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Decreto nç 1 de 24 de Julho de 1964 
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Governador dn Terr i tô ri o 
D r . JORGE :-!OVA JJA COSTA 

Chefe de Gab inete do Governador 
Sr . ELFREDO Ff:LIX TÁVORA GONSALVES 

SECRETARIADO 
Secretário de Adminis t ração 

O r. REGILDO HANDERLEY SALO!"}i.O 
Procurador Geral do Tcrritôrio 

Or. JOS~ DE ARHIATH~A VERNET CAVALCk'lTI 

Secret~rlo de Pinanças 
Pro f. BERNARDO RODtUGUES DE SOUZA 

Se~retár io de Planejamento c Coordenação 
Dr. ALFREDO AUGUSTO RA.'L\LHO DE OLIVEIR.I\ 

Secretário de Promoção Social 
Dr . RICARDO SOARES PEREIRA DE SOUZA 

Secretário de Obras c Serv iços Públicos 
Dr . RICARDO OTERO AMOEDO SENI OR 

~l~lSTEqlo DO IST~RIOR 
Ter ri tôrio "cderal do Am.:tpá 

"C:C;l.ETO (I') '!CJ 021> I de 02 de março de 1988 . 

O r:overnador do TerrltÔrio Federal do Amapá , usando das 
:~tribuiçÕes que lhe são confe rldas pelo artigo 18 , i tem I1 , 
do Decreto- Lei n!J 41 I, de 08 de janeiro de 1969, 

RF.SOLVS : 

Art . 19 - Exoner:1r AI.DESIR.A. GU I~I,\RÃES DE QUEIROZ , do 
ca rgo em comissão de Chefe da Divisão de Adroinistração de 
Edi fícios , côdigo DAS- 101.1 , do Departamento de Serviços 
r.eraís/S~AI) . 

Art . 29 - RevoRam- se as disposiç~es em contrário . 

~acapi~Ap, em 02 de março de 1988 , 1009 da República e 
459 da Criaçiío do Tcrritôrio Feder3l do Amapá . 

J ORGE tiOVA DA COSTA 
Covernador 

~!IN! ST~RIO DO I~TE".IOR 

Territôrio Federal do Am3pá 

DECRETO (P) N9 0262 de 02 de março de 1988. 

O Governador do Territór i o Federal do Amapá , usando das 
at ribuiçÕes que lhe são conferi das pelo artigo 18 , icem li , 
do Dec reto- Lei n9 41 I, de 08 de janeiro de 1969 , 

PESOL\'E : 

Art . 19 - Nomear JOSt RICARDO !'lA SILVA VAZ, para exer
cer o car go em comissão de Che fe da Divisão de Administra
ção de Edifícios, côdigo DAS-101 . I, do Departamento de Ser
viços Ge rai s/SSAD . 

Art. 29 - Revo~am-se as di sposiç~es em contrário. 

~acapi-Ap , em 02 de març o de 1988, 1009 da RepÚblica e 
459 da Criação do Te r r i tôr i o Fede r a 1 do Amapá . 

JORGE 'IOVA DA COSTA 
Governador 

Auditor do Governo do Terr itôr io 
Dr . J OSf: VER! SSU10 TAVARES 

Secretário de Educação e Cultura 
Prof. BENTO G6ES DE ALMEIDA 

Secretário de Agr i cultura 
Dr . RUI R~GI S CARDOSO CAVALCANTE 

Secretário de Segurança PÚbl i ca 
Dr . JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 

Secretár io de Saúde 
Dr. JOS~ BESERRA PEDROSA 

~HNIST!:':RIO DO I NTEP.IOR 
Terr i tório federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0263 de 02 de mar ço de 1988 

O Governador do Territôrio :"ederal do Amapá , usando das 
atribu içÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , i tem II, 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Exonerar EDNA CAR1-IINA DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO 
UCHÕA, do cargo em comi ssão de Chefe da Divisão de Comun i 
caçÕes Administrativas, côdir,o DAS- 10 1. I , do Departamento 
de Serviços Gerais/SEAD . 

Art . 29 - Revogam-se as disposiçÕes em contrár io. 

Hacapá- Ap, em 02 de março de 1988 , 1009 da República e 
459 da Criação do Territôrio Federal do Amapá. 

J ORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

mNIST~~IO DO INTERIOR 
Territôrio Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0264 de 02 de março de 1988 

O Governador do TerritÓ-ri o Federal do Amapá, usando das 
at ribuicões que lhe são conteridas pelo artigo 18 , item II, 
oo Deereto-Lei n9 41 I, de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Art. 19 ·· Nomear PAULO ROSERTO HONTEIRO DA SILVA , Pilra 
exercer o cargó em com i ssão de Chefe da Divisão de Comuni
cações Administrativas , código DAS- 10 1. I, do Departamento 
de Serv iços Gerais/SE,\D. 

Art . 29 - Revogam-se as disposiç~es em contrário . 

:taca!'á- Ap, em 02 de marco de 1988, 1009 da RepÚb l i ca e 
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459 da Criação do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
G~vernador 

~INIST~RIO DO INTERIOR 
Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0265 de 02 de março de 1988· 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são confer idas pelo artigo 18 , item li, 
do Decreto-Lei n9 411, de OB de janeiro de 1969 , e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28790.001053 /88-SEAD, 

RESOLVE: 

Conceder aposentador ia, de ,acordo com os art igos 176 , 
i tem li e 178, i tem I, alínea "a", da Lei n9 1. 711, de 28 
de outubro de 1952, com a redação dada ·pela Lei n9 6.481 , 
de 05 de dezembro de 1977 , a RAUfUNDO QUEIROZ LINO, matr Í
cula n9 1.687.858, no cargo de Artífice de Artes Gráficas , 
código ART- 1005, c l asse "Especial" , referência NM-30, do 
Quadro Permanente do Governo deste Território, devendo seus 
proventos mensais serem acrescidos da vantagem financeira 
de 20%, de conformidade com o artigo 184 , item II , da ci
tada Lei n9 1, 711/52, observado o § 29 do artigo 102 , da 
Constituição Federal. 

Macapá-Ap, em 02 de março de 1988, 1009 da Repúb l ica e 
459 da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

~INIST~RIO DO INTERIOR 
Território Federal tio Amapá 

DECRETO (P) N9 0266 de 02 de março de 1988 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições qne 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 287S0.001 166/87- SEAG , 

!U:SOLVE: 

Retificar o Decreto (P) n9 0092 , de 27 de janeiro de 
1988, pubi icado no Diário Oí~cial do Território n9 SOSS 
de 02 de fevereiro de 1988, que passa a vigorar com a se
guinte redação: 

Declarar aposentada, compulsoriamente, de acordo com os 
artigos 176, item I, 178 , item li e 18 7, da Lei n9 1.71 1 , 
de 28 de outubro de 19S2, com a redação dada pela Lei ~9 
6.481 , de OS de dezembro de 1977 , a contar de 26.12.87 
AMtLIA ALVES PALHETA, matrícula n9 2.2S9.285, no cargo de 
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos , código NN-:·812 , 
classe "Especial", referência NM-25, do Quadro Permanente 
do Governo deste Território. 

Macapá-Ap, em 02 de março de 1988, 1009 da RepÚb l ica e 

459 da Criação do Terri tório Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 
Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) ~9 0267 de 02 de março de 1988 

O Governador do Ter ri tório Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes ·que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem Il , 
do Decreto-Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 e t endo em 
vista o que cons ta do Proc . n9 28790 .001094/88-SEAD, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Colocar à di sposição da Associação das Donas 
de Casa do Amapá, até ulterior de liberação, a servi do ra 
NAIDE DA SILVA ~ORAIS, ocupante d~ emprego de Prof essor de 
Ensino de 19 e 29 Graus, código LT-~-6~1, cl asse D, refe
rência 3 , da Tabe la Permanente do Governo deste Terr i tório 
lotada na Secretaria de Educação e Cul tura-SEEC, devendo 
perceber vencimento correspondente a vinte (20) hor as se
manais , exc l uÍda a regênci a de classe. 

Art. 29 -A servidora f i cará l o tada no Gabine te do Go
vernador, conforme dete rminação da Ordem de Ser v iço n9 002 I 
86-GABI. 

Art . 39 - Revogam-se a s di sposiçÕes em contrár i o . 

Hacapá-Ap, em 02 de março de 1988, I 009 da RepÚb l í ca e 
459 da Criação do Terri t ór i o Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

~IINIST~RIO DO INTERIOR 
T~rritôrio Feder al do Amapá 

DECRETO (P ) N9 0268 de 02 de março de 1988 . 

O Gove rnador do Territór i o Fe deral do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são confe ridas pelo artigo 18 , i tem Il , 
do Decreto-Le i n9 411, de 08 de jane i ro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Pr ocesso n9 28790 . 00 1 092/88-SE~~ . 

RESOLVE: 

Art. 19 - Colocar a disposição da Super i ntendê nc i a de 
Navegação· do Amapá- SENAVA, o servidor LUIZ FERNANDO DA SIL
VA .. LOBO, ocupante do emprego de· Hotor i s ta de Ve Ícu los Ter 
restres, código LT- T0-902, classe "B", referência NN- 21 -:
da Tabela Permanente do Governo des te Território , sempre -
juizo de seus venc imen tos mensa i s e demais vantagens do r e
ferido emprego. 

Art. 29 - O servidor ficar á lotado no Gabinete do Go
vernador , conforme orientação da Ordem de Serviç o n9 002 I 
86- GABI . 
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Art . 39- Revo~am-se as disposiçÕes em contrári o . 

Macapá-Ap, em 02 de março de 1988, 1009 da RepGblica e 
459 da Criação do Te rritório Federal do Amapá . 

JORGE '!OVA DA COSTA 
Governador 

~llNISTfRIO DO INTERIOR 
Territór i o Federal do Amapá 

DECRETO (?) N9 0269 de 02 de março de 1988 . 

O Governador do Territór io Federal do Amapá , usando das 
a t r ibuiçÕes que l he são conferidas pelo a rtigo 18 , item li , 
do Decreto-Lei.n9411 , de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vis ta os termos do Ofício n9 0 18/88-GAB/SEAG, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Colocar à disposição do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial-SENAC , . at~ ulte rior de liberação, o 
servidor JOÃO BOSCO ROSA FERREIRA, ocupante do emprego de 
Professor de Ensino de 19 e 29 graus , código LT- M- 60 ~, 
classe !l , referência 3 , da Tabela Permanente do Governo 
deste T; rri.tório, sem prejuízo de seus vencimentos mensais 
e demais vantagens do ref erido emprego . 

Art . 29 - O servidor ficará l otado no Gabinete do Co -
vernador , confo rme dete rminação da Ordem de Serviço n9 002 / 
86-GASI. 

Art . 39- Revo~a~-se as disposiçÕes em contrário. 

'lacapá- Ap , em 02 ele março de 1988, 1009 da ReplÍblica e 
459 da Cr i ação do Ter r itório Federal do Amapá . 

