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DECRETO (P) Nº 9151 de 13 de màrço de 1987 

O Governador do Território Feder al do Amapá , usando das 
atribuições que l he são conferidas pelo arti go 18 , Í tem II , 
do Decreto-Lei nº 411, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Designar o Dr. HERALDO RODRIGUES RIBEI RO , médico , Che
fe do Serviço de Hospitalização Geral , CÓdigo OAS- 1 , para 
exercer, em' substituição, o cargo de Secretário de SaÚde do 
Governo deste TerritÓrio , durante o impedimento do respec
tivo titular , ANTONIO CARNEIRO JÚNIOR , _que se ausentará no 
periodo de 12 a 15 de março do ano em curso , a serviço da 
Secretaria de -SaÚde , 

Macapá::.,ll.p , 13' de março de 1987 , 98º•: da RepÚblica e 43º 
da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá. 

·.,· 

"· ,, 

JORGE ND~A DA ~OSTA ,~ 

Governador : 

GOVERNO CO TERRITÚRIO FEDERAL DO AMAPA 
DEP~RTAMENTO DE PESSOAL 

APROVO : 
OOMÍ CIO CA.\~POS DE MAGALHÃES 
Secretário de Administraçaq 

-> PORTARIA ( P) Mº C25/87- DP-SEAD . -:-.. ,#' .. 

/ O 9IRETOR . DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL , usando das atri-": 
buiÇõés que lhe são conferidas por delegação de comp~tência. 
atr:avés do Deqreto (E L nº .041:, . d.e · 14 C!< oú'tubr.ó de l976ido 
Exm2 ":Sr. Governador deste Terri tÓrio e ' tendo em vista o 

RESOLVE: 

Dr. 
Audito r do Governo 'do Território 
JOSÉ VER!SS U!O TAVARES 

Sec retário de Educação e Cultura 
Prof . JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Secretá~i~ de Agricultura. 
J OÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERI BE 

Secretár io de Segurança Pública 
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 

Secretário de Saúde 
ANTONIO CARNEI RO JUNIOR 

Com base no artigo 180, da Lei nº 1 . 711 , de 28 de out~ 
bro de 1952, com a nova r edação dada pela Lei nº 6 . 7-:Q., de 04/ 
12/79 , alterada pelos Decretos- leis nº s . 1.746 , de 27/ 12/79 
e 2 ' 15 \, de 24/07/84 ' e tendo em 'Jista o exercício durante 
nove (09) anos comple t os em funções gratificadas do Grupo 
Di reção e Assessoramento Superior e Assistência Intermedi~ 
ria declaro que o funcionário MANOEL BRAGA DA ROSA , - ~cupa~ 

te do cargo de Agente Administrativo , cÓdigo SA- 701, clas
se "S", referência_NII)--:Q , do Quadro Permanente do .Governo 
deste Terri t Ório , lo tado na SEPLAN , faz jus, a c_ontardeOl 
de j aneiro de 1987 , a ter adicionado ao vencimento do res
pectivo cargo efetivo , a i mportância equivalente a frnção 
de quatro quintos (4/5) , sendo dois quintos (2/5) do cargo 
em comissão de Chefe da Biblioteca , cÓdigo DAS- lÔl.l e d~is 
quintos (2/5) da função de confiança de Secretário de Admi 
nistr a!:i.vo , cÓdigo DAI-101,1 e o vencimento ·de seu cargo 
efetivo , 

GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, em Ma~ 
capa , 13 de março de 1987. 

ARNOLDO LU!Z DE LIMA REDIG 
Dire tor do DP/GTFA 

JUNTA COMERCIAL DO TERRITÚRIO FEDERAL DO AMAPÀ 

!PORTARIA Nº 07/87 - JUCAP DE 12 DÉ MARÇO DE 1987 : 

~10 Présidente da Junta Comercial do Ter ritÓrio Federal 
do Ãmapá - JUCAP , no uso das atribuiçÕes que. lhe são confe 

. rid~s pelo artigo 27 da Lei n2 4.'125/65 , regul amentada pe: 
'lo Decreto Federal nº 57 .651/66 e na -conformidade do. t tem 
XIIL do artigo 7'1 do Regimento I nterno dá JUCÀP aWc>vádo 
pel á Decreto (N) nº 21 de 11 . 00 .81 , . ' . • 

RESOlVE: ,· .,, " .:.- :--~ · · 

que consta .do,. f'.p_:_::sso -l'lº:·. ~J379D,. ~S,~8,.?:...-_s_.E_A_o_, ____ ._,_ .. ,_ .. ·_. _ .. _·· _, _,._._A_r,:.:.~:..· ··..;.;_l-.:0_-"_-_. _.O;..· ~_s_i_g.;;.Qa_· r.;., :...· a_,..;;9_r_a_._MAA __ 1_u_A_cos_ T_A_u_MA_ CA_ v_AL....;,:C_AN;,;_--' 
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TI, Secretaria Ger!"'l da Junta Comercial do Território Feia!:_ 
ral do Amapá - JUCAP, pare viajar de Macapá, sede oe suas 

. atividadàs, até as cidades de BrasÍlia-DF e Belo-Horizonte
MG, a fim de tratar. a e assuntos de interesse da JUCAP jun
to ao Depârt ái'nento Nacional de Registro do Comércl.o - CNRC 
~ J unta Co.níeifuúil do Estado de Minas Gerais, respectiváine!} 
te, ·no período · d·e '15 a 22 de março flue11 te . 

