que por força deste instrumento a JUCAP receberá,enquan 
to não forem apl icados aos fins a que se destinam, serão de 
positados em conta bancária especial em nome da JUNTA CO}ffiR 
CIAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A}!APÁ, na Agência local do Ban 
co do Brasil S/A. 

CLÁUSULA SÉTI~~ - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : A JUCAP de
verá prestar contas dos recursos recebidos do GOVERNO, à Se 
cretaria de Finanças - SEFIN - no máximo tr i nta (30) dias 
apos o término da vigência do presente contrato . 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGENCIA : O presente contrat o te 
ra vigência a partir de sua assinatura até 30 de dezembro de 
1985 . 

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO, PRORROGAÇÃO E RESCISÃO 
Hediante assentimento dos contratantes , este instrumento po 
derá ser moaificado ou prorrogado através de Termo Aditivo-;
ou rescindido de pleno direito, por inadimplemento de quais 
quer de suas cláusulas, independentemente de ação , notifica 
ção ou interpelação judicial . 

CLÁUSULA DÉCI~~ - DA PUBLICAÇÃO A publicação do pre: 
sente contrato no Diário Oficial deste Território, devera 
ser feita dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da 
data àe sua assinatura . 

CLÁUSULA D~CI~~ PRI~ffiiRA - DO FORO : Fica eleito o Fo
ro da Circunscrição Judiciária de ~~capá , capital do Terri
tório Federal do Amapá., para dirimir toda e qualquer dúvida, 
oriunda dos termos do presente contrato , com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 

E, por estarem justos e contratados, plenamente de acor 
do com as condi ções e termos estabelecidos neste instrumen= 
to, as partes assinam em 08 (oito) vias de igual teor e for 
ma , para o mesmo fim de direi to, na presença de 02 ( duas Í 
testenunhas , abaixo assinadas. 

Nacapá, 25 de outubro de 1985 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

ABDALLA HOUAT 
Presidente da JUCAP 

TESTENUNHAS : Ilegíveis 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A}~Á 

JUNTA CO~ffiRCIAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A}~PÁ 

C' NTRATO N9 110/85- PROG 

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS 

Transfe1 idos, pelo GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A}!A 
PÁ à JUNTA CL~ffiRCIAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A}~PÁ, para 
atender as despesas com pessoal civil, vencimentos e vanta
gens fixas e contribuições de Previdência Social da JUCAP . 

DESPESA 

PESSOAL CIVIL - 'ffi.'lCUffiNTOS E VANTA
GENS FIXAS 

ENCARGOS SOCIAIS 

TOTAL 

Maca pá, de outubro de 1985 . 

~~R!LIA COSTA LU~ CAVALCANTI 
Secretária-Geral - JUCAP 

ABDALLAH HOüAT 
Presidente-JUCAP 

Cr$ 

124 .800.000,00 

35.200.000,00 

160.000.000 , 00 
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PROCURADORIA GERAL 

CONVRNIO NQ 090/85- PROG 

CONVENTO QUE ENTRE SI CELEBRAN O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO AHAPÁ E A PREFEITURA HUNICIPAL DE A.HAPÁ CON A 
INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE , ~ARA OS FINS NELE 
DECLARADOS . 

O Governo do Território Federal do Amapá, adiante deno 
minado simplesmente GOVERNO, neste ato r epresentado pelo 
seu Governador , Dr . JORGE NOVA DA COSTA e a Prefeitura Nu
nicipal de Amapá, inscrita no Cadastro Geral de Contribuin 
te do Ninistirio da Fazenda sob o n~mero OS 989 116/000 1 = 
19, doravante denominada simplesmente PREFEITURA, nesteato 
r epresentada pelo seu Pr efeito Nunicipal, Senhor FRANCISCO 
JOSt ALMEIDA FILHO , com a i nte rveniência da Secretaria de 
Sa~de , represen t ada pelo seu titular, Dr . ANTON IO CARNEIRO 
JUNIOR, resolvem de comum acordo , celebrar o presente Con
vênio , consoante as Cl áusulas e condições seguintes . 