JORGE ~!0\'A DA COSTA 
Governador 

HIN ISTÉRIO DO 1NTERlOR 
TerriLÕrio Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 02 70 de 02 de março de 1988 

O Gove rnador do Terri tó rio Federa l do Al'lapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são confericlas pe l o artigo 18, item U, 
do Decreto- Lei nQ 411 , de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vis ta o que consta do Proces so n9 28820 . 00006 /88-SEGUP , 

RE SOL\'E: 

Conceder a J OSÉ L'ERRElPJ\ GUED~ S , ocupante do cargo de 
..\pente de l>olícia , cl;:~ sse "Primeira", l'adrão IV , do Quadro 
Permanente do Governo deste Território , lotado na Secre -
taria de Segurança Pública- SEGUP, se is (06) meses de L1cen 
ça Especial , contados no período de 18 de fevereiro de 1988-;
nos termos do artigo 116 , da Lei. n9 38 . 204 , de 03 de novem
bro de 1955 , em vir tude do re ferido servidor haver comple
tado o primeiro decênio de efet i vo exercíc io compreendido 
no per Íodo de 01 .01 . 77 a OI .01 .87 . 

~lacapá-Ap , em 02 de março de 1988, )009 da RepÚb l ica e 
459 da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

HIN LSTE:RIO DO INTERIOR 
Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0271 de 02 de março de 1988 

O Governador do Território Federal do Amapá , usandn das 
at r ibuiçÕes que l he são conferidas pe l o artigo 18 , item li, 
do Decreto-Lei , n9 411, de 08 de j aneiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Proc . n9 28790 .00 1083/88- SEAD , 

RESOLVE : 

Conceder a LYGIA MARIA DA SILVA CRUZ , ocupante do car
p,o de Agen te Administrativo, códi~o SA- 701 , classe "EsE>e -
c ial1~ referência NH-32 , do Quadro Permanente do Gove~rr.o 
deste Território, lotada no Gabinete do Governador- GABI , 
seis (06) meses de licença espec i a l contados no período pe 
07 de março a 07 de setembro de 1988, nos termos do artigo 
116 , da lei n9 1. 71 1, de 28 de outubro de 1952 , regulamen
tado pelo Decreto n9 38.204 , de 03 ~e novembro de 1955 , em 

virtude da referida servidora haver completado o terceiro 
dacênio de efet ivo exerc í cio , compreendido no período de 
23 de junho de 1970 a 23 de junho de 1980. 

Macapá-Ap, em 0 1 de março de 1988 , 1009 da RepGblica e 
459 da Cr iação do Terr itório Fede ra l do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

>flNISTf:RIO DO INTERIOR 
Terri tório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0272 de 02 de março de 1988 

O Governador do Terri t ório Federal do Amapá, usando das. 
a tribuiçÕes que lhe são confer idas pelo artigo 18, item II, 
do Decreto- Lei n9 4 11, de 08 de janei'ro de 1969 e tendo em 
vi s ta o teor do Ofício n9 0164/88- SEAG , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Remover a servidora K<\RI A EUG~NIA OLIVEIRA 
PICANÇO, ocupante do emprego de Agente Administ rativo, có
digo SA- 701, c<.asse "A" , referência N'M- 19, da Tabela Per -
manente do Governo des t e Território, lo tada na Secretaria 
de Administração- SEAD , para a Secretaria de Agricultura 
SEAG. 

Art . 29 - Revogam- se as disposiçÕes em contr ár io . 

tlacapá-Ap, em 02 de março de 1988, 1009 da RepÚolica e 
45Q da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA ~A COSTA 
Governado r 

'IINISTJOP.IO DO DITERIOR 
Território Federal do Amapá 

DF.CRF.TO (P) N9 0273 de 02 de março de 1988 

O \,overnador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , item II , 
do Decreto-Lei n? 41 1, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Proc. 28820 .004008/86- SEGUP , 

RESOLVE: 

Retificar o Decreto (P) n9 0025, de 20 de janeiro de 
1987 , publicado no Diário Oficial do Terr itório n9 4836 , 
de 23 de janeiro de 1987, que passa a vigorar com a seguin 
te redação : -

Conceder aposentadoria , de acordo com os artigos · 176 
item III e 178, item I, alínea "B", da Lei n9 1.711, de 2B 
de o~ t ubro de 1952, com a redação dada pela Lei n9 6.481 , 
de Ü) de dezembro de 1977, a FRANCISCO PELAES C!Jl>!ARO ma
trícula n9 2 .079 . 634, no cargo de Agente de Políc ia 'clas
se "Pr imeira" , Padrão III , do Quadro Permanente do Governo 
deste Território . 

'lncapá-Ap , em 02 de ma r ço de 1988, 1009 da República e 
459 da Criação do Território Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 
Terri tório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0274 de 02 de março de 1988. 
O Governador do Ter ritório Federal do Amapá, usando das 

atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, item li, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de jane iro de 1969 e tendo em 
vi sta o que consta do Processo n9 28730 .000321/86. 

RESOLVE : 
Conceder a JOS~ ANGELO DE JESUS, ocupante do cargo de 

Agente de Portaria, código PL-11 01, c lasse "Especial ", r e
ferência NN- 25, do Qua dro Permanente do Governo deste Ter
ritório , lotado na Secretaria de Finanças-S!FIN , seis (06) 
meses de licença especial, contados no período de 0 1 de 
ma rço a 0 1 de setembro de 1963 , nos termos do artigo 116 , 
da Lei n9 1.71 1, de 28 de ou tubr ~ de 1952, regulamentado 
pelo Decreto n9 38,204 , de 03 de novemb ro de 1955, emvir
tude do referido servidor haver completado o terceiro decê 
n i o de efetivo exercício compreendido no período de 06 de 
outubro de 1977 a 06 de outubro de 1987. 

~acapá-Ap, em 02 de março de 1988 , 1009 da RepÚblica e 
459 da Criação do Território Federal do Amapá. 

J ORGE ~OVA DA COSTA 
Governador 
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MINIST~RIO DO INTERIOR 
·Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 02 76 de 02 de março de !988. 

O Governador do Territór.io Federal do Amapá, usando das 
a tribuições que l he são conferidas pelo ar t i go 18, item II, 
do Decreto-Lei n9 41 1, de 08 de j aneiro de !969 e t endo em 
vista o que consta do Proc. n9 28840.000561/88-SEEC, 

RESOLVE: 

Art. !9 - Colocar à disposição da Diocese de Macapá , 
PASTORAL CARCERÁRIA, até ulterior deliberação , a servidora 
IRACI CORREA DE CASTRO, ocupante do emprq~o de> Professor de 
Ensino de 19 e 29 grau~, código LT-M-601, classe !,refe 
rência 3, da Tabela Permanente do Governo des te Território · 
lotada na Secretaria de Educação e Cultura-SEEC, sem pre -
ju ízo de seus vencimentos mensais e demais vantagens do re
ferido emprego . 

Art. 29 -A sér~idora ficará l otada no Gabinete do Go
vernador, confonne detenninação da Ordem de Serviço n9 002/ 
86-GAB I . 

Ar t . 39- Revogam- se as disposiçÕes em contrário. 

Macapá-Ap, em 02 de março de !988, 1009 da República e 
459 da Cr i ação do Território Federal do Ama pá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTtRIO DO INTERIOR 
GOVERNO DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PORTARIA (N) N9 002/88 - DAT /6EFIN 

O SECRETÁRIO DE FINANÇAS do Governo do Território Fede 
ral do Amapá , no uso de suas at ribuiçÕes e , 

CONSIDERANDO o ·convênio ce l eb rado entre a Secr l!taria da 
Receita Federal e o Governo do Territór io Federal do Amapá 
t:ndo _co~o obj et ivo a execução de um Programa de Coopera ~ 
ç~o-Tecntco-Fiscal , relativamente ao Imposto sobr e Opera -
coes R71a:ivas à Ci rculação_de Mercadorias , ao Imposto de 
Transmtssao sobre Bens e !movei s e ao Impos t o Onico sobre 
Minerais ; 

CONSIDERANDO o que dispÕe o Decre to (E) n9 29 de 30 de 
julho de 1981 e; 

CONSIDERANDO ; ainda, o que determina o Art. 29 da Lei 
Complementar n9 048 , de 10 de dezembro de 1984 . 

RESOLVE : 

I - Designar a Chefe da Divisão de Fi scalização MARIA 
ANICE DE OLIVEIRA, a Chefe da Divisão de Tributação EDY 
PINHEIRO DE OLIVEIRA SILVA e a Agente Fisca l SUELY MARIA 
LOPES ALVES , para , sob a supervisão do Diretor do Departa
ment o de Adminis t ração Tributária da Secretaria de Finan ~ 
ças , forma:em o Grupo ~e Trabalho encarregado de apresen -
tar sugestoes pa ra a regulament ação da l egislação de mi
croempresas neste Território com base na Legislação pert i
nente , para encaminhamento à Coordenação do Sistema de Fis
calização da Secre tar i a da Recei t a Federal. 

11 - O prazo para apresentação do re latór i o final das 
at iv i dades desenvolv idas pe l o grupo de trabal ho ser a de 60 
(sessenta) dia s , contados na presente data . 

III - Revogam-se as disposições em cont rário . 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE FI NANÇAS , em Macapá-Ap , 09 de 
fevere iro de 1988 . 

BERNARDO RODRIGUES DE SOUZA 
Secretárío de Finanças 

ESTATUTO DO Gl<RMIO ESTUDA.!ITIL DA ESCOLA GFAZ I ELA REIS DE SOUZA 

CAPÍTULO 1 

DE DENQ)'IINAÇÃO , SEDE FINS E DURAÇÃO 

Art. 19 . O Grêmio Eslundanti l GRAZIEI.A 1\F.IS DE SOUZA é 
o Grêmio );C ral d:t Escola Grazi c la Reis de S,no;• a, funda dono 
dia 28 de abril de 1937 , na 'cidade de '1acapá no Territór io 
Federal do Ar.:apá , com sede no .:!Stabelccirnento de ensino e 
com duraç~o ilimitada . 

PAP.\GRAFO (:-<ICO - As ativ id.:~des do Grêmio , rcger-se-ão 
pelo !Jresente estatuto aprovado em Assembléia Gera l convo
cada para este fim . 

Art . 29 . n Grêmio Lern por objetivos : 

§ 1 . Co ~grcsar o corpo di s cente de (a) Escola Graziela 
Re is de Souza. 

§ 2. Defender os interesses individuais e co l etivos dos 
membros , tanto do corpo doscente como discente . 

§ 3. Incentiva r a cultura artist1ca e des<Jortiva dos 
seus membros, tanto do corpo dos<.:~ult! como o d iscente . 

§ 4 . Promover a cooperação cn t"re ad,ini:üs tradores , pro
fessores, alunos c funcionirios, no trabalho escolar - bus 
cando seu aprimorament o. 

5 . Rea lizar int ercâmbi o e colaboração de caráter cu l 
tural, educacional , c ivico, desportivo e soc ial com e~t i da 

des congêneres, ass i~ como a filiação às ent idades ge rais 
(municipa is), estadual e UBES (União Brasileira dos ~stu
dantes Secundaristas) , sendo que : O Grimi o não ã obrigado 
a manter qualquer tipo de relação com outros Órgãos . 

§ 6. Pur,nar pela adequação do ensino às retas das neces 
s idades r~ais da Classe Es tudantil , bem como pelo ensino 
público c gratuito . 