Are. 2g ~ Àêvogã~se as ·disposições em contrário. 

~~E 8ÍtNciA, RUBLIQUE~SE E cuMPRA-SE. 

Jlh'JTA CDiiERCIAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ em Maca 
pá 12 de màtço de 1987. 

SALOMÃO ALCOLUMBRE 
Vice-Presidente - JUCAP 

JUNTA cOMERCIAL .bà TERRITDRià FEDERAL DO AMÃPÂ 

PORTARIA Ng 08/87 - · jU8AP DE 12 DE MARÇO ·ÓE 1987 

·o Presidente da Junta Comercia·! do Território Federa·! 
·ao ·Amapá ~ JUCAP., no uso das atribuiÇÕes que lHe sãà càn~ 
feridas pelà artigo 27 da Lei rig 4. 726/65, ·regulamentaéla 
pelo Decréto Federal rig 57.651/66 e na corifcirrriidáde do 'ítem 
X:rri· do artigb ?9 êio Regimento Interno da JUCAP; p.pr.ovaeio 
pelo Decreto (N) n9 21 de 11;1)3.81, 

Gànsidereriaó, qúe a Secretária ·Geral Ora . MàrÍliá Cos
"tà Lima Cavàlcanti, e~tará viaj and(} para BrasÍlia-DF e Be
lo-Hofizonte~MG , .a fim de tratar de assuntos de interesse 
dà JUGAP junto áquelas co-irmãs, rio pe~Íodo de 15 a ·22 · de 
ínarço fl.u"en te, 

RESOLVÊ: 

Art •. 12 - Designar o Sr. Jo"sé Nazareno Cardoso Bi ten
êôux;t , Che.fe do Seiviçô de ProtocolO" e Informação, p!'Jra 
exercer acuinul ativamente e ein substituição o Cargo de Se
cretário Geral dúranle o impedimento da Titular . 

Art. 22 -Revogam-se as disposiçÕes em ·contrá:rio . 

Dt'-SE CI~NCIA, .PÚBUQUE-SE E CUMPRA-SE . 

JUNTA COMERCIAL 00 TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ em Maca 
pá 12 .de março de 1$87. 

SALOMÃO ALCDLUMBRE 
Vice-Presidente - JUCAP 

- -·- · - ~ • 04• , ..._ , _ ...... ·- _._. _ .. . ........ .... . . . 

JUNTA COMERCIAL DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PORTARIA Nº 09/87 - JUCAP DE 12 dE MARÇO DE 1987 

ó Pres:i:áe.nte d.a - ~-unta . Çomer:cial .. do Terr;i. tório "ederal 

do Amapá - JUCAP, no uso oas atribuiçÕes que lhe sãà conf e 
ridas pelo àrtigo 27 dà Lei nº 4. 726/65·, regulamentada pe::: 
lo _Oecreto Federal nº 57 .651/66 e na conformidade do Ítem 
·xiii do,artigo ~ do Regimento Interno tla JUCAP, aprovado 
'pelo Decrelo ( N) r]g 21 de 11. ffi . 81 , 

RESOLvi:: 

Art. 1º -- Óe~l.gnar o Dr . jàs~ .EDSà-J DOS SANTOS SARGES, 
Vógal de Júnta Comercial do Térrritório Federal do Amapá ·_ 
JUCAP, para viajar·de Macapá, sede de suas atividades, até 
as i::idádes de BrasÚia'-OF e Belb-Horizcinte- MG , à fim de tr~ 
tàr de assuntos de interesse da JUéAP juhto aci Departamen
to Nacional de Rêgistro do Comérció - CtJRC e Junta Càmer
cial do Estádo de Minas GerS:is, respectivamente, no perio
do de 15 a 22 de março fluente. 

Art, 2º - Revogam-se às dispàsições em contrário. 

JuNTA CÓMERCiÀL DO TEF.RITORIÓ FEDERAL 00 iw.APÁ ein Maca
pá i2 de março de 1987. 

SALd~o ALCOLUMBRE 
Vice-Presidente- JUCAP 

CONSELHO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO 

Í'ORTARÜ N9 b9/87 :.. CTE 

O PRESIDJ::NTE DO CONSELHO TERRITORIAL .DE EDUCAÇÃO rio uso 
dás 'atz:ibuiçõe·s que lhe são · c~riferidas por lei e, 

CONSIDERANlÍO: 

1 - A ocorrência de alteraçÕes ha constitu1çao das 
câmaras em decoi:rên:cia àa saida de éonse!hi!iros por forçá 
regimental e à pedido; 

2 - A renovaÇão de 1/3 dós Conselheiros preconizada no 
Ârt. 69 do Re[1imenb~. do CTE; 

3 - A ·posse 8os novos membros do CTE·, ocorrido em 1 O 
de março de 1987; de ·acordo cóm o que determina o Decreto 
n9 0096 /87 -GAB"Governador. 

