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CONV~NIO NQ 01/08 

CDNV~NIO QUE ENTRE SI FAZEM O GOVERNO 00 TERRITÚRIO F~ 
JERAL DO AMAPÁ E O HOSPITAL ESCOLA SÃO CAMILO E SÃO LUI S 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTtNCI A IN TEGRAL À SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ . 

Pel o presente instrumento parti cular , os abai xo a:Ssin~ 
dos , de um l ado o Governo do Terr itóri o Federal do Amapá .. 
inseri to no. CGC sob o nº 00394577/0091-25 e com sede no 
Paláci o do Setentr ião , s i to à Rua Genera l Rondon s /n , dor~ 
van te designado GOVERNO, nest e a to represen tado por seu 
Governador, Dr . JORGE NOVA O~ COSTA, com interveniência da 
Secretar ia de SaÚde , sito à Av . ProcÓpio Rol a nº 0090 , ne~ 
te ato representada por seu ti tular , Dr . JUDAS TADEU DE A~ 
MEIDA MEDEIROS , e o Hospital Escola São Camilo e São Luis , 
inscrito no CGC sob o nQ 60975737/0009-09, com estatuto ar 
quivado no Cartóri o de Registro de Pessoa J urÍdi ca de Sã~ 
Paulo , em 29 de"abril de 1987 sob o nº 23065/ 88 , expedido ' 
em 22 de janeiro 1985 , pelo Conselho Nacional de Serviço 
Social do Ministério da Educação , sediado na Rua Or . Marc~ 
l o cândia nº 742 , nesta cidade de Macapá , Terr itÓrio Fede
ral do Amapá, neste ato representado por seu Admini strador 
Dr. JOst JEOVÁ FREi rAS MAffiUES , brasileiro , casado , farma
cêutico-bioquÍmico , CPF 023907792/ 04 , CI 17 ,114/AP, dora 
vante denominado HESCSL, tem ent r e si , j usto e acordado o 
presente Convêni o de prestação de serviços de assistência , 
integral à saÚde no Muni CÍpio de Macapá , na forma e nas 
condiçÕes es t abel ecidas nas cf áusul as seguintes : 

CLÁUSULA PRI MEIRA - DO FUNDAMENTO lEGAL: 

O presente Convênio fo i el aborado com embasamento no 
que dispÕe o .art igo 18 , i t em XVII, do Decreto-Lei nº 411 , 
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de 08 de janeiro de 1959, combinado com o artigo 22, inci
so X, do Decreto- Lei nº 2 .300 , de 21 de novembro de 1986 , 
e com o estabel eci do no Decreto nº 94 .657 , de 20 de jul ho 
de 1984 e has Portarias n2s , 3728 , de 23 de abril de 1988 
e nº 3816 , de 23 de julho de 1986-MPAS . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO: 

O objetivo deste Convênio é a prestação , pelo HESCSL , 
de serviços de saúde em regime hospital ar , ambulator i al e 
de urgência que serão executados no endereço do conveniado 
sito a Rua Dr . Marcelo Cândia , nº 742 , bairro de Santa Ri 
ta , em Macapá/ AP . 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A capacidade instalada do HESCSL 
a ser uti l izada no cumprimento do pactuado, encontra- se 
discriminada nas Fichas Cadas trais do Hospital e do Ambul~ 
tório e , .sr For o caso , em Fichas Cadas trais de Terceir os , 
que farão parte integrante do presente instrumento, · e que 
serão renovadas anual mente . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI GAÇDES : 

I - DO GOVERNO : 

a) Assegur ar recursos para execução deste Convênio . 

b) O GOVERNO e os Órgãos gestores do SUDS fiscalizar ão 
através de ser;vi dores especialrnen te desi gnados par a esse 
fim , o cumprimentos das cláusul as e condições estabeleci -
das neste Convênio , a qualidade dos serviços prestados , a 
obediência à l egislação e as normas perUnentes , o fatura
mento apresentado , bem como. qtF: l.,Juer tipo de ocorrênci a ' 
que merecer ação fiscalizadO!, "' dpuração de irregularid~ 
de . A fiscalização compreenderá , também , a verificação do 
movimento dos atendi mentos, das i nternaç ões e al tas e de 
quais quer outros dados úteis ao control e . A fiscalização ' 
exercida sobre os serviços ora conveniados ser á ampla e i~ 
restrita , sem prejuÍ zo de plena responsabilidade do HESCSL 
perante o SUDS ou para com terceiros , 