CLÁUSULA PRINEIRA - FUNDI\NENTO LEGAL: O presente Convê 
nio é firmado com fulc ro no Ít em XVII do art . 18, do Dec re 
to-Lei nQ 411, de 08 de janeiro de 1969, combinado com o 
art. 126, § 2Q , letra "F" do Decreto- Lei nQ 200 , de 25 de 
fevereiro de 1967 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVO : Este Convênio tem como ob 
jetivo a transferência de recursos por pa r tes do GOVERNO ã 
PREFEITURA, destinados ao fornecimento dos serviços de Sa~ 
de no Nunicípio de Amapá, conforme Plano de Aplicação em 
anexo e que passa a ser parte integrante deste instrumentu 

CLÁUSULA TERCEIRA OBRIGAÇ0ES : 

I - DO GOVERNO : 

a) Repassar a Prefeitura os r ecursos necessários par a 
atender a execução do present e Convênio . 

b) Fiscalizar e acompanhar a execuçao deste 
através da Secretaria de Sa~de . 

II - DA PREFEITURA: 

Convênio 

a) Empregar os recursos repassados pelo GOVERNO de acor 
do com que estabelece a Cl áusula Segunda deste instrument;, 

b) Fornecer e facilitar os elementos necessários para 
que o GOVERNO possa, atravis da Secre taria de Saúde, acom
panhar a execução do presente Convêni o . 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO : Para a r ealização do obje
tivo deste Convênio o Governo a l ocará r ecursos de ordem de 
Cr$ I. 100.000 . 000 (hum bilhão e cem mi lhÕes de cruzeiros) , 
or iundos do F. P. E. Programa 13754284379 , Na tureza de Despe 
sa 3.1 . 3. 2.00, consoante Nota de Empenho nQ 8953 , emitida 
em 23 de outubro de 1985 , no valor ac ima mencionado. 

CLÁUSULA QUINTA - LIBERAÇÃO DE RECURSOS : Os recursos 
previstos na Cláusula Quarta deste instrumento serão libe
rados de uma só vez, após a sua assinatura . 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGENCIA : O presente Convênio vigo 
rarã a partir da data de sua assinatura a t é 31 de dezembro 
de 1985 . 

CLÁUSULA S~TI~~ - DA NOTIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO E REGI
SÃO : Nediante assentimento dos convenentes , este instrumen 
to poderá ser modificado ou prorrogado através de Termo AdT 
tivo desde que não contrarie o disposto no ítem 13 da Ins= 
trução Normativa SECIN/SEPLAN/PR/NQ 002 , de 02 .02 .84 ou res 
c indindo de pleno direito, por inadimplemento de qualquer 
de suas Cláusul as e condições , por motivo de conveniência, 
ou por acordo entre as partes , independente de ação, noti
ficação ou inte rpelação judicial . 

CLÁUSULA OITAVA - DA ?RESTAÇÃO DE CONTAS: A PREFEITURA 
prestar á contas da aplicação dos recursos do ÇOVERNO a Se
cretaria de Finanças- SEFIN, no máx i mo (30) dias após o tér 
mino da vigência do presente Convênio . 

CLÁUSULA NONA- DO DEPÓS ITO DE RECURSOS: Os r ecursos 
que por força deste instrumento a PREFEI TURA receber , en
quanto não forem aplicados aos fins a que se destinam se
rão depositados em conta bancária especia l, a ser movimen
tada pela PREFEITURA, obrcgando-se esta a enviar ao GOVER
NO, extrato de contas e fazer constar nos documentos com -
probatórios de sua prestação de contas , o nome do sacado 
os valores e as datas das emissões dos cheques a quem fo -
r em pagas as importâncias . 

CLÁUSULA DeCI~~ - DA PUBLICAÇÃO : A publi cação 
Convêni o no Diário Oficial deste Te:ritório deverá 
ta no prazo de vinte (20) dias a contar da data de 
sinatura . 

deste 
se r fe i 
sua as-

CLÁUSULA DÉCIHA PRINEIRA - DO FORO: Para dirimir quai s 
quer dÚv i das em consequência da execução deste Convêni o , de 
comum aco rdo as partes elegem o Foro da Comarca de Nacapã, 
com exclusão de q~alquer outro, por mais privilegiado que 
seja . 

E, para firmeza a va lidade do que ficou estipulada la
vrou-se o presente Convênio , que depois de l i do e achado 
conforme , va i assinado pe la s partes convenent es , em oito 
(08) vias de igual t eor e forma par a o mesmo f im na prese!:. 
ça de (02) duas testemunhas abaixo nomeadas . 

Nacapã , 25 de outubro de 1985 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

FRANCISCO JOSt ALNEIDA FILHO 
- Prefei to Muni cipal de Amapá -

Al'lTONIO CARNEIRO JUNIOR 
- Secretário de Saúde GTFA -

TESTENUNHAS: Ilegíveis 

PLANO DE APLICAÇÃO 

C O N V r N I 'o N9 090/85 - PROG . 