Art . 19 - 'Reyogar a portaria ri9 02/85 - CTE 

Art. 29 - Constituir as ·c~minas deste orgao Coleei.3:do 
·com os s eguintes rriembros: 

CM1ARA DE ENSINO DE 19 GRAU 

Naria da Conceição Coelho de Soilz á 
Raimi.úido Vilhena da Ro·cha 
Maria Dias Alcântara 
.!l:'la J,ui za .. Miranda sJ.e Nont ' Alverne 

.---· ·-----·-··· ··· ··· ······~···h···· •..•.. --- --DEPARTAMENi'O DE IMPFfENSA OFICIAL B iimBiiiiíiÍIIIii"íi"'···"·li"' ........ .. ·····-·' ----· Ttirritório Feéferàl do Amapá 
DIRETO"!~ 

____ . _ . __ __ !)!_- .U~~J.D. o.·.:· ·S,ILVA M.·Ê.-~!I __ RO.- e.-· 

. .. ~-~-~~---~~~---·~ --,·--- --··---. PREÇOS" ASSlt~ATURAS 'ORIGINAIS 
* Os _ textos enviàdos à p.ublicação deverão ser 

datilografados e acompanhados de ofício ou 
memorando. 
O Diário Oficial do T.F . do Amapá póderá 
ser encontrado para leitura nas Representá
çÕes do Governo ·do Amapá em Bras ília /DF , 
Rio de Janeiro/RJ e Beiém/Estado do Pará. 

ATENDIMENTO 

Horárió: bas 07:30 às 13: 30 horas. 

PREÇOS - PUBLICAÇOES 

* Macapá . . .... . . ..... ...... , •• 
*Outras Cidade s ... . . . . . . , . .•• 
* As assina t u1 ~\ s são semes -

trais e vcnc{;L is em 30 de 
junho a 31 'i" dezembro. 

Preço . do Exernp 1 ~ '~ . , . •• •• . , • . .. 

Número afrasado •. , . , .. ... , .. , . 

Cz$ 
·Cz$ 

CzS 

Cz$ 

160,00 
395,00 

1, 50 

2,00 
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CÃMARA DE ENSINO DE 29 GRAU E SUPLETIVO 

Raimundo Guedes de Araújo 
Mar ia da Conce ição Coelho de Souza 
Kleber Magalhães 
Maria das Graças Oliveira Lopes 

CÂMARA DE PLANEJAMENTO E NORHAS 

Eduardo Seabra da Costa 
João Bosco Rosa Ferreira 
Alf r edo Augusto Ramalho de Olive ira 
Nilson Montor i l de Araújo 

Art . 39 - Esta Portaria entrar á em vigor na data de sua 
publicação . 

DE- SE CIENCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE . 

Conselho Territorial de Educação , Hacapá, 13 de março 
de 1987. 

NILSON MONTORIL DE ARAOJO 
Presidente do CTE 

SECRETARIA DE SAGDE 

CONTRATO Nº Ol/87 - SESA . 

PROCESSO Nº 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TER 
RITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAGDE E 
A FIR~~ ROBERTO TAVARES , PARA OS FINS NELE DECLARADOS, 

I - f'REÂMBULO 

1.1- CONTRATANTES : 

O Governo do TerritÓrio F.e der al do Amapá , através da Se
cretaria de SaÚde , neste ato representado pelo seu titular 
Senhor ANTDNIO CARNEI RO JGNIOR, doravante denominado sim
plesmente CONTRATANTE, e a Firma ROBERTO TAVARES , CGC n º 
10.228 . 047/0001- 60 , Inscrição Municipal 4 . 19 . 10 .1335, si
t uado na Av . Tupiniquins 791 , Bairro Buritizal, neste ato 
represen ta do pelo s.eu titular, Senhor ROBERTO FILGUEIRAS 
TAVARES , daqui em diante denomi nado simplesmente CONTRA TA
DA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato 
conforme as Cl áusulas abaixo : 

1.2 - FUNDAMENTO DO CONTRATO : 

Este Contrato foi elaborado com fulcro no que dispÕe o 
item XVIII ·do artigo 18 do Decreto-Lei nº 411 de 08 de ja
neiro de 1969 , combinado com os Artigos 20 , inciso III , § 
3º , e artigo 21,. inciso I, letra a) do Decreto-Lei nº 
2 . 300, de 21 de novem bro de 1986, e Artigo 12 do Decreto 
(N) nº 0019 , de 20.0586 e Carta Convite nº 007/87- CLDCS / 
SESA . 

!I - CLÁUSULA PRIMEI RA - DO OB JETIVO 

2 ,l - NATUREZA DOS SER1/IÇDS E NORMA DE SUA EXECUÇ~O: 

O objetivo des te Contrato e a execução pela LONTRATADA 
em regime de empreitada global- dos serviços de reforma e 
limpeza ger a l apÓs o encerramento dos serviços , no prédio 
Posto Médico de Santana; conforme especificação con U das na 
Carta Convi t e nº 07/87-CLOCS/SESA, de 06 de fevereiro de 
19B7 , devendo ser obedecidos os proj etos , plantas e espe -
ci f icaçõe s técnicas fornecidas ~ela CONTRATANTE, que fazem 
parte deste Contrato . 