I! 
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c) As contas que forem rejeitadas no processamento se
rao devolvidas ao HESCSL para as correções cabÍveis, e de
verao ser apresentadas até o 5º (quinto) dia Útil do 2º 
(segundo) mês subsequente aquele em que ocorreu a rejeição• 

d) ·Pelos serviços prestados aos usuários do SUDS , o 
INAMPS ~agara ao HESCSL os valores constantes das tabel as 
aprovadas pelo Órgão prÓprio do MPAS ; 

e ) Tão logo sejam processadas e aprovadas as contas , as 
quantias devidas pelo INAMPS serão depositadas nas agênci
as bancárias indi cadas nas fichas cadastrais referidas no 
Parágrafo Primeiro da Cl áusula Segunda , em prazo não sup~ 
rior 3D (trinta) dias úteis a cont~r da da ta limite para a 
apresentação das contas . 

II - DO HESCSL,: 

~) Para os fins ao presente Convênio, o HESCSL, deverá 
.restar assistência ambulatorial, de pronto atendimento 
Pronto Socorro) e assistênci a hospitalar; 

b) O HEScSL , facilitará 20 GOVERNO , e aos Órgãos comp~ 
tentes do SUDS o acompanh~mento e a fiscalizaçto permanen-
te dos serviços e prestara todos os esclarecimel]..tos que 
lhes fore~ solicitados pelos servi dores designados para 
tal 

-c) Manter pessoal especi alizado para execuçao dos ser
viços referentes ao item a , serviços esses que serão pres
tados na Unidade Hospital ar de propriedade do HESCSL . 

CLÁUSULA QUARTA ·_ DOS SER\IIÇDS :· 

a) A realização dos serviços auxil iares de diagnóstico 
e /ou terapia e procedimentos especial izados, não associa -
dos as consultas realizadas na Unidade , f icarão condicion~ 
das ao encaminhamento de usuários dentro de um sistema de 
referência e contra- referência, definido pela Comissão In
.teri~stitucional de SaÚde-CIS , acompanhado de registro ade 
quado, sendo vedada a realização de exames de usuários pr~ 
venientes de unidade já conveniadas· ou contra.tadas; 

b)'Nos casos de urgência/emergência, o HESCSL não pod~ 
ra recusar a internação do usuário , sendo necessário , nes
ses casos , acomodar o paciente em ins t alações de nível su
perior aquele ajustado neste Convênio , não tendo com o 
HESCSL direito a cobrança de qualquer sobre-preço ; 

c) Nas internações hospital ares será obrigatória a e
missão , pelo INAMPS, de documento que a autorize . Esse do
cumento deverá ser previ~mente exibido pelo usuário , nos 
casos de internamento eletivo , mas poderá ser dispensado ' 
quando se tratar de internamento de •wgência/emergência , ca 
so em que o hESCSL fica autorizado a proceder ao exame e ~ 
internação do usuário se for o caso , por médico-plantonis 
ta , que preencherá o formulário- padrão . O laudo médico se
rá visado pelo Diretor ClÍnico do HESCSL e ficará retido no 

Hospital para exame a cargo do médico do INAMPS durante o 
prazo máximo de 02 (dois) dias Úteis , findo o qual deverá ' 
ser impreterivelmente encaminhado ao Órgão médico local do 
INAMPS , para emissão do documento que autoriza a interna -
çao ; 

d) Manter os· l ocais de atendimento suficientemente su
pridos de materiais e pessoal , assegurado a qualidade dos 
serviços convencionados; utilizando •equipamen~o: e adotan
do métodos diagnósti cos e terapêuticos adequado à presta -
çao dos serviços dentro dos padrÕes técnicos vigentes . 