Plano de Aplicação ao Convêni o n9 090/85 - PROG ; cel e
brado ent re o Governo do Terr itório Federal do Amapá e a 
Prefeitura rlunicipa l de Amapá , com a interveniênc i a da Se
cretaria de Saúde , objet i vando o Fortaleciment o dos Servi
ços de Saúde no Município de Amapá . 

CÓDIGO 

3. 1. 3. 2.00 

ESPECIFICAÇÃO 

Outros Serviços e En
cargos 

TOTAL 

VALOR Em Cr $ 1 .. 000 

1. 100 .000 .000 

1. 100 .000 .000 

Importa o pr esente Plano de Apl ~cação a importância de 
Cr$ 1. 100 .000 .000 (hum bilhão e cem milhÕes de cruze iros). 

~lacapá, 25 de out ubro de 1985 

~~IA NILZA RODRIGUES NACHADO 
Chefa da C. S. P. /SESA 

ANTONIO CARNEIRO J UNIOR 
Secretário de Saúde 

PROCURADORIA GERAL 

CO~~~NIO NQ 091/85-PROG 

CONV~NIO QUE ENTRE SI CELEBRA}! O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO Al'~PÁ E A PREFEITURA ~lUNICIPAL DE OIAPOQUE , 
COM A INTERVENI~NCIA DA SECRETARIA DE SAÜDE, PARA OS 
FINS NELE DECLARADOS . 

O Governo do Territór io Federal do Amapá, adiante deno 
minado ~implesmente GOVERNO, neste a t o representado pelo 
seu Governador, Dr . JORGE NOVA DA COSTA e a PREFEITURA ~lU

NICIPAL DE OIAPOQUE, doravante denominada simplesmente PRE 
FEITURA, nes t e ato representado pelo seu Prefeito Hunici = 
pal, Sr . LUIZ HOLANDA DE SOUZA, com a i nterveniência da Se 
cretaria de Saúde , representada pelo seu titular , Dr . Al'lTO 
NIO CARNEIRO JÚNI OR, resolvem de comum acordo, celebrar o 
presente Convênio consoante as Cláusulas seguintes : 

CLÁUSULA PRI~ffiiRA - FUNDA!>ffiNTO LEGAL: O presente Convê 
nio é firmado com fulcro no item XVII do art . 18 do Decre= 
to-lei nQ 411 , de 08 de janeiro de 1969, combinado com o 
art. 126, § 2Q , letra "F" do Decreto-Lei 200 , de 25 de f e
vereiro de 1967. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVO: Este Convênio tem por ob
jet i vo o r epasse de recursos pelo GOVERNO a PREFEITURA,des 
tinados ao Fortalecimento dos Serviços de Saúde do Nunicí= 
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pio de Oiapoque, conforme Plano de Aplicação em anexo e 
que passa a ser parte integrante deste instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - 0BRIGAÇ0ES: 

I - DO GOVERNO 

a) Repassar a PREFEITURA, os recursos necessar~os 

para atender a execução do presente Convênio, no valor de 
Cr$ 350.000.000 (trezentos e c inquenta milhÕes de cruzei -
ros): 

b) Acompanhar e fiscalizar a execuçao deste Convê
nio, atrav~s da Secretaria de Sa~de. 

II - DA PREFEITURA: 

a) Empregar os recurso s transferidos pelo GOVERNO, 
de acordo com o que se propõe na Cláusula Segunda deste 
Convênio: 

b) Apresentar ao GOVERNO, atrav~s da Secretaria de 
Saúde, sempre que solicitadas, informaçÕes e esclarecimen
tos sobre as atividades realizadas no cumprimento das fina 
lidades expressas neste Convênio; 

c) Apresentar ao GOVERNO, atrav~s da Secretaria de 
Finanças, prestação de contas ~o total dos recursos trans
feridos atrav~s deste instrumento, dentro do prazo estabe~ 
lecido na Cláusula S~tima. 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da 
assinatura deste instrumento, no valor de Cr$ 350.000 .000 
(trezentos e cinquenta milhÕes d~ cruzeiros), correrrão à 
conta do F.P.E. , Programa 13754284379 , Natureza de Despesa 
3. 1.3.2.00, consoante Nota de Empenho n9 8807, emitida em 
21 de outubro de 1985, no valor acima mencionado. 