7. Pugnar pela democracia, pela independência e res 
peito às liberdades fundamenta is do homem , seo1 distinção de 
raça , cor , sexo, nac ionalidade , convi cção política ou reli 
gi osa . 

§ 8 . l.uta r pe la democrac ia permanente na Escola , atra
ves do direito h participação nos foruns de del i beração da 
Escola . 

CAP ITULO 1I 

DO l'.'.TRl.'iÔ>:LO, SUA CO:--ISTITUIÇÃO E UTILIZAÇ,\0 

Ar t . 39 . O pat rim~nio do Grêmio será const ituÍdo por : 

~ 1. Contribuiç~o dos seus membros. 

2. ConL r ibuição de terceiros . 

§ 3. SubvençÕes, juros , correcocs ou dividendos resu l
t antes das contribuições . 

§ 4. Rendimentos de bens: i móveis que possuam ou venham 
possuir. 

Art . 49 . A diretoria será respons ivel pelos bens pa
tr imon ia is do Grêmio c responderá por eles perante suas in~ 
ci ências deliberativas . 

§ 1 . .\o assumi r a direto ria do Grêmio, o presidente e 
o t esoureiro, deverão assina r um recibo para o Conselh0 Fis 
cal , discriminando todos os bens da ent i dade . 

§ 2. Ao fina l de cada mandato , o conselho fisc a l confe 
rir,i os bens c providenciará outro recibo a ser assinado 
pela nova Diretoria . 

§ 3. Em caso de constatada alguma irrcgul::tridade na gcs 
tão do s bens, o Conse lho Fisca l fará um r e latório e o e 1~ 
tregará ao Conse lho de Representantes c (ou) ã Assemblãia 
Ger al para as providências cabíveis . 

4 . O Gr~mio nio se responsabilizará por obr igações 
contraídas por estudantes ou grupos , sem ter havido privia 
autorização da Diretoria . 

CAP 1 TULO I li 

DE ORG.-\.'ITZAÇ.l.O DO GRt:mo ESTUDA:\TlL 

Art . 59 . Sio instincias deliberativas do Grimio ; 

a) Assembléia Geral dos Estudantes ; 

b) Conselho de Representantes; 
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c) Diretoria do Grêmio 

d) Conselho Fiscal ; 

Art. 69. A Assemb léia Geral é o Órgão máximo da delibe 
raçao da entidade nos termos deste estatuto, e compbe-se de 
todos os sócios do Grêmio, e, excepcionalmente, por convi
dado s do Grêmio , que abster-se-io do direito do voto . 

Art . 79 . A Assembléia Geral é o órgão ordinariamente: 

§ 1. Ao t érmino de cada mandato para deliberar sobre 
prestação de contas da Diretoria, parecer do Conselho Fis
cal e formação de comissão eleitoral para auxiliar as elei 
çÕes da nova Diretoria junto ao Grêmio. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A convocação pa ra as reuniões sera 
fe ita através de edital, divulga ndo-a com antecedência mi
nima de quarenta e oito horas , fe i ta pela Diretoria do Crê 
mio. 

Art. 89. A Assembléia Geral reunirá extrao rdinariamen-
te quando convocada por 1 /2+ 1 da Diretoria do Grêmio. Em 
qualquer caso , a convocação s~rã feita com máximo de 12 
(horas), com discriminação completa e fundamentada dos as
sunto s a serem tratados em casos nem previstos neste est~
tu to . 

Art . 9Y . A Assembl6ia Ge ral delibe rará por maioria sim 
~les de vo to, sendo ob riga tório o quorum mínimo de 5% dos 
a l unos da e scola para sua instituição . 

Art. 10 . Compete a Assembl6ia Geral : 

a) Aprovar o Estatuto do Crimio ; 

b) Discutir e votar as teses , recomendaçÕes , 
ade ndos c propostas apre sentadas por qua lquer um 
membros do co r po discen t e ; 

moçoes, 
de seus 

c) Denunc iar, s uspender ou destituir di reto res do Gr6-
mi o àc aco rdo com resultados de inqué ri t os procedidos, eles 
de que as denunc ias lev3das a público sejam devidamente com 
provadas , para que não venham a ferir a integridade de> ac-;;
sado , sendo qua lquer deci são tomada neste sentido , apoiada 
por uma maiori.a de 2/3 dos votos . 

d) Receber e considerar os relatÕrios da Diretoria do 
Grêmio c sua prestação de contas apresentada j untamente cem 
o Conselho Fiscal ; 

c) :!arcar, caso necessário, "Assembléia Geral", 
dia, ho ra e pauta fixadas . 

SEÇ;'\o LI 

DO CONSELJIO DE REPRESE'lL\NHS DE CLASSE 

com 

Art . I I. O Conselho de Rep resentantes de Classe é a ins 
tãncia intermediaria e de liberativa do Grêmio, é o Ór gao 
de representação de alunos anualmente eleitos ;)or alunos de 
cada t urma . 

Art. 12 . O Conselho de representantes se reunirá ordi
nariamente üma vez por mes e extraordinariamente quando co~ 
vocada pelo Grêmio. 

Art . 13 . Compete ao Conselho de Representantes de Clas 
se: 

a) 0iscutir e votar sobre proposta da Assembléia Geral 
e da Diretoria do Grêmio; 

b) Velar pelo cumprimento do Estatuto do Grimio e deli 
berar sobre casos omissos; 

c) Asse ssorar a Diretoria do Grêmio, na execução do seu 
programa admini strativo ; 

d) Aprcciar ' as atividades da Diretoria do Grêmio, po
dendo convocar , para esclarec imentos, qualquer de seus mcm 
bros; 

e) Deliberar , nos limites l egais sobre assuntos de in
teresse do corpo discente e de cada turma representada; 

[) Co lhe r sugestões da turma para concepção das finali 
dades do Grêmio Estudanti l c apresentá-las i Diretoria ; -

g) Cient ificar os colegas das resoluçÕes tomadas 
Dire loria ; 

pela 

h) Comparecer as reunibes quando convocadas; 

SEÇÃO III 

DA DIRETORIA 

Art. 14 . A Diretoria do Grêmio será constituída pelos 
seguintes membros : 

a) Presidente 

b) Vice-Presidente 

c ) 19 Secretário 

d) 29 Secretár i o 

e) 19 Tesoure iro 

f) 29 Tesoureiro 

g ) Diretor Social 

h) Diretor de Imprensa 

i) Diretor Cul t ural 

j) Diretor de Esportes 

1) 19 Suplente 

Art . 15 . Compete ao Presidente 

a) Re pr e sentar o Grêmio na Escola e f ora dela; 

b) Convocar e Presidir as reunibes ordinárias da Dire
tor ia; 

c) f'raticar "adref erendum" da Diretoria; os atos que por 
motivos de força maior se fizerem necessár ios, dando deles 
conhecimentos na reunião subsequente; 

d) Assinar j untamente com o Tesoureiro os 
relativos ao movimento financeiro; 

documentos 

e) Ass i nar juntamente com o Secretário a correspondên
cia ofic i a l do Grêmio; 

f) ~epresentar o Grêmio no Conselho de Escola; 

g) Cumpri r as normas do presen te Estauto; 

h) Desempenhar as demais funções ineren tes a seu cargo ; 

i) Acatar a executa r as decisÕes da Diretoria; 

j) Aprovar nas reuniões da Diretoria apenas para desem 
pate; 

k) Autorizar, med iante assinatura as despesas necessa
rias e aprovadas em reuniões da Diretoria; 

Art . 16. Compete ao Vice-Presidente: 

a) Auxi liar o Pres idente no exercício de suas funçÕes; 

b) Substituir o Pres i dente nos casos de ausencia even
tual ou impedimentos temporário e nos casos de vacância do 
cargo; 

Art . 17. Compete ao 19 Secretário : 

a) Publicar reun iões , divulgar editais e expedir convi 
tes; 

b) Lavar as atas das reuniões da Diretoria; 

c) Redigir e assinar com o Presidente ~correspondência 
oficial do Grêmio 

d) Mante r em dia os arqu ivos da Entidade; 

Art. 18. Compete ao 29 Secretário: 

a) Auxiliar o 19 Secretário no cumprimento de suas atri 
buiçÕes ; 

b) Substituir o 19 Secretário em seus impedimentos even 
tuais e em caso de vacância do cargo ; 

Art . 19. Compete ao Tesoureiro : 

a) Ter sob seu controle direto todos os bens do Gr êmio; 

b) Manter em dia escrituração de todo mov imento finan
ceiro do Grêmio ; 

c) Ass inar com o Presidente os documentos e balancetes 
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bem como os relativos a movimentação Bancáriá; 

d) Apresentar, juntamente ·com o Presidente a presta -
çao de contas ao Conselho . 

Art. 20. Compete ao 29 Tesoureiro : 

a) Auxiliar o 19 Tesoureiro no cumprimento de suas atri 
buições; 

b) Assumir a Tesouraria nos impedimentos do 19 Tesourei 
ro e nos casos de vacância do cargo; 

Art. 21. Compete ao Diretor Social : 

a) Coordenar o serviço de relaçÕes pÚblicas do Grêmio ; 

b) Compor os membros de sua Diretoria; 

c) Organizar eventos sociais promovidas pelo Grêmio; 

d) Ze l ar pelo bom relacionamento do· Grêmio com os Gre
mistas, com a Escola e a comunidade; 

Art. 22. Compete ao Diretor de Imprensa: 

a) Responder pela comunicação da Diretoria com os so
cios e do Grêmio com a comunidade; 

Art. 28 . Serão sócios do Grêmio todos os alunos matri 
culados e frequentes às aulas . 

PARÁFRAFO ONICO - Exceto no caso de expulsão, as san
sões disciplinares aplicadas pela escol a ao alunç nao se 
estenderão às suas atividades como gremistas. 

Art. 29 . São direitos dos Associados: 

a) Participar de todas as atividades do Grêmio ; 

b) Votar e, ser votado observando as disposiçÕes deste 
estatuto; 

c) Encaminhar observaçÕes, sugestões e moçoes à Direto 
ria do Grêmio ; 

d) Propor mudanças e a l teraçÕes , parciais ou cempleta 
do presente Estatuto; 

Art. 30. São deveres do Associado: 

a) Conhecer e cumprir as normas deste Estatuto; 

b) Informar à Diretoria do Grêmio qualquer violação da 
dignidade da cl asse es t udantil comet ida na área da escol a 
ou fora dela; 

c) t~nter luta insessante pelo fortalecimento do Grê
b) Manter os membros do Grêmio informados dos fatos de mio. 

interesses da class~ ; 

c) Editar o or gao oficial do Grêmio; 

d) Compor os membros para sua Diretoria ; 

Art. 23 . Compete ao Diretor de Esport es : 

a) Coordenar e orientar as ativi dades esport ivas do co~ 
po discente; 

b) Incentivar a prática de esportes , organizando cam
peonatos internos e externos; 

c) Compor os membros de sua Diretoria; 

Art. 24 . Compete ao Diretor Cultural; 

Promover a realização de conferências, exposLçoes, con 
cursos, recitais, shows e outras atividades de natureza cul 
tural; 

b) Manter relaçÕes com entidades cultura is; 

c) Organizar grupos de teatro, músicas, etc. 

d) Compor os membros de sua Diretoria; 

CAP!TULO IV 

SEÇÃO I 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 26. O Conselho Fiscal compor- se- a de 3 (três) roem 
bros efetivos a 3 (três) suplentes escolhidos na Asscmb l êiã 
Geral entre seus membro.s. 