2 .2 - MM OC OBRA : 

A CONTRATADA obriga- se a executar os serviços empregando 
mão de obra de boa qualidade . 

2 . 3 - ALTERAÇ~O DO PROJET01 OM!SSDER: 

Qualquer alteração do projeto, ou adoção de dir~trizes 

técnicas , não constantes do projeto, da plaQta e das espe
cificações, assim como os acréscimos de ser viços., quan do 
sugeridos pela CONTRATADA dependerão sempre de prévia e 
escri ta aprovação do CONTRATANTE, reservandO-se a es ta a 
faculdade de dar sol ução nos casos técnicos, omissos e de 
in troduzir modif icaçÕes sem anuência da -CONTRATADA. 

2 .4- FISCAL!ZAÇ~D : 

A fiscalização dos serviços será fei to pela Comissão Fis 
cal designado pela CONTRATANTE e a CONTRATADA dever á man: 
ter · em Engenheiro para representá-la em matér ia de ordem 
técni ca e suas relações cóm a f iscalização no serviço . Os 
mestres deverão ser pessoas de experiência e idoneidade 
técnica pessoal comprovada a estarem habilitados a pres tar 
quaisquer esclarecimentos sobre os serviços , Obriga-se· ai~. 

da mais a CONTRATADA .a facili tar de modo amplo e qompleto, 
a ação da Comissão Fiscal , permi tindo- l he livre acesso a 
todas as partes dos serviços . Fica entretanto r essal vado 
que a efetiva ocorrência da Fiscalizaçãe não excl ui nem 
restringe a re ponsa bili.dade da CONTRATADA na execução SEI!: 
viços que deverá apresentar perfeição . 

2 . 5 - DA AÇM FISCAUZADORA: 

A Comissão Fiscal do CONTRATANTE t erá amplos poderes pa
ra medi ante inst rução por escrito : 

a) Exigi r da CONTRATADA a imediata retirada do Engenhei
ro, mestre e operários que embaracem a Fiscali zação , su~s
tituindo-se dentro de 48 horas, caso não atendem seus pe
didos ou sua permanência no serviço seja considerado incon 
·veniente; 

b) Sustar quai s'quer serviços executados Elm desacordo com 
a boa técnica e exigir sua separação por conta da CONTRA -
TADA ; 

c) Exigir da CONTRATAO/\ todos os esclarecimen t os neces
sários ao perfeito conhecimento e contr ole dos serviços ; 

d) Determinar ordem de prioridade para os serviços; 

e) Exigir a utilização de ferramen tas e equipamentos a
lém dos que já estiverem em serviços, desde que considera
dos necessários pelo CONTR/\TANTE. 

III - CLÁUSULA SEGUNDA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

3 .1- GEMt'RICAS : 

Além dos casos comuns , impÚci tos ou expressos neste Con 
tra t o, nas especif icações técnicas e nas Lei s Aplicáveis a 
espécie, cabe exclusiv~ente à CONTRATADA : 

a) Con t ratar todo seu pessoal , observar assumir o ônus 
decorrentes a todas as prestaçÕes das Leis Trabal histas e 
Pr evidência Soci al, sendo a Única responsável pel as inf r a
çoes que cometer; e 

b) Ressacir os .danos ou prejui zos causados ao CONTRATAN
TE e as pessoas e bens de terceiros, ai nda que considera -
dos por ação ou emissão de seu pessoal de préposto. 

IV - CLÁUSULA TERCEI RA - PRAZO : 

4 ,1 - ANDAMENTO DOS SERVIÇOS 

Os serViços terão andamentos previstos nos. cronogr~nas 

dus obras, actni tidas a t olerância máxima de 10)b (dez por 
cento) . 

4 .2 - PRAZO DE CONCLUS~O : 

O prazo de concl usão concedido par a o total dos serviços 
é de 40 (quarenta) dias consecutivos, contados a partir da 
primeira Ordem de Serviço dada pe l o CONTRATANTE. 
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4. 3 - RECEBUENTO caJ SERVIÇCB: 

A fiscalização ao ccnsiderar ccnclu!dos os serviços co
municar& o fato a ~utoridade superior, que atr avés da Co
missão de Recebimento, providenciará a l avra t ura do Termo 
de Verificação,, caso esteja conforme de aceitação provis Ó
ria ou . definiti-vo, permanecerão os mesmos ser viços em es-
tágio de observação pelo pra zo de 06 (seis) meses durante 
o qual ficará a CCl-l'TRII. TAOA, obrigada aos reparos e su:Jsti
tuições que a ju!zo da SESA e sem Ônus para o Governo, se 
fizerem necessários; 

V- CI..AUSULA QUARTA - VALOR 00 CONTRATO. PAGAMENTO E DOTAÇJ!.o 

5.1· - VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO: 

Pela execução dos serviços o CONTRATANTE pagará à CON
TPATAQD. a importânCia de Cz$ 1,445.?93,00 (H1..111 milhão, qu~ 
trocantos e quarenta e cinco mil e setecentos e noventa 
e três cruz~dos), valor de propos ta apresent ada pel a CON
TRA TADA , sendo que 4Q%· (quarenta por .cento), corresponden
te ao. valor de Cz$.5?B.31?,20 (Quinhentos e setent a e oito 
mil, trezentos e Desessete 'cruzados e vinte centavos) , se
rá pago como adiantamento e o restan t e no val or de Cz$ • . . 
86?-.4?5,80 (Oi tocantes e sessenta e sete mil, quatrocen tos 
e setenta e ·ci nco cruzados e oitenta centavos) apÓs a la
vratura do Termo de Verifi~ação de aceitação provisÓria ou 
definitiva pel a Comissão de Re cebiment o. 