e ) Organizar- os prontuários hospitalares e ambulatori
ais dos pacientes e manter os serviços de documentação e 
arquivo atualizados , 

f) No ti ficar à CIS de eventual alteração de sua es tru
tura jurÍdica, estatuto ou diretoria , enviando à CIS, no 
prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da alteração 
cÓpia autenticada da respectiva certidão; 

g) Manter afixado em lugar visível , no setor de admis
são , permanentemente atualizado, quadro indicativo diário 
do número de l eitos e das vagas do dia , bem como, aviso de 
que o tratamento em enfermaria é in teiramente gratuíto pa
ra os usuários, salvo opção expres~a por acomodação de pa
drão superior, devendo , para tais casos, existir, em local 
de Fácil acesso , as correspondentes tabelas de preços ; 

h) Notificar, de imediato, o Óbito do usuário à sua fa 
mÍlia ou seu responsável e , em caso de inércia de famÍlia~ 
e do responsável, proveider:1ciar _o funeral , requerendo ao 
INAMPS o respectivo ressarciamen to quando se tratar de Ób~ 
to do segurado, estando autorizado a providenciar , no caso 
de outros Óbitos, que a Autoridade PÚblica comJetente rea
lize o sepultamento, por não estarem t~is despesas caber
tas pela Legislação Previdenciária . 

i) Afixar em locql de boa vi~ibilidade , aviso de que o 
Hospital possui Convênio com o SUDS, contendo a marca- sím
bolo do SUDS , de acordo com ~s normas e padrÕe? estabeleci 
dos por este. 

j) O HESCSL compromete-se a acei tar, cumprir e fazer ' 
cumprir as normas técnicas e administrativas emanadas da 
SESA , pertinentes aos serviços ora conveniados, aceitando , 
ainda , as normas da CIS. 

CLÁUSULA QUINTA- DA RESPONSABILIDAÓE : 

O HESCSL será civilmente responsável pelos preJulzos 
decorrentes de-ação ou emissão , danosa para o GOVERNO o~ 
para os usuários , quando praticados por seus empregados 
prepostos e diretores, e pelos profissionais não vincula -
dos ao~ seus quadros , porém admitidos em sua uroidade hospi 
talar para participarem da prestação de serviços, respoos~ 
bilizando-se também o 1-ESCSL pelas conseqúências dano's,as de 
eventuais falhas de suas instalações e de seus equipamen -
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ORIGINAIS 
• Os textos enviados à publicação deverão ser datilografados e 

acompanhados de oficio ou memorando. 

O Diário Oficial do T. F. do Amapá poderá ser encontrado p;~ra 
leitura nas Representações do Governo do Amapá em Bras!· 
lia/DF, Rio de Janeiro!RJ e Belém/Estado do Pará. 

ATENDIMENTO 
07:30 às 12:00 horas 

Horário : Das 
14:00 às 17:30 horas 

PRECOS - PUBLICAÇOES 
• Publicações - centímetros de 

coluna .. ................ .. . . CzS 576,00 

PREÇOS - ASSINATURAS 

• Macapá ........ . . . . . .... . .. . . 
• Outras Cidades . ........ ..... . . . 
· ·As assinaturas são semestrais e vencí-

veis em 30 de junho a 31 de dezembro. 

Preço do Exemplar . .......•. ... .. • 
Número atrasado . . .. ... •. ..•..... 

RECLAMAÇOES 
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CzS 
CzS 
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• Deverão ser dirigidas por escrito ao Diretor do Departamento de 
Imprensa Oficial do T. F. do Amapá. até 8 dias após a publica
ção. 
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Los c apm'!Ühaaens. 

:LÁUSULA SEXTA - DA PRCSTAÇÃO DE CC'!TAS: 

O ~-ESCSL apresenta r á as contas dos servi.ços pres tu dos ' 
de conformidnde com o previst o pel<Js normns do INAMPS, 

o.IIRÁGRI'FO PRHEIRO : Na apresenwç2o das contas hospit!': 
lares compromete-se o HESCSL a remeter ao INAMPS as contas 
referentes as altas de cada mês até o 5º (quinto) dia Útil 
do ~ês subsequcn te , As con~as ambulatoriais e aquela refe
rente co 5º (quinto) dia Út.i.l do mês subscquente ao de sua 
realização. 