Art. 27. Ao Conselho Fiscal compete: 

a) Examinar os livros contábeis e papêis de escri tura
ção da entidade, a situação de caixa e os valores de depó
sit o; 

b) Lavrar no livra de A~as e pareceres do Conselho Fis 
eal os resultados dos exames procedidos; 

c) Apresentar na Última Assemblêia Geral Ordinária,que 
antecede a el eição do Grêmip, sobre as atividades econômi
cas da biretoria; 

d) Colher do Presidente e Tesoureiro eleitos, recibos 
discriminados os bens do o qual t~rã valor· de Inventário ; 

e) Convocar Assemblêia 'Geral Extraordinária sempre que 
ocorrerem motivos graves e urgentes dentro da área de sua 
competência; 

CAP!TULO V 

DOS ASSOCIADOS 

CAP!TULO VI 

DO REGI~ffi DISCIPLINAR 

Art . 31. Consti tui r i nf ração disciplinar: 

a) Usar o Grêmio da Escola para fins diferentes de seus 
objetivos, visando o privilêgio pessoal ou de grupos; 

b) Deixar cumprir as disposiçÕes deste Estatuto ; 

c) Prestar informacões , referentes ao Grêmio. que colo 
que em rigor a integridade de s'eus membros; 

d) Praticar atos que venham a r id i cular izar a ent i dade, 
seus sóc i os , e (ou) símbolos ; 

e) Atentar contra guarda e o emprego de bens do Grêmio . 

Art. 32 . São competent es para apurar as infrações dos 
íteni 'a' e 'd', i Diretoria - e do Ítem ' e ', o Conselho 
Fiscal. 

PARÁGRAFO ÜNICO - Em qualquer das hipóteses do artigo 
será facultado ao inf rator o direito de defesa perante a 
Diretoria ou Conselho Fiscal ou Assembl êia Geral . 

Art. 33. Apuradas as infrações, se rão discutidas pela 
Diretoria do Grêmio e aplicadas as penas de suspensão ou 
expul são do quad ro de sócios do Grêmio, conforme a gravid~ 
de da falta . 

PARÁGRAFO ÜNICO - O infrator, caso seja membro da Dire 
t oria , perderá seu mandato devendo r esponder pelas perdas e 
danos perante as instâncias Deliberativas do Gr êmio . 

CAP! TULO VII 

DAS EL~IÇOES 

Art. 38. As e l eições deverão realizar- se anualmente 
até o final do primeiro semestre do ano _let i vo . 

Art. 39 . As eleições serão diretas , procedidas de can~ 
panhas elei t oral, com voto secreto , cabine indevassável c 
uma apropriada . 

Art. 40. O voto ê obrigatór io, cabendo aos , uma justi
ficativa por escrito ao Presidente do Grêmio. 

Art. 41 . As Campanhas eleitorais real izar-se-ão dentro 
de normas disciplinares a serem expedidas pela Comissão de 
Eleição de modo que não pre judiquem o horário, nem aos can 
didatos, a liberdade de iniciativas próprias às campanhas~ 

Art. 42 . A eleição deverá se r anunciada e preparada p~ 
lo Grêmio , em tempo hábi l para apresentação de chapas e 
campanhas eleitor a i s . 

Art. 43. Para mais se aproximar de uma realidade futu-
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ra , a Escola será divida em secçoes e zona s eleitorais. 

Art . 44 . O Consel ho Consul tivo e Professores de disci
plinas de Educação Noral e Cív ica darão a f iscal i zação das 
eleiçÕes . 

Art. 45 . Em situaçÕes de empate nas eleições, sera ven 
cedera a chapa que tiver o candidato para Presidente w~is 

idoso. 

MI - GOVERNO DO TERRIT0RIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

CONTRATO NQ 001/88- SEEC 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE ENTRE SI, CELEBRAM A 
SECRETARIA DE EOUCAÇJI.O E CULTURA DO GOVEA'JO 00 TERRIT0RIO 
FEDERAL DO AMAPÁ E A SENHORA MARIA A~ÍLIA GONÇALVES LANGAN 
KE, PARA OS FINS NELE DECLARADOS . 

O Governo do TerritÓrio Federal do Amapá , através da Se
cre taria de Educação e Cultura, neste ato r epresentada pe
lo seu Secretário Substitu to, Senhor FRANCISCO QUINTELA DO 
CARMO , doravan te denominado simplesmen te LOCATÁRIO e de 
outro lado a Senhora MARIA A~IÉLIA GONÇALVES LAN GANKE, bra
sil ei ra , viÚva , Professora aposen~da, residente e domici
liada em Belém-Pa , CIC 005 .893 .302/68 , devi damente repre -
sentada pel a Senhor a MARIA LUIZA LANGANKE PEOROSO , ·brasi
l eira, casada, engenhei ra, residen te e dom~iliada em _Be
lém-PA, sito à Travessa Benj amimConstant , n9 877, apt9 302 , 
bairro Nazaré , com poderes gerais de administração e doravan
te denominada LOCADORA , de comum acordo firmar o presente Co;:2 
trato de Locação de ImÓveis , consoante as Cláusul as e con
diçÕes seguintes : 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FL.I\!OAMENTO LEGAL: O presente Con
t ra t o encon tra respal do no i tem XVII, Art . 18 , do Decreto
Lei 411 , de 08 de janeiro de 1969 , com:Jinado com o Ar t . 22, 
do Decre to- Lei 2 . 300 , de 21 de novembro de 1986 , com o Ar t. 
l º do Decreto Governamental do GTFA (N) nº 0019 de 20 de 
maio de 1986 , e com as l ei s que regem a locação de imóveis 
urbano s . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO 0'3JETIVO : O objetivo do presente 
I nstrumento é a l ocaç.ão do imóvel de propriedade da LOCA
O!JRA, local izado à Av . Almi r ante Tarnandaré , nº 409 , bairro 
Cidade Velha , Bel ém- PA , cons t ante de jardim, pátio, OS( cin 
co) quar tos, 02 (duas ) salas , 03 ( três) salas de estudos e; 
piso de cerilmica , 02 (dois) banheiros, hall , copa cozinha , 
sal a ele estar, garage , etc , destinados exclusivamente para 
a residência dos estudantes Universitários elo Amapá . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIG~NCIA : A vi gência do 
presente I ns trumen to é 03 ( três) meses , con taclos ele 01 .. 01 
à 31.03.88 . 

CLÁUSULA QUARTA - DA RENOVAÇÃO OU PROHROGAÇÃO: Fi ndo o 
prazo de locação , poderá este Instrumento ser renovado , me 
dian te Termo Aditivo , se assim convir às partes contratan
tes , podendo, inclusive , mocli fi cn- lo no todo ou em parte . 

PARÁGriAFO ÚNICO : Em caso de prorrogaçao , o reajuste ser a 
fei to de acordo com a legisl ação em vigor à época da even
tual prorrogação deste Instrumento . 

sere de CLAUSULA QUINTA - DO ALUGUEL: O a luguel mensal 
Cz3 100 . 000 , 00 (Cem Mil Cruzados ), que será pag~ mediante 
remessa el a recibos da LOCADORA, através da Secretaria de 
Educação e Cul t.ura/ SEEC , ao Oepartarnen to de Despesa·:< da Se
c retaria de Finanças / SEFm, até o lQ9 (décimo) dia do mes 
s eguinte ao venc imento . 

CLÁUSULA SEXTA - DA ALOCAÇi'iO DE riECURSOS : A despesa de
corrente com pagamento do presente Contrato, cor r er á à con
ta elo Fundo de Participação dos Es tados , Di s trito Federa l 
e Territór ios , Programa nº 08421832 .130 , El emento,: ele Des
pesa 3 .1 . 3 .2 .00/0utros Serviços e Encargos, consoante No
ta de Empenho n9 88NE00il5l , emi tida em 26 de 01 de 1988, no 
val or de CzS 300 .000 ,00 [ Trezent os Mil Cruzados) . 

CLÁUSUU\ StTIMA - DA LOCAÇÃO: A LOCATÁRIA não poderá lo
car, ceder , transferi r ou s ublocar no todo ou em parte , 
gratuita ou t emporariamente o i mÓvel ora l ocado , sem que 
haja consentimento expresso e antecipado da LOCADORA. 

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO 00 IMOVEL: O LOCATÁRIO 
declara haver recebido o imÓvel em perfeitas condiçÕes de 
conservação e l impeza , com todas as i nstalaçÕes elé t ricas, 
~eminários e hi dráulicas em perfeito f unci onamento , abri -
gando-se a devolver o imÓvel em i guais condiçÕes, quando 
do termo f i nal da locação , previsto na Cláusula Terceira . 

PARÁGRAFO ÚNICO: Também se obriga o LOCATÁRIO a comuni -
car. à LOCADORA qualquer avaria grave no imÓvel, para que 
seja providenci ada a r epar ação . 

CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA DO Ir~OVEL: Fipa 
vedada o LOCATÁRIO executar qualquer benfeitoria Útil ou 
suntuária no imóvel , sem autor ização escrita da LOCADORA , 
e no caso ele ser realizada a revelia da LOCADORA, alam de 
não poder o LDCJl.TÁRID exercer o poder de retenção, essa be;:2 
feitoria fica~á i ncorporada ao i mÓvel. 

PARÁGRAFO LNICO : Compe te ao LOCATÁRIO realizar as obras 
de recuperação de estados que der causas sem indenização . 

CLÁUSULA ~CIMA - CUSTEIO DE DESPESA: Correrã~ por conta 
exclusiva do LOCATÁRIO as despesas .de: energia elé t rica 
água , bem corno t odo e qual quer imposto cobrado, sobre o 
i mÓvel ora locado . 

CLÁUSULA DtCI MA PRIMEIRA - DA DESAPROPRIAÇÃO: No caso de 
desapropriação do i mÓvel obj eto dest e Contrato, a LOCADORA 
f ica desobrigada ele toda e qualquer responsabilidade de
corren te des t e I nstrumento . 

CLÁUSULA ~CI~~ SEGUNDA - DA RESCISÃO : O não cumprimen
t o das obr i gações definidas nes te Instrumen to , implicará em 
s ua renÚnci a e consequen t emen te rescisão e a parte que der 
causa ao rompi mento deste Contrato entes de seu tempo nor
ma~ aqui es tabel ecido , _ i ncidir~ nas sançÕes previst as no 
Art . 1193 do CÓdigo Civil Brasileiro . 

CLÁUSULA CÉCIMA TERCEIRA - DA RESTITUIÇÃO DO IMÚVEL; O 
tempo l egal de locação ora Contra tado dar-se-á com a assi
natura de um "Termo de recebimento do I mÓvel" verificando 
o seu estado de conservação e desde que estejam liquidados 
todos os encargos finan~eiros decorr entes do presente . 