CLÁUSULA QUINTA - LIBERAÇÃO DE RECURSOS: Os recursos 
que farão_frente as despesas deste Convênio, serão libera
dos de urna só vez após a sua assinatura. 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPOSITO: Os recursos que por for
ça deste instrumento a PREFEITURA receber, enquanto. não fo 
rem ap l icados aos fins a que se destinam, serão deposita = 
dos em conta bancária especial, a ser movimentada pela PRE 
FEITURA, obrigando- se a enviar ao GOVERNO, extrato de con= 
tas e fazer constar nos documentos comprobatõrios de sua 
prestação de contas, o nome do sacado, os valores e as da
tas das emissões dos cheques a quem forem pagas as impor -
tãncias. 

CLÁUSULA S~TIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : A PREFEITURA 
prestará contas dos recursos recebidos do GOVERNO, no máxi 
mo de 30 (trinta) dias após o termino da vigência do pre = 
sente Convênio. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIG~NCIA: Este Convênio entrará em 
vigor a partir de sua publicação e vigorará at~ 31 de de
zembro de 1985. 

CLÁUSULA NONA - MODIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO E RESCISÃO:}~ 
diante assentimenso das partes convenentes, este convênio 
poderá. ser modificado ou prorrogado atrav~s do Termo Aditi 
~o, deste que não contrarie o disposto no item 13 da Ins
trução Normativa SECIN/SEPLAN/PR/N9 002, de 02.02.84 ou 
rescindido de pleno direito, por inadimplemento de quais -
quer de suas cláusulas, independente de ação, notificação 
ou interpelação judicial . 

CLÁUSULA D~CIMA - DA PUBLICAÇÃO: A publicação deste Con 
vênio no Diário Oficial deste Territõrio deverá ser feita 
no prazo de (20) vinte dias a contar da data de sua ass~na 
tura. 

CLÁUSULA D~CIMA PRIMEIRA - DO FORO: Para dirimir quais 
quer dúvida em consequência da execução deste Convênio, de 
comum acordo as partes elegem o Foro da Comarca de Macapá, 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

E, para firmeza e validade do que ficou estipulado la
vrou-se o presente Convênio, que depois de lido e achado 
conforme, vai assinado pelas partes convenentes, em oi to 
(08) vias de igual teor e forma para o mesmo fim na prese~ 
ça de duas (02) teste~unhas abaixo nomeadas. 

Macapá, 25 de outubro de 1985. 

JORGb NOVA DA COSTA 
Governador 

ANTONIO CAR~EIRO JUNIOR 
Secretár io de Saúde 

LUIZ HOLAN!)A DE SOUZA 
Prefeito Hunicipal 

TESTEHUNHAS: 
Ilegíveis 

PLANO DE APLICAÇÃO 

CONVENIO N9 091/85-PROG 

Plano de Aplicação ao Convênio n9 091/85-PROG, formado 
entre o Governo do Território Federal do Amapá e a Prefei
tura Municipal de Oiapoque com a interveniência da Secreta 
ria de Saúde , no valor de Cr$ 350 .000 . 000 (trezentos e cin 
quenta milhÕes de cruzeiros), destinados ao Fortalecimento 
dos Serviços de Sa~de no Município de Oiapoque. 

ELEMENTO DE 
DESPESA 

3. 1. 3. 2 . 00 

ESPECIFICAÇÃO 

Outros Serviços e Encargos 

TOTAL ......... .............. . ......... . 

TOTAL 
(Em Cr$ : 1000) 

350.000 

350.000 

Importa · o presente Plano de Aplicação na importãnciade 
Cr$ 350 .000.000 (trezentos e cinquenta milhÕes de cruzei -
ros) . 

Macapá, 25 de outubro de 1985 

~~RIA NILZA RODRIGUES MACHADO 
Chefa da C.S.P./SESA 

ANTONIO CARNEIRO JUNIOR 
Secretário de Sa~de 

PROCUDORIA GE~ 

CONV~NIO N9 092/85- PROG 

CONV~NIO QUE ENTRE SI CELEBRAM GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO ~~PÁ E A PREFEITURA HUNICIPAL DE CALÇOENE COM 
A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE SAÜDE, PARA OS FINS NELE 
DECLARADOS. 

O Governo do Territõrio Federal do Amapá, adiante deno 
minado simplesmente GOVERNO, neste ato representado pelo seu 
Governador, Dr. JORGE NOVA DA COSTA e a Prefeitura Hunici -
pal de Calçoene, doravante denominado simplesmente PREFEITU 
RA, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, sr-:
JOÃO JORGE GOULART SALOHÃO DE SANTANA, com a interveniência da 
Secretaria de Saúde, representada pelo seu titular, Dr. ANTO 
NIO CARNEIRO JÜNIOR, resolvem de comum acordo celebrar -o 
presente Convênio, consoante as cláusulas e condições s~
guintes. 