Poderá ser retido o pagamento de qul,'l l quer f atur a no todo 
ou par~s, nos casos de trabalhos defeituo sos ou débito da 
CONTRATADA com tercei ros ou para CG~ o CONTRATANTE desde 
qLIS possam ~;:ausar prejuÍzos materiais ou morais a este. 

5, 3 - DOTAçJIO : 

As despesas decorren tes des te Contrato correrão a Conta 
dos Recursos ori undos ~o FPE no valor de Cz$ 1 .445. 793, 00 
(Hum milhão, quatrocentos e quarenta e .cinco mi l e setecen 
tos e noventa e três cr uzados). 

Fcnte de Recursos; Transferênci a a Munic{pios 

Elemento da Despesa : 4 .1.1.0. 00- Obra.s e Instalações . 

5 .4 - MULTAS: 

Este Contrato estabelece multas aplicáveis nos seguintes 
casos : 

a ) Por dia que exce der o prazo de conclusão dos serviços 
O,JYo (Tr ês déci mos por cen to ) da valor do Contr ata; e 

b) Por inf rigencia de qual quer outro di sposi tivo contra
tual , D, 3io (três déci mos por centÕ) do vel ar contratual . 

5,5 - RECOLHI MENTO: 

Qualquer mu-lta i mposta pel o CONTRATANTE poderá ser desde 
logo deduzida da caução efetuada ou de crédito da CONTRA -
TAOA neste Órgão, caso depois de notificação não recolher 
a -importância correspondente na Tesouraria do CONTRATANTE , 
no prazo de lO (dez) dias , 

VI - CL.fiUSULA QUINTA - [lll, RESCISIIO a: SA(I.ÇLES 

6 ,1 - POR ACORDO: 

.Este Contr ato poderá ser rescindido por mút uo acordo dos 
Contratantes, atendida a conveniência dos serviços , rece
bendo a CONTRATADA o valor do serviços executados . 

6 .2 - Pffi INICIATIVA DO CONTRATANTE 

O Contrat ante terá o direito de rescindi r o presente Con 

~ato, ihdspendente , de açao, notifi oação ou i nterpelaçã o 
judicial quando : 

a) A, CONTRATAO'\ : 

a. l) Nâo cumprir quaisquer das obrigações contratuais; 

a .2) Tr ansfer i r no t odo ou em par.tes os s erviços sem p~ 
via autorização do CONTRATANTE; 

a .3) Falir, entrar em concor data ou dissol ver a f i rma ; 

a .4) Dei xar de i niciar os trabal hos de execução das obras 
sem jus t o mo tivo devidamente comprovado 05 (ci nco) dias 
apÓs a primei ra Or dem de Se~viço dada pelo CONTRATANTE; 

,b) Pela r eiter-ação de i mpugnação feita pela Fiscalização 
ou pelo CONTRATANTE, ficar evidenciado a má fé e/ou a i n
capacidade da CONTRATADA ; 

c) Paralizar os serviços ou esgot ados o prazo para con
clusão da obra até 30 (tr intà) dias s em j usto motivo jus
tificado, 

6.3 - INDENI ZAÇIID: 

No caso de rescisão por mút uo acor do dos Contratant es nao 
caberá· à CONTRATADA nenhuma e spécie de ideni zaçãa , ficando 
ainda estabel ecido .que , mesmo naquele caso o CONTRATAN
TE não pagar á indeni zação devida pela CONTRATADA por f orça 
da legis l ação trabalhist a . 

VII - CLÁUSULA SEXTA - SUB- EMPREI TADA 

? ,1 - DAS SUB-EMPREITADAS 

Poderá a CONTRATA~ sub-emprei tar em partes a 

dos trabalhos relativos aos serviços em cur sos , 
a autorização pr évia do CONTRATANTE. 

VIII - CLÁUSULA S~TIMA 

8 ,1 - I NEXI STtNCIA: 

execução 
medi antee 

O preÇo proposto , .. aceito e estipulado na Cláusula PrÓ -

pria é fi xo e i rreajustável. 

IX - CLÁUSULA OI TAVA - DO DIÁRIO 

9.1 - DO DIÁRIO DOS SERVIÇOS : 

A CONTRATADA manterá no local dos serviços um l ivro de 
Ocorrênci a Diária, denomina do Diár io de Serviço, devidamen 
.te numerados e rubricados pela Fisca lização e pel a CONTRA: 
TADA , onde serão regist rados os principais f atos relativos 
a mar cha dos serviços, i nclusi ve as ordens e instruções da 
Fi scalização . 