PARÁGRAFO LNI CD: Caso existam reparos a s erem feitos no 
objeto do presente Cont ra to , os mesmos serão feitos sob as 
espensas do LOCATÁRI O. Com a final i dade de agilização do 
processo , poderá o LOCADOR mandar execu tar os serviços ne
cessários , cobrando o LOCATÁRI O as despesas decorrentes as 
quais f i carão também sujeitas de acordo com a lei, a con
tar da data de formalização da sua exigência . 

CLÁUSULA ~CIMA QUARTA - 00 FCRO: Para dirimi r quaisquer 
dÚvidas surgidas dur ante a vigência deste Contr ato , f i ca 
elei to o Foro da Comar ca de Macapá com exclusão de qualq4er 
outro por mais privi l egiado que s ej a . 

E, por estarem de acordo , LOCADORA e LOCATÁRIO , assinam 
o presen t e Instrumento l egal, em 05 (cinco) vias de igual 
teor e forma , para o mesmo fim de direi to , na presença de 
02 (duas ) tes t emunhas abaixo assinadas . 

Macapá(Ap) , 22 de janeiro de 1988 

FRANCISCO QUINTELA DO CARMO 
LDCATARIO 

MI\RIA AMtLIA GONÇALVES LANGANKE 
LOCADORA 

TESTEMLNHAS: IlegÍvei s . 



Maca á 07-03-88 DIÁRIO OFICIAL Pág. 8 

GOVERNO 00 TERRITOAIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE EDUCAÇ~D E CULTURA 

COORDENADORIA SETORIAL DE PLANEJA~ENTO 
EQUIPE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 

APROVO 
FR~~CISCO QUINTELA DO CARMO 

Secretário de Educação e Cultura 
em Exercício 

PLANO DE APLICAÇ~O 

PLANO DE APLICAÇ~O, visando a lavratura de um Contra to a 
ser Celebrado entre a SECRETARIA DE EDUCAÇ~O E CULTURA e a 
Sra , MARIA At/ÊLIA GONÇA,LVES LANGANKE , CPF . 005.893 .302-68, 
objetivando a locação de um imÓvel l ocal izado à Av. Al mi -
rante Tamandaré nº 409 , Bairro da Cidade Velha, Bel ém- PA , 
a qual servirá de residência para os estudantes universi -
t~rios amapaenses no perÍodo de 01.01 a 31.03,88, cujo va
lor ~ensal é ·CzS-lOD .DDO ,DD . 

O presente PLANO DE APLICAÇ~D está r espaldado na seguin
te Classificação orçamen tária , 

FONTE PROGRAMA 
ELEt/ENTO 

DISCRIMINAÇM · VALOR - Cz$ 
DE DESPESA 

F.P.E. 08421882.130 3 .1. 3.2 .00 OUTROS SERVIÇOS E 
ENCARGOS 300 .000, 00 

T o T A L .. .... . ' ... ........ ... 300.000,00 

I mport a o presente P~~O DE APLICAÇÃO , no valor de CzS
.300 .000,00 (Trezentos Mil Cruzados} . 

Macapá-Ap , 20 de janeiro de 1 .988 

P/FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA FEIJÓ 
Coordenador da Equipe de Orçamento e Finanças 

P/S!LVIO·SP8RINHO SOARES CASTILLO 
Chefe da CSP /SEEC 

MI - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

CONVtNIO NQ 001/88-SEEC 

CONVtNIO QlE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÚRIO 
FEDERAL DO AMAPÁ, ATRAV~S DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL
TURA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ , PARA OS FINS ·NELE 
DECLARADOS , 

O Governo do TerritÓrio Feder al do Amapá , a través da Se
cretaria de Educação e Cultura , neste ato representada pe
lo seu Secretário Senhor Professor PAULO FERNANDO BATISTA 
GlERRA , daqui em diante denominado simplesmente GOVERNO e 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ, devidamente inscrita no 
CGC/MF sob o nº 05.995.788/0001-77, representada neste ato 
pelo seu PREFEITO MUNICIPAL , Senhor RAIMUNDO AZEVEDO COSTA 
daqui em diante denominado simplesmente PREFEITURA resol
vem , de comum acordo , celebrar o presente CONVtNIO , medi
ante as Cl áusulas e condiçÕ~s segui ntes : 

CLJ\L6ULA PRIMEIRA - 00 FLi~OM\EN TO LEGAL: O presente Con
vênio tem respaldo legal no item XVII , do Art . 18, do De
cr e t o- Lei nº 411 , de 08 de janei ro de 195J , combinado com 
o Ar t . 22 , i nciso X do Decreto- Lei n9 2 . ' lOO , de 21 de No
vembro de 1986 , e com o Art . lQ do Decreto '''º (N) 0019 , de 
20 de maio de 1986 , do Governo do Territ~rio Federal do 
Amapá e a D.S . de ng 0014/ 87- GAB / G. r .F .A, 

CLÁUSULA SEGUNDA - 00 OBJ ETIVO: O pn~sen w Co:1 vÔnio :em 
por objetivo a contr atação de 1. 430 servidores assim dis 
criminados : 465 professores de 1ª r. L~ Séries , sendo 243 
para a Zona Urbana e 222 par a ~ Zonc Rural; 165 professo-

res de Licenciatura Plena , sendo 135 para a Zona Ur bana e 
30 para a Zona Rural, que irão atuar no sistema modular de 
ensino, nos MuniCÍpios de Amapá , Mazagão, Calçoene e Oiapo 
que, Porto Grande e Laranjal do Jari; 133 professores d~ 
Licenciatura Curta, sendo lll para a Zona Urbana e 22 para 
a Zona Rural; 226 datilÓgrafos; 380 ·serventes e 61 m~ren -
deiras, os professores com jornada de trabalho de ao horas 
semanais irão atuar nos Estabelecimentos de Ensino dg Rede 
Federal do Governo do Terri t Óri o Federal do Amapá , assim 
como os datilÓgraf os, serventes e merendeiras a tuarão nos 
Estabelecimentos de Ensino e Órgãos cen trais da SEEC, con
forme Plano. de Aplicação em anexo que passa fAzer parte in 
tegrante deste I nstrumento , 

CLÁUSULA TERCEIRA -DAS 08RIGAÇ0ES: 

I - DO GOVERNO : 

a) Destinar r ecursos para atend~T a execução do objetivo 
expresso na Cláusul a Segunda deste Instru~ento, no valor 
global de Cz$ 3::B . 525 .63B , OO (Trezen tos e Trinta e Nove rli
lhÕes , Quinhentos e Vinte e Cinco Mil, Seiscentos e rr i n la 
e Oito Cruzados), sendo empenhados, no mo~n Lo C~3 ...... . 
226 . 350 .425 ,00 (Duzentos e Vinte e Seis MilhÕes , Trezcnlos 
e Cinquenta Mi l, Quatrocentos e Vinte e Cinco Cruz'ld:Js ) . 

b) Acompanha r e fiscalizar , através d;oJ Secre~;:wLo j c Edu 
cação e Cul tura, c da Secre ta :---i fl o e Au mini.:> Ll·açiío , ,J cxc
cuçao do qb j e tivo des te Convênio . 

II - OI\ PREFEI TlJi1A : 

a ) Aplicar o.:; n'>cursos race~i dos d., SEE: , conforrr.c o es
tipulado a Cláusula Sesunda des te Instrumento ; 

b) Fornecer e facil i Lar os element os necessár ios pr.r··l auc 
a Secreta ria de Educação c Cul L_ura , c a Secreta ri a de Ad
mi ni s tn>ç.Ão pos c;,:m m ;OIIIIJcll >lliJ t ' " t.:Xt.:~;uç~o do o~Jj>Or.i vo rh sle 
Convênio ; 

c ) Pres tar contas a SEEC , dos recursos r ecebidos po r fo~ 
ça deste Instrumen t o, den tro do prazo estabel eci do ne Cl áu 
sula Sétima deste Convênio . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: A des pesa decorrente do 
Presente Convênio no valor global de CzS 339 . 525 .630, 00 
(Trezentos e Trinta e Nove MilhÕes, Quinhen tos e V i n te e 
Ci nco Mil, Seiscentos e Trin ta e Oito Cruzados) , es tão as
sim discriminados : 

a ) Cz$ 200 .000 ,000 ,00 (Duzen t os Mi l hÕes de Cruzados) ori 
undos do F.P.E, Programa de Tr abalho: 08431892~1 31, Natu
reza de Despesa: 3.1 .3 .2 .00 , conforme Empenhon9 88NE:J02é0 , 
emiti do em 22 de janeiro de 1988 . 

b) Cz$ 26 . 350 .425 , 00 ' (Vi.nte e Seis MilhÕes , Tr ezentos e 
Cinquenta Mil , Qua troccnlos e Vin t e e Cinco Cruzados ) or i 
undos do F .P .E. , Progr ame de Trabalho : 00421582 .130 , Natu
reza de Despesa : 3 .1 . 3 , 2 . DO , conforme Empenho nº 8B'JE!J0253, 
emitido em 22 de j aneiro de 1998. 

c) Cz$ 113 .175 .213 ,00 (Cento e Tr eze MilhÕes , Cen to e 5e
ten ta e Cinco Mil, Duzen tos e Treze Cruz~clos ) , a ser defi 
nido e empenhado posteriormente . 

CLÁUSULA QUI~TA - DA LI3ERAÇÃO DOS RECU~SOS : Os recursos 
destinados ~ execução do presente Convênio e orA a locddos , 
serão liberados parceladamente, de acordo com o mont~nce , 
das despesas mensais . 

l.LÁUSULJ\ SE X Til - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS : Os recur sos 
que , por f orça deste Convêni o , a PREFEI TUqA receber , cn
quan to não f orem apl icados aos f i ns a que sn ::!cs 1. i na•n, se
rão roprcsen Lado~ em conta ba~•.cária espBci a: , a SP.r movi 
mentada pela P'lEFElTt.:rlA , obr igan::!o- se eslo a envidr~ 3E" C, 
o extr ato de contas , os números , o nome do sacado , os vtl
lores , as datas das emissÕes dos cheaues e a quem forem P2 
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gas as importanc.ias . 

CLAUSULA St TIMA - Oi\ PRESTAÇÃO DE CONTAS : A PREFEITURA 
deverá prestar contas da apl icação dos recursos recebidos , 
à Secretaria de Finan;:as - SEFI"~ , no 11.~ximo, no prazo de 
30 ( tri. ·1t:a ) dias após o t érmino da vigência do presente 
Convênio . 

CLAUSULA OITAVA - DA VIGt.NCIA: O presente Convênio terá 
sua vigência a parti r de 01/01/5'3 à 01/07/ 88 . 

CLAUSULA :~ONA - DA IIINCUUIÇM OC PESSOAL. Será dire tamen 
t e vi.nculado e subordinado à PREFEI IURA , o pessoal que , a 
qualquer t .Í tu lo, for utilúado n;, execução deste Convênio , 
nao tendo com a SEEC reLJç::io jurÍdica de qualquer natur e -
za . 

tura Plena , sendo 135 para a Zona Ur bana e 3D para a Zona 
Rural, que irão a tuar no Si stema Modular de Ensino, nosMu
nidpios de Amapá , Mazagão, Calçoene , Oiapoque , Porto Gra~ 
de e Laranjal do Jari; 133 - Pro~essores de Licenciatura 
Curta , sendo 111 para a Zona Urbana e 22 para a Zona Ru
ral ; 226 DatilÓgrafos ; 380 Serventes e 61 Merendeiras . Os 
Professores todos com jornadas de trabalho de 40 horas se
manais irão atuar nos Estabelecimen.tos de Ensino da Rede 
Federal do Governo do TerritÓrio Federal do Amapá , assi m 
como os DatilÓgrafos , Serventes e Merendeiras atuarão nos 
Estabelecimentos de Ensino e Orgãos Centrias da SEEC . 