CLÁUSULA PRI~ffiiRA - FUND~ffiNTO LEGAL : O presente Con 
vênio e firmado com fulcro no item XVII do art. 18, do De= 
ereto-lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969, combinado com o 
art. 126, § 29, l etra "F" do Decreto-lei 200 , de 25 de feve 
reiro de 1967. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVO: Este Convênio tem por obje 
tivo o repasse de recurso pelo GOVERNO à PREFEI TURA, desti= 
nados ao Fortaledmento dos Serviços de Saúde do ~!unicípio 
de Calçoene, conforme Plano de Aplicação _'em anexo e que passa 
a ser parte integrante deste instrumento: 

CLÁUSULA TERCEIRA - 0BRIGAÇ0ES 

I - DO GOVERNO : 

a) Repassar a PREFEITURA os r ecursos necessários para 
atender a execução do presente Convênio, no valor de ~r$ 
650.000.000 (SEISCENTOS E CINQUENTA HILHÕES DE CRUZEIROS) 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução deste Convênio 
através da Secretaria de Saúde. 

II - DA PREFEITURA : 

a) Empregar os recursos transferidos pelo Governo, de 
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acordo com que se propÕe n<; Cláusula Segunda deste instru
mento; 

b) Apresentar ao Gove rno, através da 29 Diretoria Re
gional de Saúde sempre que solicitado , as informações e es
c larecimentos sobre as atividades real izadas no cumprimento 
das finalidades expressas neste Convinio; 

c) Apresentar ao Gove rno, at r avés da Secr etaria de Fi
nanças prestação de contas do tota l dos recursos transferi
dos através deste instrumento dentro do prazo estabe l ecido 
na Cláusula Sétima . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO As despesas 
de assinatura deste inst rumento, no valor de Cr$ 
(SEISCENTOS E CINQUENTA HILHÕES DE CRUZEIROS). 
conta do f . P.E. Programa 13754284379 Natureza 
3 . 1 . 3 . 2. 00, consoante Nota de Empenho n9 8806, 
de outubro de 1985 no valo~ acima mencionado . 

decorrentes 
650.000 . 000 
Correrão à 
de Dc5pesa 

emitida em 21 

que 
dos 

CLr\USULA QUINTA - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 
fo rão frente as despesas deste Convénio, 
de uma só vez após a sua assinatura. 

: Os recursos 
serão libera-

CLAUSULA SEXTA - DO Di':PÚSITO DE RECURSOS : Os recursos 
que por força deste instrumen to a PREFEITU~\, receber , en
quanto não forem aplicados aos f ins a que se destinam , se
rão depositados em conta bancária espec ial, a ser movimenta 
da pela Prefeitura , obrigando- se esta a enviar ao Governo~ 
extrato de conta e fazer constar no s documentos comprobató
rios de sua prestação de conta , o nome do sacado , os vatores 
e as datas das emissões dos cheque s a quem forem pagas as 
importância . 

CLÁUSULA SÉTI~~ - DA PRESTAÇÃO DE CONTA : A PREFEITURA 
prestará contas dos recursos recebidos do Governo, no máxi
mo de 30 (trinta) dias após o término da vigência do prese~ 
te Convinio. 

CLÁUSULA OITAVA - VIG~NCIA : Este Convini o entrará em 
vigor a parti r de sua publicação até 31 de dezembro de 198i 

CLÁUSULA NONA - HODIFICAÇÃO , PRORROGAÇÃO E RESCISÃO 
Hediante assentimento das partes convenentes , este Convi -
nio poderá ser modificado ou prorrogado através de Termo Adi 
tivo deste que não contrarie o disposto no item 13 da Ins ~ 
trução Normativa da SECIN/SEPLru~/PR/N9 002, de 02 . 02 . 84 ou 
rescindindo de pleno direito , por inadimplemento de quais 
quer de suas Cláusulas , independente de ação , notif i cação ou 
interpelação j udicial . 

CLÁUSULA DÉCU~ - DA PUBLICAÇÃO : A pub licação deste 
Convênio no Diário Of icial deste Ter ritório deverá ser fei
ta no prazo de vinte (20) dias a contar da data de sua as
sinatura . 