P.A.'1ÁGRAFO SEGUNDO: O INAIIIPS nao acei tará , em primeira 
prestação para cobl'ança , as .contas hospitálares que forem 
recebidus upÓs 60 (sessenta ) dias da al ta dos respectivos, 
pacientes , nem as contas hospi talares e ouéras que 
apresentadas cam a trase superior a 30 (trinta ) dias 
relação à data os t.i.pulada no Parágrufo anterior . 

CLÁUSULA SfTI~~ - DAS DISPOSIÇ0ES GERAIS : 

f' orem 
com 

a) f vedado ao f-'ESCSL efetuar ou permitir que tercei
ros efetuem cobranças de usuários , relativamente aos rccu~ 
sos utilizados em seu atendimento , exceção a hipÓtese pre
vista na Cláusula Oitava letra "a" ; 

b) O HESCSL,não utilizará, nem permitirá que terceiros 
utilizem os usuários do SUDS para fins de experimentação,e 
somente será perrn.i. t i da participação de estudantes estagiá
rios na prestação dos servtços conveniados , sob a perma -
nente e direta supervisão de um profissional responsável 'P~ 
l u ass i stência , realizando-se o P.st ágio mediante termo de 
compromisso celebrado entre o estudante e o HESCSL, com .i~ 

terveniência obrigatória da instituição de ensino frequen
tado pelO estagiário , nos termos da Le.i. nº 6 .494/ 77 . 

c) O f-'ESCSL somente delegará a terceiros a execução pa~ 
ciul dos serviços para os conveniados, se o INA~PS os ti
ver cadas trado mediante emissão da correspondente F~cha C~ 
das Lral de Terceiros ( FCT) , sem prejuÍzo do es tipulado nas 
Cláusulas desle Convênio . 

d) O l-'ESCSL não f ara JUS a qual quer indenização quando 
nao houver necessidade de: utilização da plenitude de sua 
capacidade instal ada . 

CLÁUSLJLJ\ OITAVA -· 00 USUf-IRIO: 

e.) ''os casos de internação hospital ar , se o usuário ou 
seu responsável, por sua própria conveniência, op tar por 
acornod açÕP.s de padrão supurior ou ajustado, ficar á sob a 
inteira rospo1sabilidade o pagamento do sobre-preço , nos 
Lermos d ·;s normas que disciplinam o assunto , obrigando - se 
o HCSCSL a anexar uo prontuário cÓpia do formo de Opção , a~ 
sinado pelo usuário ou seu responsável. 

b) O TP.rmo ue OPÇão consignar~ expressamente a aceita
ção do signatário relativamente aos preços excedentes , se~ 
qualquer direi to a reembolso pelo INA~1IPS , devendo o usue~
rio ou seu responsável ter conhecimento prÓvio das comis-
s oes . 

CLÁUSULA NCl'JA - DAS PENfiUDADCS: 

A inobservância , pelo H~SCSL , de cl áusula ou obrigação • 
constante deste Convênio ou de dever originado de norma 1~ 
g~l ou l'egulamentar pertinente, implicará no imediato ulo
oueio da liberação dos pugamen:os rela:ivos aos atendimen
tos hospitalares e os ambulatoriais conforme a natureza da 
cláusula , obrigação ou dever infringido , e a imediata apu
raç3.o .los Calos com par;;icip;"ção ativa das instâncias ges
tOl':lS dO SUQS , 

PARÁGRAFO PRDI.EI80: O presente Co:wênio poderá ser res 
cindido se for comprovada qualquer das irregularidades men 
cionadas nesta Cláusula . 

PARÁGRAFO SEGUNDO : Da decisão da CIS sobre a rescisão • 
do Convênio será notificado HESCSL , que poderá apresentar 

pedi do de reconsideração, no prazo de 15 (quinze) dias . Se 
indeferido o pedido de reconsideração , poderá o HESCSL re
correr a CIPLAN em primeira instância no prazo de 3~ (tri0, 
ta) dias, e recursos adm~nistrativos em Última e definiti
va ínstânci a a CIPLAN, em igual prazo de 30 (trinta) dias· 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O pedido de reconsideração, e . os 
recursos não terão efeito suspensivo da rescisão do Gonvê
nio. 