X - CLÁUSULA NONA - VI8tNCIA 

10.1 - DA VIGtNCIA DO CONTRATO : 

O presente Contrato entrar á em vigor a sua assinatura . 

XI - CLÁUSULA ~CIMA - FORO 

11 .1 - ELEIÇM: 

Para dirimir todas as questões decorrentes da execução 
deste Contrato, fica elei t o o FORO desta cidade de Macapá , 
capital do TerritÓrio Feder a l do Amapá , não obstante outro 
domic{lio que a CONTRATADA venha adotar ao qual expressa -
mente renuncia . 

E por estarem justos , combinados , declar am ambas as par
tes aceitar todas as disposições es t abelecidas nas cláus u
las do presente Contrato bem como obse r var fi elmente ou-
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tras disposiçÕes regulamentares sobre o assunta, firmando
o em cinco (05) vias de igual tear e forma na presença das 
testemunhas abaixa assinadas. 

Macapá(AP), 

DA. ANTONIO CARNEIRO JÚNI OR 
Secretária de SaÚde 

Representante da CONTRATADA 
Ilegfvel 

TESTEMUNHAS: Ilegfveis 

CDNVtNID DE COOPERAÇÃO ITCNICA- CIENTÍFICA, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO AMAPÁ E O CON
SELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TEGf\/OLÚGICO
CNPq ATRAV~S DE SUA UNIDADE SUBORDINADA , O INSTITUTO NACIO 
NAL DE PESQUISAS DA AMAZCNIA- INPA, NA FORMA ABAIXO: -

O Governa da TerritÓrio Federal da Amapá, neste ata r~ 
presentado por seu governador J ORGE NOVA DA COSTA, daravan 
te denominada GOVERNO , com a interveniência da Museu "Ang~ 
la Moreira da Costa Lima", doravante designado simpl~smen= 
te MUSEU e a Conselho Nacional de Desenvolvimento CientÍfi 
co e TecnolÓgico = CNPq, através de sua Unidade Subordina: 
da, o Instituto Nacional de Pesquisas da AmazÔnia - INPA , 
neste ato representado por seu Diretor Herbert Dtto Rogar 
Schbart doravante denominado CNPq/INPA, r esol vem celebrar 
o presente Convênio mediante as Cláusulas e condiçÕes . 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto da presente Convê
nio o estabelecimento das bases de Cooperação entre c; IPq/ 
INPA e o MUSEU, através da mobilização de recursos humanos 
e materiais disponíveis em ambas as entidades visando a in
tensificar a intercâmbio de informações técnica, bem como 
o planejamento de programas, projetos, atividades técnicas 
e de pesquisa, entre outras, de interesse de ambas as par
tes : 

CLAUSULA SEGlJ'JDA: O CNPq/INPA e o MUSEU poderão parti
cipar , em conjunto, da elabor ação de projetos nas áreas de 
pesquisa e cooperação técnica , com base em planejamento a 

resultantes da cooperaçao prevista neste Convênio, as par
tes comprometem-se a mencionar explicitamente a · naturezá. e 
proveniência da colaboração recebida . 

CLÁUSULA OITAVA: O presente Convênio vigorará ~elo. pr~ 
zo de 02 (dois) anos a partir da data de ·sua assinatura ,p~ 
dando , no entanto, ser prorrogado mediante acordo entre as 
partes , através de Termo Aditivo . 

CLÁUSULA NONA : Este Convênio , mediante assentimei]to das 
partes, poderá ser modificado através de Termo Aditivo,sen 
do lÍcita a incl usão ~e novas cláusul as e condições . -

CLAUSULA D~CIMA : O presente Convênio poderá ser rescin:
dido de comum acordo entre as partes mediante a no ti fica.
ção escrita, com antecedência de 60 l Sessenta ') dias, por 
inadimplemento de quaisquer cláus ulas e condiçÕes ou pela 
superveniência legal que a torno administrativamente impra 
ticável , sendo que os ·projetos em face de execução poderã~ 
ser concluÍdos. 

CLÁUSULA D~CIMA PRIMEIRA : Fica eleito o foro da cidade 
de BrasÍlia Distrito Fede;al, para dirimir quaisquer dÚvi
das que porventura se originarem de execução· deste Convê
nio. 

E, por estarem de pleno acordo , assinam as partes o pr~ 
sente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença de (ô2) testemunhas abaixo : 

Manaus (AM) , 19 de janeiro de 1987. 

Pelo CNPq/INPA HERBERT DTTD ROGER SCHUBART 
Diretor do I NPA 

Pelo Governo 
AMAPÁ/MUSEU: 

JORGE NOVA ·DA COSTA 
Governador do Amapá 

TESTEMUNHAS: l. 

NOME: ciMARINA DE ANDRADE GUERRA 
CI C 202 • 253. 772--68 

ser elaborado para cada caso. 2 . 

CLÁUSULA TERCEIRA : As pesquisas e trabalhos em conjun
to serão proporcionalmente custeados por ambas as entida
des, sendo que a co- autoria para cada projeto será ogje to 
de acordo entre as partes convenentes mediante Termos Adi
tivos . 