O referido Convênio terá a vigênci a de seis (6) meses 
contados a partir de 1º de janeiro de 1 .988, sendo que em 
sua dot ação global es tão previstos recursos para os encar
gos Sociais do Empregador (26 , 3 ~) e' taxa de Administr ação 
(lO 0/o ). E xis te também uma proj eção de 50 '/c do va l or das de;: 

cLAUSULA DtCIMA - Di\ MODIFICAÇÃO , PRORROGAÇÃO OU RESCISÃO: pesas como previ são para futuros reajustes , sendo que es-
Mediante assentimento dos convenentes , este Convênio pode
rá ser modificado, e prorrogado , através de Termo Aditivo , 
desde que não coõltra rie o dispos to no i tom l J , da Instru -
ção i~orrnativa-SECDJ /S::PLAN/PR/N9 002 , de 02 de fevereiro de 
1984 , ou rescindido de pleno direi to , por inadi mplemento , 
de qualquer de s uas Cláusulas e condiçÕes, independen teme~ 
t e de ação , notificaç9o ou i nLerpelação judicial . 

CLAUSULA DtCI MA PRI\~IFIA - DA PUBLICAÇÃO: A publicação 
deste I ns trumento, no O~ário Ofi cial do Governo do Terri -
tório Federal do AmHp'í , deverá ser feita no prazo d8 20 
(vin te) dias , a contar da data de sua assinatura . 

CL.fi.USULA otCIMA SEGJé.!DA - DA TAXA DE ADMINISTRAÇi\0: Ca
berá a Prefei wra Municips.l de Macapá , a f i m de que possa 
fazet' a mélnutençi:ío Admi nLs t raÜ vé: do Convênio , o equivale:::_ 
te a 10'/, (Dez por Cenlo) de folha de pagamento mensül dos 
f uncionár i os con t.ratarJos por e ste Ins t rumento , 

CLAUSULA otCIMA TER:::EIR.i\ - DO F mO : Fica e] e i t o o Foro da 
Cücunscriçêío Judiciária de Macapá , Terr itÓrio Federal do 
Amapá , para dit' imir dÜvidas oriundas d-, execução deste Co:::_ 
vênia, com excl us~to de qualquer outro , por mais pri. vi legi~ 
do que seja , 

E, por estarem de acordo, c, para valjdade do que ficou 
estabel ecido pelas p2rtes , lavrou-se este Ins t rumento em 05 
( cinco) vias de igual teor e forma , pera o mesmo fi m de 
direi to, na presença de 02 ( du:J.s ) testemunhas , abaixo as-

tes recursos serão defini dos após a Primeira Reformul ação , 
Orçamentária . 

DEFINIÇÃO DE RECURSOS 

FONTE PROGRAMA 
ELEMENTO 

DISCRIMINAÇÃO 
DE DESPESA 

VALOR - Cz$ 

F.P.E. 08!131882 .131 3 .1.3.2 .00 OUTROS SERVI-
ÇOS E Et-JCARGDS 200 .000 .000,00 

F.P.E. 08421882 .130 3 .1. 3 .2 .00 OUTROS SERVI-
ÇDS E ENCARGOS 26 .350 . 425,00 

50 ~~ A SER DEFINIDO E EMPENHADOS POSTERIOR-
MENTE , APOS A REFORMULAÇÃD DO 1/.tS DE MARÇO . 113. 175 .213 , DO 

T O TA L G E R A L -- -- --- 339.525.638 , 00 

Importa o presente PLANO DE APLICAÇÃO , no valor de Cô-
339. 525 .638 , DO ( Trezentos e Trin ·:a e Nove MilhÕes , Quinhe~ 
t os e Vinte e Cinco Mil, Seiscen:os e Trin ta e Oito Cruza
dos) . 

Macapá-Ap , 18 de janei ro de 1 ,988 

p/ FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA FEIJO 
Chefe da EDRF/CSP 

sinadas . p/SÍLVIO SOBRINHO SOARES CASTILLD 

Macapá (AP) , 22 de j aneiro de 1988 

P.i\ULO FERNA\IDQ BATISTA GUERRA 
OOVERr!O 

RAIMUNDO .1\ZEVEDO COSTA 
ffiEFEI TUR . .; 

TESTEMU'~HAS: IlegÍvei s. 

GDVERf~O DO TERRITÚRIO FEDER.IIL DO AMAPA 
SECRETARL\ DE EDUCAÇ/10 E CUUURA 

COORDEUADORIA SETORIAL DE PLANEJ !I.MEiHO 
EQUIPE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 

fi PRO V O 
FRANCISCO QUIN TELA DO CARMO 

Secretário de Educação e Cul tura 
em ExerCÍcio 

PLA\JQ DE APLICAÇÃO 

PLANO DE f1PLICAÇÃO , para lavratura de um Convênio que se 
rá celebrado entre a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA e ~ 
PREFEITUR!I. MU~ICIPAL DE Mr<CAPÁ , objetivando a Contratação, 
de Trabalho de 1 . 42ü Servidores assim discriminados : 465 ·
Professores de 1" à i\! Sér i es , sendo 2!lJ para a Zona U!·ba
na e 222 para a Zona Rural; 165 - Prufessores de Licencia-

Chefe da CSP/SEEC 

MI - GOVERNO DO TERRITÚRI·J FEDERAL DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE PRQ\loJÇÃO SOCIAL 

CON TRATO Nº 001/88-SEPS 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITQRIO 
FEDERAL DO AMAPÁ , ATRAVtS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 
E A ASSOCIAÇÃO CASA DO MENOR "PEDACINHO DE CHÃO". 

O Governo do TerritÓrio Federal do Amapá , através da Se
cretaria de Promoção Social , neste ato representado pelo 
seu ti tu lar - Senhor RONALDO PINHEIRO BORGES, doravan te d~ 
nominado simplesmente CON TRATANTE e a Associação Casa do 
Menor "Pedaci nho de Chão", pessoa jurÍdica de direito pri
vado, sem fins lucrativos , com sede na cidade de Macapá, 
inscrita no CGC/MF nº 05 .319 .223/0001-30, ad i ante denomin~ 
da simplesmente CONTRATADA , neste ato representada por sua 
Presidente - Senhora MARIA LÚCIA DA SILV.'\ PIRES, resolvem 
de comum acordo Firmar o presente Contrato, mediante 
Cl áusulas e condiçÕes seguintes : 

as 

CLAUSULA PRH'EIRA - DO Fll'JDJIMENTO LEGAL: O pr.esente Con
trato encontra respaldo legal no que dispÕe o i t em XVII do 
artigo 18, do Decreto-Lei nº 411/69 , artigo 1º do Decreto 
(N) nº 0019 , de 20 . 05. 86 e artigo 22 , item VII do Decreto
Lei nº 2 .300 , de 21 de novembro de 1986 , observadas as dis 
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posiçÕes conti9as na Ordem de Serviço n9 0014/87 (GA81) de 
15 de dezembro de 1987. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO: O presente Contrato tem 
por objetivo o repasse de recursos à CONTRATADA des tinado 
a pagamento de Pessoal no perÍodo de janei ro a maio do ano 
de 1988, conforme Plano de Aplicação e Cronograma de Dese~ 
bolso anexos, que ficam fazendo parte in tegrante deste Ins 
trumento . 

CLÁUSULA TERCEIRA DAS OBRIGAÇDES : 

I - DO CONTRATANTE : 
a) Repassar os r ecursos no valor de Cz$ 24 .679 .454 ,00 

(Vi nte e Quatro MilhÕes, Seiscen tos e Setenta e Nove Mil , 

Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Cruzados) para atender o 
estabelecido na Cl áusul a Segunda do presente Contrato; 

b) Acompanhar e Fiscalizar a execuçao dos serviços obje
to deste Contrato através da Secretaria de Promoção Soci
a l - SEPS ; 

c) Exercer o gerenciamento , Controle Técnico e Fiscaliz~ 
ção sobre os Convênios e Contratos , cujo objeto seja a Con
tratação de Pessoal , através da Secretaria de Planej amenlo7 
conforme de terminado nos artigos 1º e 14 das Ordens de Ser
viços n9s 0014/87 (GABI), de 15. 12 .87 e n9 0001/88 (GABI) . 

II - DA CONTRATADA: 

a) Executar os serviços previstos na ClÓusulo 
deste Contrato ; 

Segunda 

b) Fornecer e facilitar todos os e l ementos indis pensáveis 
para que o CONTRATANTE possa acompanhar a execução dos 
serviços solicitados , 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO: As despesas decorrentes da 
assinatura deste Contralu no valor de Cz$ 24 . 679 . 11~11 , 00 

(Vinte e Quatro MilhÕes , Sei scentos e Setenta e Nove Mil , 

Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Cr uzados) , correrão à 
conta do Fundo de Participação dos Estados , Distrito Fede
ral e Territórios, Progr ama de Trabalho l58l4ffi6, 057 , Na
tureza de Despesa 11130 .01 , conforme ata de Empenho nº 
8BNE00795 , emitida em 02 de fevereiro de 1988. 

CLÁUSULA QUINTA - OA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS: Os recursos 
destinados à execução dEste Contrat o serão liberados (04 ) 
quatro parcelas na forme abaixo: 

l!! PARCELA - CzS 3.78<'.. 800 ,00 ( Três MilhÕes., Setecentos 
e Oitenta e Quatro Mil e Oitocen tos Cr uzados) , a ser libe
rada apÓs a assinatura deste Instrumento; 

2! PARCELA - Cz$ 4 ,184 . 475 ,00 (Quatro Mi l hÕes , Cento e 
Oi tenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Setenta e Cinco Cru
zados), a ser liberada em fevereiro/BB; 

3! PARCELA - Cz$ 4 ,812 .146,00 (Quatro MilhÕes, Oitocen 
t os e Doze Mil, Cento e Quarenta e Seis Cruzados) , a ser 
liberada em março/88; 

4! PARCELA- Cz$ 5,533.968,00 (Cinco MilhÕes , Quinhentos 
e Trinta e Três Mil,. Novecen to? e Sessenta e Di to Cruz a
dos), a ser l iberada em abril/88; 

5! PAACELA - Cz'? 6 . ~ll. , oi35, 00 ( SP.i s l.~ il:'0"'"' , rre;n')r'J tos c 
Sessenta e Que tro Mi l, Sessan ta e Cinco Cruzados) , a ser 
liberada em maio /88 . 