PARÁGRAFO QUARTO: Os prazos de que trata a presente 
Cláusulu, correrão a purLir da data em que o HESCSL rece -
bar a respectiva noli:icação da rescisão do Convênio, e f! 
carão suspensos sempre que , requerida a vista dos autos ou 
a expedição de certidão de peças dos mesmos , não podendo 
o processo urlministrativo em questão ser exibido ao HESCSL 
ou não se encontrar o mesmo disponível para extração da 
certidão, casos esses em que o prazo recursais recomeçarão 
a f luir nu data em que for atendido, pelo GOVERNO, o pedi~ 
do de vista ou certidão 

CLÁ.USULA D~CIMA - DA RCSCISÃO : 

a} O presente Convênio não poderá ser rescindido unil~ 
teralmente pelo HESCSL durante seu prazo de vigência , se 
nao convier ao interesse pÚblico . 

b) Este Convênio também poderá ser rescindido por con
veniêncid de qualquer dos partícipes, ·contando que dessa 
inlenção seja notificado o outro , por esc~itu , com antece
dência mÍnima de 60 (sessenta) dias . 

CLÁ.USULA DtCIMA PiiiMEIRA - DA DOTAÇÃO: 

As despesas decorrentes da execução deste Convênio cor 
r erão à conta de dotação alocada no Orçamen to Programa do 
SUDS , Elemento de Despesa 3.1 .3.2.00 - Outros Serviços e 
Encargos , confor me Pl ano de Apli cação , Cronograma·de Desem 
bolso e Pl ano de Serviços , que passam a fazer par te deste 
instrumento . 

PARÁGRAFO úNICO - O presente Convênio tem o valor es ti 
mado , para o corrente exercÍcio , em Czfl 45.219 ,000 ,00 (Qu~ 
renta e cinco milhÕes , duzentos e dezenove mil cruzados) , 
correspooden te a Cz$ 11. 303.250 ,00 (Onze milhÕes, trezen
tos e três mil, duzentos e cinquen ta cru.::ados), mensais d~ 
rante o perÍodo de setembro a dezembro de 1988 , baseados • 
nos dados estipulados na (s) cláusulas(s) prÓpria (s), po
dendo variar, conforme os serviços efetivamente prestados , 
segundo os preços de remuneração constantes das tabelas es 
pacificas que vigorarem no ato dessas prestações . 

CLÁ.USULA DtCI~IA SEGU\JDA - DA PUBLICAÇÃO : 

Este instrumento será publicado , por extra to , no Diá
rio Oficial do Território , no prazo .máximo de 20 (vinte 
dias , contados da data de sua assinatura. 

CLÁ.USULA OCCIMA TERCEIRA - DA VIG~NCIA : 

O presente Convênio entrará em vigor na data~e sua p~ 
blicação no Diário Oficial do TerritÓrio e vigbr ará pelo 
prazo de 12 (doze ) meses, prorrogáveis por igual perÍodo. , 
mediante Termo Aditivo , salvo denúncia, por escrito, de 
qualquer dos partícipes , com antecedência minima de 6D( se~ 
senta ) di.as . 

PARÁGRAFO PRiii'EIRO - Ficam rescindidos t odos os demais 
contratos , convênios e cradenciumontos que , com objetos i 
dênticos ao do presente, entre si tenham colebràdo o GOVER 
NO e o 1-ESCSL. 

PARÁGRAFO SEGUNDO- Na as~:· :::·um do Termo Aditivo , s~ 
rão observadas as formalidades que antecederem a lavratura 
do presente, com apresentação , quando cabÍvel , dos compro
vantes de renovação dos registros , alvará e licença exigÍ
vel pelo 30VERNO . 

CLÁUSULA DtCIMA QUARTA - Fi ca eleito o Forp da Ci rcuns 
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crição Judiciária de Macapá , para dirimir qualquer contro
versia fundada no presente Convênio , resguardada a compe -
tência exclusiva da Justiça Federal, 

E, por estarem j ustos e conveniados, de pleno acordo 
com as cláusulas e condições ora fixadas , firmam o presen
te instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e fo rma , 
para um só efeito legal, perante as t e.stemunhas abaixo as
sinadas . 

l~acapá-AP, 

Dr. JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

de 

Dr. JOS~ JEOVÁ FREITAS MARQUES 
Administrador 

O r . J UDAS T AOEU DE ALMEIDA WEDEIROS 
Secretário de SaÚde e Presidente da 

CIS/AMAPÁ 

TESTEMUNHAS : 