CLÁUSULA QUARTA : D CNPq/INPA e o MUSEU propoem colocar 
de acordo co'm suas possibilidade, as seus laboratÓrios e 
sua biblioteca à disposição dos pesquisadores, além de per
mit~r que cola8orem junto a projetas desenvolvidos por am
bas as entidades . 

CLÁUSULA QUIN TA: O Q\IPq/ INPI\ , poderá, ainda , na medida 
de suas possibilidades: 

a) parti.cip;-,r de programas espeCÍ f ir.ns rle trRi.n.~mRnto 
do pessoal técnico; 

b) acei r;ar para treinamento, em serviço, pessoal do ql_!ê:_ 
dro t écnico do Mu seu; 

CLÁUSULI\ SEX ;A O CI•IPq/I NPA e o MUSEU, observadas as 
suas possibiHdades, as pr-.Js criifÕes legais e disposiçÕes 
rl"•]ulamen teres esp.:~ci fi ca·3 ·ocu;-rl3.tlas para cada caso, pode
.r~o ceder mub.amente : 

a) o uso ele equipamentos e de outros materiais perrna
nen tes e de c;o• .. sulr.::> necessários ao desenvolvimento dos tra 

1

: balhos obje tiv'.:rbs ; 

b) o pe~o'c.~· 'l· necessáril; i.JO 

l bos de pesr;"isas·. 
dt.:~tmvclv:Lm~3:--t to dos treba-

í:' \.t'3!JLA St'TJ:W\ : Ni:! ::J.i. vulga<::~·J ·:Je qu;:;isqúer t~ .. abalhos ·- _.. ...... . ,...._ ___ ~- ,. ...... ~---·--·------ ............ ---

NOME: MARIA DIANA FERNANDES DA SILVA 
CIC : 114.454 .592- 72 

TERRITORIO FEDERAL DO APáPÁ 

CONSELHO TERRITORIAL DE EDUCACÃO 

CÃHARA DE'1'LANEJMfENTO E NORHAS 

PROCESSO N9 23012.000004/87-24 DEMEC/AP 
PARECER N9 02/Br-CPN/CTE 

Arrova o projeto "Educação para Todos" do Município de 
Hazagão, a ser custeado com recursos do Salário-Educação I 
Quota Federal. 

I - HISTORICO 

O Projeto obje t o deste parecer foi encaminhado a este 
Conselho de Educação , · através do Ofício.n9 0640/87-SEEC , 
firmado pelo titular daquele Orgão, após apreciação efe -
tuada pela Coordenadoria Setor ial de Planejamento da SEEC/ 
AP. 

O Projeto em referência encarece de tecúrsos da ()l:·dem 
de Cz$ 4 .801.200 ,00 (QUATRO MILHÕES, OITOCEN,'.I'OS E tmMIL E 
DUZENTOS ÇRUZADOS), or iundos do Salârio · Educação/Quotà Fe
deral , Programas Hunic i pais é Intermunicipais de desenvc>l
vimento do ensino de 19 Grau. 

II - ANÁLISE: 

O Projeto Educação Para Todos , concebido pela Prefei -
tu r a Municipal de Mazagão com a assistência da D~fEC/ AP , 
observa a Sistemática Operacional da SEPS/MEC. ·está ~nca 

tünhando ao Exm9 . Sr. Hinis trode Es tado da Educação a tra· -
vés de documen to assinado pelo Prefeito daquele i1imicípio , 
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e apresenta Declaracão comprobatória da aplicação no ano 
de 1985 de 30% .(~finta por cento) da Receitá Tri:bu'tàría 
Municipál do Etttlno de· 19-Grau e da destinação de 247.(vin
e quatro por centp) do Fundo de Participação do · ~uniCinio 
à função Educação e Cultura, ressaltando ainda, que no Ór
çamento do Município em 1986, foram aplicados 377. (trinta e 
sete por cento) da receita resultante de impostos na manu
tenção e desen~olvimentp do Ensino cumprindo as disposi -
çÕes da Lei n9 5692/71, Art. 59 e Decreto n9 88.374, Art. 
79 § 39. 

Con~Útuem também o processo, além dos documentos já 
menciona~os, . exemp~ar· da Lei n9 106/86- PMMZ, de 21 de de . 
zembro de · 1986; que institui o "ESTATUTO DO HAGISTtRIO DO 
MUNIC!PIO DE MAZAGÃO", Ficha de Informicões Gerais,Quadros 
de InformaçÕes sobre a Situação Educac:i.onal, · Ficha de In -
formações da Secretaria de Educação do Território Federal 
do Amapá, pronuncíamen.t o favorável da DEMEC e o Projeto 
propriamente dito, 

~nalieando· as Fichas e Quadros Informat ivos constata
mos que tanto a Prefeitura quanto a Secretaria de Educaçãó 
informam que em 1985 existiam 4826 crianças na faixa de 7 a 
14 anos e divergem em relação ao def icit escolar a Prefei
tura report!I-Se a 2631 crianças e a SEEC 1748 crianças di
vergindo também, os dados relativos a professores, unida
des escolares e .número de sal as de aula. 