ClAUSUG~ SEXTA - DA MJVI MENTAÇÃO DOS RECURSOS: Os recur
sos qu~ por força deste Contra to a CDiHRA TADA receber, en
quanto não forem aplicados aos fins a que se destinam, se
rão depositados preferivelmente em banco oricial e ern con
ta bancária especial , a ser movimentada através de cheques 
nominativos pela CD~TRATADA , obrigando-se esta a enviar ao 
CONTRATANTE extrato de contas e fazer constar nos diversos 

documentos de su3 pres tação de contas , o nome do sacado,os 
números , , valores e datas das emissÕes dos cheoues e a quem 
foram pagas as impor tâncias . 

CLÁUSULA StTIMA - O.~ PRESTAÇÃO Elõ CONTiiS : A CONTRI\TAOA 
pres t ará contas dos recursos r ecebidos da CO~TRATANTE , u
través da Secretaria de Finanças - SEFIN , no ·nii.ximo JO 
(trin ta) dias após o témino da vigência do presP.nt.e Con
trato . 

CLAUSULA O;I rAVA - D.~ VJGtNCIA : EsLc Conlt·ato en t t·ar·a ern 
vigor a partir da data de sua assinatu ra aLé :31 de maio de 
1988 , 

CLAUSULA NONA - DA VH!CULJ\Çi\0 OC PESSOAL : Será d:.retamen 
te vinculado a CDNTRAIADA o pessoal que a qualquer :íLulo 
for uti lizado na exec:uç.Ão des t.e Con trulo, não :-cndo com o 
CONTRATANTE qualquer relação jur{dico . 

CLAUSULA DtCHIA - DA U,OOIFICAÇÃO , PROHROGAÇÃD E RESCI SM: 
Mediante assentimento das par tes Contratantes , esle Contr~ 
to poder6 ser modificado ou prorrogado a través de TP.r mo A
ditivo , ou rescindido de pleno direito por inad~mplcrnento , 

de quaisquer de sugs Cláusulas e condições, ini.Je;:Jendente -
mente de ação , ·ro ti fi cação ou in ~:erpel~çeo judicü:l . 

CLÁUSULA OCC(\'J\ PAHiEIRA- REAJJSTA\1E\JI~ : O ;:Jreço aceito 
e estipulado na Clousula p~prla é eixo c irrP.a juslével 
exceto se n;o vi (lê>cia do Co"1lr,1to , ocorrar a.mmnlo \]eral 
dos sol árias o.:: L"'I~ TRATADA , por força de decisão aoverna _ 
mPnt,?.l ou j udicifll, podendo o ~-eojusLarnento ser concsdido 
pel o coeficien-.e que fm· fixado pelo Poder· Executivo, ,1 

p<l r t.:.r da DdLa em oue entrar em vigor o referido au11cnto . 

CLÁUSULA Dfcw;, SEC:UND!I - [)f, ''.J'lliCAÇÃO : A pul11icaçZJc 
deste Contrato no Ui;•t'io Oficial jo Cavemo desLe rr.rritÓ
rio , deverá ser fci t. ·Jo prazo de JO (trinta) dias "' :;on
ta r da da ta de SuD assina Lun'l . 

CLÁUSULA OCCI\·iA TEiiCEJi1,'\- Jll cmo : Fica eleito o Foro au 
Comarca de Mvcppá - Ten·i tório Federal do Amapii , oarê: oi
ri.mir quai squer dÚv idas o~iu'ldas da cxecu.;:fio rJeslc r:ontra
to , com excl usão de qualquer outr:J por ma:s pr·ivileg:ado 
que seja . 

E, por esta rem assim de acor·.:.-, , as pat·les ,Jssi nürn o pre
sente Contrato em ci nco (05) vias de igual ~cor c for~ p~ 

ra o mesmo fim , na presença de Llu:::s LesLemunl1as aboixo a!:= 
sinadas . 

Macap<:Í (AP) , 02 de fevereit"O c!c 1 ' 1:3-'l 

SECRETARIA DE PRDriOÇÃO SOCIAL 
CONTRA TAl\ TE 

RONALDO PINHEIRO BORGES 
Secret3rio de Promoção 3oci~l 

ASSOCIAÇÃO CASA DO MENOR "PEOACINt 10 OC Cnl,O" 
COHRATADA 

W•JllA LÚCIA DA SILVA PIRES 
Presidente da ,1\ssociação Casa do Menor "Pedacinho 

de Chão" 

TES TEMIJ'JHAS : Ile\JÍ vei s , 

'v\I - GOVEfl'iO DO TERRIT0FIO FEDERAL DO A\IAPA 
SECMETARIA DE PRQ1;10ÇÃO SOCIAL 

COOROCNADORIA SETORIP.L CE PLA~EuNlEN ro 

PLANO DE APLICAÇÃO DO CO~TRATO Nº 001/08-SEPS 
ASSOCIAÇÃO CASA DO ME~JOR "PEDACnHD DE CHÃO" 

ELEtlENTD 
DE OCSPESA 

413Q Ol 

ESPECI FICAÇÃO 

PESSOAL 

VALOR Cz]i 

2tl . G'/9 . 1154, DO 

T O T A L 211 .6'J'i .454 ,DD 

Macaoá , 02 de fevereiro de EJGB 

RONALDO PINHEIRO BORGES 
Se~retário de Promoção Social 
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SECRETARIA DE PLANEJAtlENTO E COORDENAÇÃO 

ca~VtNIO N2 005/88-SEPLN~ 

COWtNIO QI.E ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÚRID 
FEDERAL DO N~APA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE , COM 
A INTERVE\JitNCIA DA SECRETARI.O. DE PLA.\JEJAMENTO E COORDENA
ÇÃO PARA os FINS NELE OECLI\RADOS . 

O Governo do TerritÓrio Federal do Amapá , representado 
pelo seu Governador Senhor , JORGE NOVA DA COSTA, daqui em 
diante denominado simplesrnen te GOVERNO e a Prefei t ura Mu
nicipal de Oiapoque , inscri ta no CGC(MF) ' nº .05 .990 . 445 / 
0001- 80 , representada neste ato pelo seu Prefeito Munici -
pal, Senhor FR~\JCISCO MILTON RDDEIGI.ES , daqui em diante d~ 
nominado simplesmente PREFEITURA, com a interveniência da 
Secretaria de Planejamento e Coordenação, representada por 
seu Secretário Substituto, Senhor ARTUR DE JESUS BARBOSA 
SOTÃD , daqui em diante denominada simplesmente SEPLAN , re
solvem celebrar o presente Convênio , de acordo com as Cláu
sul as e condiçÕes seguintes : 

CLAUSULA PRIIJEIRA - DO FUNOA~/ENTO LEGAL : O presente Con
vênio encontra respaldo legal no item XVII do Artigo 18 do 
Decre co- Lei nº 411 , de 08 de janeiro de 1969 , combinado com 
o Artigo 23, inciso IV do Decre <:o-Lei nº 2 . 300 , de ?1 de 
novembro de 1986 . 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO : O presente Convênio tem 
por obj etivo o repasse de recursos para a construção de urna 
praça PÚblica no MuniCÍpio de Oiapoque , composta de Quadra 
Polivalen:e , lanchonete , saniwários pÚblicos , calçamento e 
iluminação da praça , construção de carpintaria municipal. 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS DBRIGAÇLES : 

I - DO GOVER~O 

a ) Repassar recursos no valor de Cz~ 9 .000 .000 , 00 ( Nove 
MilhÕes de Cruzados) , para atender a execução do objetivo, 
do presente Convênio ; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços atra
vés do Departamento de Desenvolvimento Municipal/SEP~\J . 

II - DA PREFEITURA 

a ) Aplicar os recursos t ransfer idos pelo GOVERNO , de a
cordo com o Plano de Aplicação anexo que fica fazendo par
te integranêe desle Instrumento; 

:J) Fornecer e faci.lit:ar os elementos necessários para que 
o GOVERNO, a::ravés da Secretaria de Planejamento e Coorde
nação , possa ocompanhar a execuc;ão dos serviços , objeto 
deste Convênio; 

c) Apresentar ao GOVERNO , prestação de contas do total 
dos recursos Lransferidos por força des te instrumento, den 
rro do ~razo estabelecido na Cláusula Sétima deste Instru= 
menta . 

CLJ'IUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO : As despesas decorrentes da 
assinawr a deste Convênio será no valor global de CzJ .... 
9.000 .000 ,00 (Nove MilhÕes de Cruzados }, alocados do FPE , 
Programa de Trabalho 030J0402 .009 , Natureza de Despesa 
4323 .06, co,soante Nota de Empenho nº 00712 , emitida em 
29.01 .88, no valor acima mencionado. 

CUiUSULA QUINTA - OA LBERAÇÃO OC RECURSOS: Os recursos 
destinados à execução do presente Convênio , serão libera -
dos conforme Cronograma de Desembolso , parte integrante 
deste Convênio . 

CLAUSULA SEXTA - DO DEPOSITO DOS RECURSOS: Os recursos 
que por força deste instrumento a PREFEITURA receber , en-
quanto não forem aplicados aos fins a que se destinam , se
rão depositados em conta bancá:-ia e.special , a ser rnovirnen-

tada pela PREFEITURA, obrigando- se esta a enviar ao GOVER
Nb extra to de contas e fazer constar nos diversos documen
tos de s uas prestações de contas , o nome do sacado , os nu
meros , va l ores e da tas das emissÕes dos cheques e a quem , 
forem pagas as importâncias . 

CLAUSULA S~TIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A PREFEITURA 
prestará contas dos recursos do GOVERNO através da Secreta 
ria de Finanças-SEFIN, no máximo 3D {trinta) dias após o 
término da vigência deste Convênio . 

CLAUSULA OITAVA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL : Será direta
mente vi nculado e subordinado à PREFEITURA o pessoal que a 
qualquer título for utilizado na execução dos objetivos 
deste Convênio , nao tendo com o GOVERNO relação jurídi ca de 
qualquer natureza . 

CLAUSULA NONA - DA PRffiRDGAÇÃO, MODIFICAÇÃO E . RESCISÃO: 
Mediante assentimento das partes convenentes , este 
nio poderá ser modificado ou prorrogado através de 

Convê
Ter mo 

Aditivo ou rescindido de pl eno direito, por inadimpl emento 
de qualquer de suas Cláusulas e condições, i ndependen temen 
Le de ação , notificação ou interpelação judicial . -

CLAUSULA OCCIMA - DA VIGt NCIA : O presente Convêni o, terá 
sua vigência a partir da data de sua assinatura até 30 de 
dezembro de 1988 . 

CLAUSULA D~CIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO : A publicação 
deste Convênio no Diário Oficial des te TerritÓrio , deverá 
ser feita no prazo de 20 (vinte) dias , a contar da da ta de 
sua assinatura , 

CLAUSULA OCCIMA SEGUNDA - DO FORO : Fica eleito o Foro da 
Circunscrição Judiciária de Macapá, para dirimir quaisquer 
dÚvidas oriunda da execução des t e Convênio , com exclusão 
de qualquer outro , por mais privilegiado que sej a . 

E, pu r· e o Lctrem de acordo e , par a validade do . que ficou 
estabelecido pelas partes , lavrou- se este ins t rumen t o em 
06 (seis) vias de igual teor e f orma para o mesmo f i m de 
direito , na presença de 02 (duas) testemunhas . 

Macapá, 01 de fevereiro de 1988. 