CLÁUSULA DÉCINA PRIHEIRA - DO FORO : Para dirimir quais 
quer dúvida em conseguincia da execução deste Convênio , de 
comum acordo as partes elegem o Foro da Comarca de Nacapá , 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja . 

E, para firmeza a validade do que ficou estipul ada la
vrou-se o presente Convénio, que depois de lido e achado 
conforme, vai assinado pe las partes convenentes, em 08 (oi
to) vias de igual teor e forma para o mesmo fim na presença 
de duas (02) testemunhas abaixo nomeadas . 

TESTEHUNIIAS 

~laca pá, 25 de outubro de 1985 . 

JOP.GI:. NOVA DA COSTA 
Governador 

MTONIO CARNEIRO JÚNIOR 
Secretário de SaÚde 

JOÃO JORGE GOULART SALmlÃO DE SMnMA 
Prefeito Nunicipal de Calçoene 

Ilegíveis 

PLru~O DE APLICAÇÃO 

CONV~NIO N9 092/85-PROG . 

Plano de Aplicação ao Convinio n9 092/85-PROG, firmado 
entre ~ ?overno do Território Federal do Amapá e a Prefeitu 
ra Muntctpal de Calçoene, com a interveni i ncia da Secreta~ 
r ia de Saúde, no valor de Cr$ 650.000.000 {SEISCENTOS E CIN 

QUENTA HILIIÕES DE CRUZEIROS) , destinados ao Fortalec imento 
dos Serviços de Saúde no Hunicípio de Calçoene . . 

ELE~lliNTO DE DESPESA ESPECIFICAÇÃO TOTAL (Em Cr $ 1000) 

3. 1. 3. 2. 00 

TOTAL 

Outros Serviços 
e Encargos 

I 

650 .000 .000 

650 . 000 . 000 

Importa o presente Plano de Aplicação na importância 
de Cr$ 650.000 . 000 (SEISCENTOS E CINQUENTA NILHÕES DE CRUZEI 
ROS) . 

Hacapâ, 25 de outubro de 1985. 

~~RIA NILZA RODRIGUES ~~CHADO 
Chefa da C. S. P. / SESA ANTONIO CARNEIRO J UNIOR 

Secretário de Saúde 

TERHO ADITIVO AO CONV!NIO FIRMADO EN 21/0 1/85 ENTRE A 
FUNDAÇÃO DE ASSIST!NCIA AO ESTUDANTE - FAE E O GOVERNO 
DO TERRITÚRIO FEDERAL DO M~PÁ, POR INTERN~DIO DE SUA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . 

FUNDAÇÃO DE ASS I ST!NCIA AO ESTUDANTE, instal ada no se
tor Comercial Norte - Quadra 02 - Projeção "C" - Bras ília , 
Distrito Federal, ' CGCn942 . 53 1. 129/0001- 76 , entidade vincul a 
da ao Hinistirio da Educação, instituída pe l a Lei n9 7 . 09 1~ 
de 18 de abril de 1983 , doravante denominada FAE, nes te ato 
representada por seu Presidente , CARLOS PEREIRA DE CARVALHO 
E SILVA, e o Governo do Territó r io do AHAPA , através 
de sua Secretaria de Educação , neste ato representada por 
seu Secretârio, JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA, tim, entre s t, JUS 
to e contratado, o que se contém nas c l áusulas seguintes :-

CLÁUSULA PRI~lliiRA - Obj eto 

Visa o presente Aditivo à implantação do Projeto "Nate 
rial de Cant i na das Escolas da Rede Oficial (Estadual e Nu~ 
nicipa l)", do Terr itório do M~PÁ , como complementação das 
ações previs t as no Plano Integrado de Assistincia ao Es tu
dante - PIAE , objeto do Convinio supra epigrafado e , em es
pecial , à clàusula Segunda , § 19 , letra "g" e § 29 , l e tras 
"b" e "i" do refer i do i nstrumento . 

CLÁUSULA SEGUNDA - Recursos 

Os recursos destinados à execução deste 
rerão , no presente exercício , à conta da FAE , 
guinte classificação orçamenEária : 

Aditivo, cor
mediante a se 

Programa de Trabalho : 
Elemento de Despesa 
Fonte de Recursos 
Empenho n9 01012 . 00 e 
Valor Cr$ 321 . 100 . 000 

08424276329 . 0007- 00 
32 15. 02 c 4314.01 
053 
01013 . 00 

CLAUSULA TERCEIRA - ObrigaçÕes 

I - Incumbe à FAE 

a) trans fer i r os recursos destinados a atender no exer 
c~cio de 1?85, à impl antação do pr ojeto, mediante a 'aquis i~ 
çao de equtpamento e mate rial de cantina relacionados con
forme o Plano de Ap l icação constante do Anexo ao present e 
instrumento. 

b) assessorar, acompanhar e avaliar as ações necessâ _ 
rias ao alcance dos objetivos definilos nes t e Termo Aditi
vo. 