O Projeto, e uma tentativa de combater o deficit edu -
cacíonal existente e pretende dotar 6 (seis) escolas das 
loc!llidades ·de Malvinas, Santarém, Munguba II, Foz do Ma -
ra~á, Rio Ajuruxí e Ariramba, de material permanente ne -
cessário ao seu funcionamento, almeja o fornecimento de ma
terial didático básico a 13 (treze) unidades escolares da 
zona rural, beneficiando a 1214 alunos, prevê a recupera
ção gera l de 6 (s eis~ unidades escolares, todas de uma sa
la de aula, beneficiando 210 a lunos e a construção de 4 
(quat ro) unidades escolares, .em madei-ra 'de · lei com 90 
(noventa) m2 cada uma, constando de 1 (Úma) sala de aula 
sanit.ário, ·cozinha, depó.sito de merenda, beneficiando 132 
crianças , das loc~lidades de Benta, Braço do r.ajari , I ta -
boca do Ca iari e José Hilário . 

O total de recursos alocados para a execução das men -
c~on~das a~Ões perfazem o total de Cz$ 4.801.200,00(Quatro 
M1lhoes, 01tocentos e Um Mil e Duzentos Cruzados) oriun -
dos do Salário Educação/Quota Feder al, distribuíd~s da se-
guinte forma : ' 

I 

1.1 

1 ~2 

II 

2. 1 

2,2, 

- Despesas Correntes: 

- Material de Consumo 

- Outros Serviços e Encargos 

Sub-Tot;al 

- Despesas de Capital : 

- Obras e Instalações 

- Equipamento e Material Permanente 

Sub-Total 

Tota l 

470.200,00 

1 . 51 o. 000, 00 

1.980.200,00 

1. 620.000,00 

1. 201 . 000 , 00 

2. 821.000 ,00 

4 . 80 1 . 200 . 00 

III - VOTO DO RELATOR: 

Conside~ndo que o projeto visa a oferta de oportuni -
dade de. matr:ícula a crianças na faixa de 7 a 14 anos, a in
da fora da escola, e ~ melhoria d~ qualidade do ens ino a 
c!ientela da Zona Rural, emitimos voto favor ável à aprova
ç~o .d~. presel)te ~rójeto "EDUCAÇÃO PARA TODOS" , para o Mu ·_ 
n1c1p1o de Mazagao, esperando que em próxima oportunidade 
a Municipalidade ambicione mobilizar recursos mais s'igni -
ficativo para o atendimento el e suas l egítimas necessidades 
no campo da 

IV - VOTO DA ·cÃMARA: 

Considerando :a urgência do ass~nto a Câmara de Plane
jamento e Normas aprova o vo~ do relator, "ad referendum" 
do Plenário, de acordo. com o Art. 32 do Reg i me noo deste 
Orgão Col egiad.o. 

Maca pá, sala de reun1oes professor Má r i o Qui r i r.o da 
Silva, 25 de fevereiro de 1987. 

EDUARDO SEABRA D.A CO~TA - Presidente 
ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA 
NILSON MONTORIL DE ARAOJO 

ASSOCIAÇÃO DE SECRETÁRIOS DO TER. FED. DO AMAPÁ 
CGC (MF) 04.661.328/0001-00 

CONVOCAÇÃO 

A Presidente da Associação de Secretários do Aníapá 
ASAP, na forma do que dispÕe o artigo 16 do Estatuto ·So
cial da Entidade, convoca todos os seus associados, em ple~ 
no gozo de seus direitos, para uma reunião de Assembléia 
Geral Ordinária, a ser realizada no dia 31 de março de 1987, 
na sala de reuniõe~ da Secre'ta~ia de Promoção ~o';:ial~SEpS,· 
nesta Capital e, nao havendo numero legal de soc1os a :.As .
sembléia se reunirá com qualquer número, conforme art. 18 
do Estatuto , iniciando às 17:30 h~ras em primPira chamada; 
as 18:30 horas em segunda chamada. 

'A ORDEM DO DIA ~ERÁ A SEGUINTE: 

a) Apresentação e aprov~ção do Relatório Anual (Ativi
d~des e.Demonstrativo Financeiro) de 1986; 

b) Proposta e -aprovação para aumento das mensalidades 
dos associado~ para o exercício de 1987 e jóia para admis
sao de novos sócios; 

c) Tratar de assuntos de-interesse da c l asse; e 

d) O que ocorrer. 

Macapá, 10 de março de 1.987. 

SONIA MARIÀ DO .AMARAL MATOS 
Presidente da ASAP 

CARTÚRIO JUCÁ 

PROCALAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do cartório civil deste cidade de Macapa- TFA
RepÚbli~a Federativa do Brasil, faz saber que pretendem se 
casar: ANTONIO DO~ SANTOS GONÇALVES com MARIA JDst DOS_SAN 
TOS BARROS . 

Ele é filho da, Manoel de Faria Gonçalves e de Francis
ca Pinheiro dos Santos . 

Ela é filha de Sebastião . Fernandes Barros e de Maria 
Elisia dos Santos Barros . 

Quem souber de qualquer impedimento legal que os iniba 
de casar um com o oGtro, ~cuse-os na forma da Lei . 

Macapá - 17 de março de 1987 

DIRCE SENA DE ALMEIDA 
T~hP.liã Substituta 


	