JORGE NOVA DA COSTA 
GOVERNO 

FRA.\JCISCO MIL TlJIJ RODRIGI.ES 
PREFEITURA 

ARTUR DE JESUS BARBOSA SOTÃO 
Secretário Substituto- SEPLAN 

TESTEMUNHAS : IlegÍveis . 

P~\JO DE APLICACÃO 

Plano de Aplicação dos recursos a serem transferidos pe
lo Governo do Terri.tÓrio Federal do Amapá à Prefei tura Mu
nicipal de Diapoque , para fazer face a sua participação no 
Convênio nº 

ELEMEN TO I 
DE DESPESA 

4323.06 

DISCRIMINAÇÃO 

TR~\JSFER~NCIAS À MUNICÍPIOS 

- Construção de uma Praça PÚblica 
Campos ta de: quadra , lanchonete , 
sanitários pÚblicos , calçamento e 

VALOR 

il-uminação. 7 . 500 . 000, DO 

- Construção de uma 
Municipal 

Carpintaria 
l. 500. 000 , DO 

T O T A L G E R A L CzS 9 .000 .000 , 00 
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Impor t a o presente Plano de Aplicação no vâlor de Cz~ . • 

9 , 000, 000 , 00 tNove MilhÕes de Cruzados) . 

Macap3-Ap , 

JffiGE NOVA DA COSTA 

Governador 

FRANCISCO MIL Ta-J RDDRIGLES 

Prefei to Municipal de Oiapo que 

ARTUR DE JESUS BARBOSA SOTÃO 

Secr etário SEPLA~ , Substitu t o 

CROOOGRAiv\1\ DE DESEMBOLSO 

Cronogr ama de Desembolso dos recursos a serem tra!'\sferi

d os pelo GTFA à Prefei tura MunicipBl de Oiapoque , para fa 

zer face a sua participação no Convênio nº 005/ 88-SEPLAN . 

DISCRIMINAÇÃO 

DA OCSPESA 

f.J23 . 05 

T O T A L 

H PAHCELA 

FEV/66 

4 . 500. 000,00 

4 . 500 . 000 , 00 

2ª PARCELA 

MA r-1 / 0'3 

4 . 500 . 000 ,00 

4 . 50D.OOD , OO 

TOTAL 

9 . 000. 000 , 00 

':! . 000 . 000,00 

Importa o presente Cronograma de Dese mbolso no valor de 

Cz:S 9 . 000 . DOO , OO (Nove MilhÕes de Cruzados) . 

Macapá , 01 de fevereiro de 1988 . 

JORGE NOVA DA COSTA 

GOVERNO 

ARTUR DE JESUS BARBOSA SOTÃO FRANCISCO MIL TO~ RODRI GUfS 
SHcretári o Subslituto- SEPLAN PREFEITURA 

~I - GOVERNO DO TERRITORIO FED~RJ\L DO lli'~\PÁ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

TER.'IO Al)I TIVC1 

49 (QUARTO) TERHO ADIT.IVO AO CONVF.NIO N9 009/8 7-SEEC , 
CELEBRADO ENTRE O GOVÊRNO DO TERRlTÚRIO FED ERAL ll0 lli'IAPÁ , 
ATRAVf:S DA SECRETARIA DE EOUCAÇÃO E CULTURA E A PREFEITURA 
MU~ICIPAL DE k'IAPÁ , PARA OS FINS NELE DECLARADOS . 

O Governo do Te rri tó rio federal do Amapá , aL r avês .da 
Secretaria.de Educ ação e Cultura, ne ste ato r epre sentada 
pelo seu 15ecretário em exercíc i o , Senhor Pr ofessor FRAN 
CI SCO ~ÚÍ~TELA DO CARMO, doravante denominado simplesmente 
GOVERNO e a Pre feitura Munici pa l de Amapá , devidamente ins 
crita no Cl.C /MF , sob o n9 05 . 989 . 116/0001- 19, rep resentadã 
Qe ste ato pelo seu Prefeito ~unicipal; Senho r JOS~ JOCELIN 
GUI)o!APÃES COLL.\.\ES , daqu i em diante denominado s imp lesmen
te PREFE I TURA , resolvem de comum aco r do c e lebrar o p r esen
te Termo Ad i tivo med i ante as Clá usulas e condiç~es seguin

tes : 

CLÁUSULA PRINE IRA : Pelo presente Te r mo Aditivo fica al 
te r ada a Cláusula Dêcima Pr i meira, passando a vigorar com 
~ se~u inte redação : 

CLÁUSULA D~Cn1A PRIMEIRA - DA VIGeNCIA: O Ins t r umento 
Principal fica pro rroga do pelo prazo de 30 dias , contados 
a part i r de 01 . 01 . 88 . 

CLÁUSULA SEGU!'IDA: fermanecem inal teradas as dema is cláu 
sulas e condiç~es do Instrumento »rincipal. 

E, por estarem assim justo~ e de acordo , e pa r a vali -
dade do que fi cou estabelecido pelas partes convenentes , 
lavrou-se este Ins trument o em 05(cinco) vias de igual t eor 
e ~orm• , para o mesmo f im de direi to na presença de 02(duas 
t estemunha s abaixo ass inadas . 

l~capá(Ap), 30 de dez embro de 1987. 

FRA."lCISCO QUINTELA DO CAR}IO 
GOVER..NO 

JOS~ JOCELIN GUI~RÃES COLLARES 
PREFE ITURA 

TESTE~IUNHAS : IlegÍve is 

~!L - COVER"'O DO TEI~RlTÚRIO FEDERAL DO NIAPÁ 
SECRETAR LA DE EDLTCAÇÃO E CULTURA 

TER.'IO All I T l VO 

QUARTO (49) TF.!C!O ADITIVO AO CO:-IV~NlO N9 O!U/37- SEEC , 
C:EI.EllRA::Jn E'lTPE O GOVE R'IO 1)0 TERRITÚRIO ~"r:DERAL llO MlAPÃ , 
ATRAVI!S DA :::.EC:P.ETARIA 02: l::DUCAÇÃO S CULTURA E A 1'~.!::Ft:lTURA 
' IU"'ICI PAL DS A~IAPÁ, PARA OS Fl'!S NELE D!·:CLA!tADOS . 

O Governo do Ter ritór io fed eral do Amapá , através da 
Sec r etaria de Educaç~o c Cul t ura , neste a lo representada 
pelo seu Secre tário em c xcrdcio , Senhor 1'1\ANCISC:O QUl'lTE
LA DO CARNO, doravant e denominado simp lesmente (;0\' ERNO c a 
Prefeitura ~lun ici?al de Amapá , devidamente inscrila no CGC/ 
HF , sob o n<? 05 . 989 . 116/ 000 1-19 , re presentada neste ato pc
lo seu Pref e ito ~lunicipal , Senhor JOS~ JOCELl'l r.u r·!AHÃ[S 
COLLARES , daqui em diante denom énad o s i mplesmen te l'HI::FF.ITU 
RA, resolvem de comum ac o rdo celebrar u presente Ten1v Ad1 

tivo, median te a s Cl áusulas c condiç~cs seguintes : 

CLAUSULA PR T ~!F.TRi\: Pel o prescMc Tcrrr.o .·\diti v o , f~c a 
alternda a Cl áusula ~Juna , passando a vigorar com s cgJinte 
red:~çào : 

CL,\IJSlll.A NO'JA - DA Vl\.g:-JC:Ii\ : O Instrumento Princi?al 
fica rrorrogado pel o prazo de 30( trinta) dias conLJdos 
parti r de O I . O I . 88 . 

a 

Cl.AUSUT~\ SEGU:-JDA : Permanec e m i na ILc radas as dem;~ és Cláu 
sul as e conà iç~cs do I nstrumento Principal . 

E , por estarem de acord o c , para va i idade do que ficou 
estabelec i do pe l as partes , lav rou - se csLc i nstrumento em 
05(Cl:-ICO) v ias de i~ u<1l teor c fo rma , para o mesmo f i m de 
d i reito , na presença de 02 (duas) testemunhas aba ixo assi 
nadas . 

1-!acapá(Ap) , 30 de dezembro de 1987 . 

FRANCI SCO QUe·lTELA DO C~!O 
GOVERNO 

J!'\Sr. JOCET.IN GU I~!AR.I\ES COLLA~.ES 
PREFEITURA 

TESTE~IU:\HAS : Ileg Íveis 

~n - GOVE~NO DO TERRITÚRIO FEDER;\!. DO A.'!AP,\ 
SE CRETAP.I A DE !':DUCAÇ.l\0 <: CU LTUHA 

TER.'IO ADITlVO 

19 PRI~!EIRO TERHO ADITIVO AO CO'JTRATO 'J9 025/87- SEEC , 
CELEBRADO ENTRE O GOVER'JO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO A~L\PÁ , 
ATRAV~S DA SECRETA!UA DE EDUCAÇÃO !': CULTURA E O Sl'lDlCATO 
DOS TRABIILHADORES RURAIS DE ~IACAPÁ , PARA OS FINS NELE DE
CLARADOS . 

O Gove rno do Terr itó r i o Fede r al do Amapá , atravês da 
Secretaiia de Educação e Cu ltu ra , neste ato repre5cnt a da 
pelo seu Sec r etário Substi t uto , Se nhor Professor FRANCISCO 
(lUI'lTELA DO CAR.'10 , doravante denominado siMplesmente COt\ -
TR.<\TA!'HE c SI:\DICATO DOS TRABALHADORES RU:<AIS DF. ~!ACA?Á , 
com sede na cidade de ~acapi , estabelecida~ Av . Feliciano 
Coe l ho n9 751, inscrita no Cadast r o Geral de Contribu i nle 
do Ninistj rio da Fazenda, sob o n9 04 .1 95 . 525/000 1-80 , ne s 
te ato r epresentado p~ lo seu Presidente Senhor PEDRO RAHOS 
DE SOUZA, daqui em diant e denom i nado simp lesmente CONTRA -
TADO , resol vem de comum acordo , ce lebrar o p re sente Termo 
Adi tivo, mediante as Cláusulas c condiç~es se guintes : 

CLÁUSULA PHI~IElRA - Pe l o presente Termo Aditivo fic a 
al tera~a a Cláusula Sexta do lnst~umcn to Principal , passan 
do a vtr,orar com a segutnte r edaçao : -

CLÁUSULA SEXTA - DA VTC~~CIA : O instrumento principal 
f i ca p r o rrogado pelo prazo de 60(1uarenta) dias con tado s a 
part ir de 01 - 0 1- 88 . 

CLÁUSULA S EGUNDA - Permanecem inalteradas as der.1a i s 
cláusulas e condic;~cs do Inst rume nt o Principal . 

i por estarem de acordo , as par t es assinam o p res e nte 
Termo Aditivo em (0 5) cinco vias de i r,ual teor e fo rma pa 
ra o mesmo f i m de direito na presença de 02(duas) teste 
munhas aba ixo assinadas . 

~acapá-Ap , 30 de dezembro de 1987. 

!'!\A:\ClSCO QU 1:-ITELt\ DO CA!U-10 
GOVER:-10 

PEllRO RA'IOS !W SOUZA 
COt<ITRAT!IDO 

TESTE~UNHAS : Ileg íveis 


	