II - Incumbe à SECRETARIA : 

a) possibi li tar à FAE amplo conhecimento de todas 
açÕes praticadas. · 

as 

b) prestar contas à FAE da aplicação dos recursos que 
lhe fo ram repassados , obedecendo-se aos e · t d · pr cet os este aJu~ 
te e ao convinio ora aditado . 

c) apurar e indicar a necess idade de aquis ição de equi 
pamentos e materiais . 

d) ava l iar as açoes, em conjunto com a FAE . 
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e) elaborar r~lat~rio técnico (fina l ) , demonstrando o 
resultado fina l das aquisiçÕes e c ri t érios ut i l i zados , bem 
como a e f~tiva implantação das cantinas esco l ares . 

CLÁUSULA QUARTA - Rat i ficação 

Ficam ratificadas as demai s Cláusul as cons t antes de Con 
vênia original , naquilo em que não col i direm com as di s posi 
çÕe s ora estipuladas . 

CLÁUSULA QUINTA - Vigência 

O presente Termo Adit i vo entrará em vigor na data 
sua assinatura e vigorará até 30 de junho de 1986 . 

de 

E, por estar em as partes justas e aco rdadas , foi este 
Termo assinado em 04 (quatro) vias de igual t eor e forma , na 
presença das testemunhas abaixo . 

TESTEMUNHAS 

Brasília-DF , 17 de outubro de 1985 . 

CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA 
Presidente da FAE 

JORGE NOVA DA COSTA 
Gove r nador 

J OÃO BOSCO ROSA FERREIRA 
Secretário de Educação 

Ilegíveis 

SINDI CATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NACAPÁ 
EDIT/\L DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PLEITO 

Em atendimento ao que di spõe o ar t. 70 da Porta r ia ~!i
nisterial n9 3.437 , de 20 de dezembro de !974 , t ornamos pú 
blico que no dia 30 de outubro de 1985 foram real izadas as 
e l e i çÕes ne ste Órgão de classe , t endo s i do e lei t os os se -
guint cs associados para comporem os seus Órgãos de adminis 
tra ção e representação : 

DIRETORIA 
Efetivos 

Presidente 
Pedro Ramos de Souza 
Secretário 
Adalberto de Souza Santana 
Tesoureiro 
Nanoel de Nazare t h Almeida 
Pantoja 

CONSELHO FISCAL 

Efetivos 

Benedito Gome s de Alme ida 
Diniz Aranha da Si l va 
~mrtinho Pereira Lobato 

DELEGADOS REPRESENTANTES 

Efet ivos 

Ada lber to de Souza Santana 
Pedro Ramos de Souza 

Suplentes 

Joaquim Lopes da Costa 

Ra imundo Car lo s da Si lveira 

Edilson Baia da Costa 

Suplentes 

Josi as Ribeiro dos Sant os 
Pedro Aguiar 
Francisco de Ass is Oliveira 
~1agno 

Supl entes 

Manoel de Naza re th Almeida 
Pant oj a 

PROCURADORIA GERAL Os componentes dos aludidos ór gãos serão empossados no di a 1 O 
de novembro de 1985. 

T E R M O A D I T I V O Hacapá , 05 de novembro de 1985 
~IANOEL DE NAZARETH ALHEIDA PANTOJA 

PRI~ffiiRO (19) TERMO ADITIVO AO CONV~NIO N9 092 /84-PRO~ Pres i dent e 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO 
AHAPÁ E A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COM A I N-
TERVENI~NCIA DA FUNDAÇÃO PROJETO RONDON , PARA OS FINS NE- ORDEH DOS MÚSI COS DO BRASIL 
LE DECLARADOS . 

O Governo do Território Federal do Amapá, doravante d~ 
nominado simplesmente GOVERNO, neste ato representado pelo 
seu Governador,Senhor JORGE NOVA DA COSTA, e a Universida
de Federal Rura l do Rio de Janeiro, doravante denominada 
simplesmente UNIVERSIDADE, repr esentada pel o seu Rei tor , 
Professor ADRIANO LÚCIO PERACCHI e a Fundação Projet o Ron
don, represent ada pe l o seu Presidente, ROMERO JUCÁ FILHO , 
r esolvem de comum acordo fi rmar o present e Termo , mediante 
as cláusulas e condições seguintes : 

CLÁUSULA PRI~IRA: O presente Termo Aditivo tem por ob 
j et ivo a liberação de recursos , visando a manutenção do 
Centro de Treinamento Agropecuário- CTA, no exer cício de 
1985. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Os recursos para fazerem f r ente as 
despesas do presente Termo Aditivo , no valor de Cr $: ..... . 
15.000 . 000 (quinze milhÕes de cruzei ros) cor rerão à cont a 
do Q. S. E., Programa de Trabalho 08421885 . 292 , Natureza da 
Despesa 4. 1.3.0.0}, conforme Nota de Empenho n9 6839, emi
t i da em 19 de agosto de 1985. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Os recursos destinados à execuçãodo 
presente Termo Aditivo s·erão liberados em parcela única 
após a ass inatura do presente Termo. 

CLÁUSULA QUARTA - A publicação do presente Termo Aditi 
vo no Diário Oficial do Governo deste Terr i t óri o, devera 
ser feita no prazo de vinte (20) dias a contar da data de 
sua assinatura . 

CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inal t eradas as demai s cláu 
sulas e condições pactuadas no Convênio , ora aditado. 

E, por es tarem de comum acordo , a ss inam o presente Ter 
mo Adi tivo em oito (08) vi as de i gual teor e f orma , para o 
me smo fim de direito, na presença de duas (02) testemunhas 
abaixo ass i nadas . 

Macapá (AP), 07 de agos t o de 1985 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
GOVERNO 

PORTARIA DE REGISTRO DE CHAPA 

PORTARI A N9 01/85 

O Presidente do Conse l ho Regional do Território Fede -
ral do Amapá , atendendo ao que di spõe o art. 109 do Código 
Elei tora l , torna público que a chapa de candidatos par a a 
Di retoria efet ivos e suplentes , del egado-eleitor e supl en
te deste Conse l ho Regional ao pleito e leitoral a real i zar -
se no dia 18/ 11/85 , conforme Edita l de Convocação publicado 
no Diário Oficial do Território Federa l do Amapá em 17/ 10/ 85, 
e a seguinte : 

CANDIDATOS EFETIVOS 

Vitor da Costa Alves 
Joaquim França Ramos 
Carl os Augusto Gomes 
Zenor Souza da Silva 
José Olímp i o Cardoso Espindol a 
Ezequias Gomes Hartins 
Hilton Chermont da Silva 
Ubiraelson da Silva Ribei ro 
Raimundo Honte i ro 

DELEGADO ELEITOR 

Ezequias Gomes Hartins 

CANDIDATOS SUPLENTES 

Fr anci sco Alberto Fernandes 
Ozi as Lima de Norais 
Alvaro de Jesus Gomes 
Aldo Lourenço Moreira 
José Higuel de Souza Cyr i llo 
José do Carmo Sampaio 
José Penha 
José Carl os da Si l va 
Rômul o Brito da Si l va 

DELEGADO SUPLENTE 

Ozias Lima de Morais 
Hacapá , 30 de ou t ubro de 1985 . 

VITOR DA COSTA ALVES 
Presidente 

CARTÓRIO J UcA 
CARTÓRIO DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAHENTO 
O Of i ci a l de Regi stro Civil des t a Comarca de Macapá 

Ter. Fed. Amapá , Repúbl ica Federativa do Bras i l , faz saber 
que pr etendem se casar: JOS~ ALVES CORREA com LUI ZA COSTA 
TOLOSA. 

El e é filho de Benedita Paula do Rosário , falecida . 
Ela é filha de I r i a Cos t a Tol osa , fa l ecida . 
Quem souber de qualquer impedimento l egal que os i ni ba 

de casar , um com o out ro , acuse-o na for ma da Lei . 
RO~RO JUCÁ FILHO ADRI&~O LÚCIO PERACCHI Macapá , OS de novembro de 1985 . 

FUNDAÇÃO PROJE!'l RONDON UNIVERSIDADE SILVI A HELENA MOUTINHO MARI NHO 

TESTEHUNHAS : I leg~l~·v~e~i~s~-------------------------------------------------------E_s_c_r_e_v_e_n_te __ AD __ -_~_IO_D ________________ -J 


	