Ql,. Maria José Magalhães Lobato 

02 . Denise Brandão dos Santos 

de 1988 

CCJIJVtNIO NQ· 001/88- SUDS/AP - PL!INO DE PRESTAÇÃO GJE 
SERVI ÇOS 

UF Amapá 

MUNICÍPIO Hospital Escola São Camilo e São luis (HESCSL) 

PRESTADOR 

PERÍODO 10/88 à 09/89 

Unidade 
ATIVWADE de TRit/.ESTRES TOTAL 

- Atendimento 
Ambulatorial 

- SAOT/PAT .. . 

Medida --~l-Q----·----2o ______ 3_o_ -----4---Q - ANUAL 

10.242 10.242 10.242 10 .242 40.970 

l. 573 l. 573 l. 574 l. 574 . 6 .·294 

SECRETARIA DE PLANEJA}illNTO E COORDENAÇÃO 

CONV~NIO N9. 046/88- SEPLAN 

CONV~NIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO AMAPÁ E A PREFEITURA HUNICIPAL DE FERREIRA GO
MES , COM A INTERVENI~NCIA DA SECRETARIA ·DE PLANEJA}illNTO E 
COORDENAÇÃO, PARA OS FINS NELE DECLÁRADOS . 

O Governo do Território Federal do Amapá, representado 
pelo seu Governador , Senhor JORGE NOVA DA COSTA , doravante 
denominado s implesmente GOVERNO~ a Prefeitura Hunicipa l de 
Fer r eira Gomes, inscrita no CGC (~IT) n9 23 . 066.814/0001 - 24 
representada neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Senhor 
!ULDO MORAIS DE AZEVEDO , daqui em diante denominado sim
plesmente PREFEITURA, com a interveniência da Secretaria 
de Planejamento e Coordenaçao, representado por s eu Secre-· 
tário Substituto , Senhor ARTUR DE JESUS 'BARBOSA SOTÃO, da
qui em diante denominado simplesmente SEPLAN , resol~em de 
comum acordo celebrar o presente Convênio, de acordo com 
as Cláusulas e condiçÕes seguintes : 

CLÁUSULA PRI~illiRA-DO F~DA}ffiNTO LEGAL : O presen te Con
vêni.o encontra respaldo legal no Ítem XVII, do art. 18. do 
Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 ,combinado com 
o, art. 22 , inciso X, do Decreto n9 2. 300 , de 21 de novembro 
~e 1986 e 'de acordo com o art. 16, § 19 , das DisposiçÕes 
Transitórias da CF , combinado com o art . 25 da Lei Comple
mentar 41 , de 22 de dezembro de 1981 .• 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJ!>TIVO: O. presente Convêni o tem 
por obj etivo dar 'continuidade nos serviços de i mp lantàção 

do Município de Ferreira Gomes . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA OBRIGAÇÕES: 

I ·- DO GOVERNO 

a) Repassar à PREFEITURA recursos no valor .de Cz$ 
10 . 000 . 000,00 (DEZ HILHÕES DE CRUZADOS), para a t ender a ex e 
cução do objetivo do pr esente Convênio ; 

b) Acompanhar e fis calizar a execução 
através do Departamento de Desenvol vimento 
cretaria de· Planejamento e Coordenação . 

dos serviços , 
Hunicipal da Se 

II - DA PREFEITURA 

a) Ap licar os recursos transfer idos pelo 
acordo com o Plano de Aplicação anexo , que 
parte integrante deste instrumento ; 

GOVERNO, de 
fica fa zendo 

b) For necer ~ facilitar os elementos necessar1os 
que o GOVERNO , através da Secretaria d~ Planejamento 
ordenação, po~sa acompanhar a execução dos se rviços , 
to deste Convenio ; 

para 
e Co
obj e-

c) Apresentar ao GOVERNO , prestação de contas do total 
dos r ecursos transfer idos por fo r ça deste instrumento, den 
tro do prazo es tabelec ido na Cláusula Sétima deste Convê ~ 
nio . 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO : As de·spesas decorrentes 
da assinatura do presente Convênio, no valor global de Cz$ 
10 . 000.000,00 (DEZ HILHÕES DE CRUZADOS), correrão à conta 
do FPE! Programa de Trabal ho 03090402.009, Sub-Projeto Ha
nutençao das atividades de Articulação Hunicipal, Nature za 
de Despesa 4130 . 01 , consoante No t a de Empenho n9 10374,emi 
tida em 27. 10 . 88 , no valor acima mencionado . -

·CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS : Os r ecur
sos destinados à execução do presente Convênio serão libe
rados de uma so vez, após a assinatura deste instrumento . 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPÓSITO DOS RECURSOS : Os recursos 
que por ~orça deste instrumento a PREFEITURA receber, en
q~anto nao· forem aplicados ads fins a que se dêstinam, se
rao deppsitados em conta bancária especial , a ser movimen
tada pela PREFEITURA, obrigando-se esta a enviar nos dive r 
sos documentos de 'suas prestaçÕes de contas , o nome do sa~ 
cado , os números, valore 5 e datas das emissÕes dos cheques 
e a quem foram pagas as importâncias . 

CLÁUSULA S~TI~~- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A PREFEI TURA 
prestará contas dos r ecur sos reeebidos do GOVERNO através 
da Secretaria de Finanças - SEFIN, no máximo 30 ('trinta ) 
dias após o término da vigência deste Convênio. 

CLÁUSULA OITAVA - DA INAD.U!PLJ!:NCIA: A PREFEI TURA pode
ra ser considerada inadimplente a critéri o do GOVERNO, se: 

a) . deixar de cumprir as obrigaçÕes assumidas neste Con 
vênio ; 

b) desviar ou permLtu que sejam desviados r ecursos das 
finalidades previstas . 

CLÁUSULA NONA - DA PRORROGAÇÃO, HODIFICAÇÃO E RESCISÃO : . 
Hediante assentimento das partes convenente s , este Convê
nio poderá ser modificado ou prorrogado através de ' TERHO 
ADITIVO ou rescindido de pleno direito, por . inadimplemento 
de qualquer de suas Cláusulas e condiçÕes , independentemeri 
t e de ação, not ificação ou interpel ação judicial . -

CLÁUSULA D~CU~ - DA VIGI':NCIA: O presente Convênio terá 
vi gência a partir da data de sua assinatura até 31 de de
zembro de 1988 . 

CLÁUSULA D~CI~~ PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL 
Será diretamente vinculado e s u·Jordinado a PREFEITURA, o 
pessoal que a qualquer título for utilizado na execução des 
te Convênio, não tendo com o GOVERNO relação jurídica de 
qualquer natureza. 

CLÁUSULA D~CU~ SEGUNDA - DOS BENS PE!li·~NENTES: Na hi
pó tese 'de aquisição de bens permanentes necessários a exe
cução dos obj etivos deste Convênio, tais bens serão de pr~ 
priedade da PREFEITURA beneficiada . 

CLÁUSULA D~CU~ TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO: A publicação 
deste Convênio no Diário Oficial do Território, deverá ser 
feita no prazo de 20 (vinte) di as, a contar da data de sua 
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assinatura. 

CLÁUSULA DeCIMA QUARTA - DO FORO : Fi ca eleito o Foro 
da Circunscrição de ~!a capá, para dirimir quaisquer dúv ic'1s 
oriundas da execução deste Convênio, com exclusão de qual
quer outro por mais pr ivilegi ado que seja . 

E, por estarem de acordo e , para validade. do que ficou 
es tabe-lecido pelas partes , lavrou- se es t e instrumen to em 05 
(cinco) vias de i gual teor e forma , para o mesmo fim de di 
reito , na presença de 02 (duas) testemunhas aba ixo a ssina:
da s . 

Hacapá , 10 de novembro de 1988 , 

JORGE NOVA DA COSTA 
GOVERNO 

ARTUR DE JESUS BARBOSA SOTÃO 
SEPLAN 

HILDO NORAIS DE AZEVEDO 
PREFEITURA 

TE STEHUNHAS: Ilegíve is 

SECRETARIA DE PLANEJAHENTO E COORDENAÇÃO 

PLANO DE APLICAÇÃO 

Plano de Apl icação dos r ecur sos a serem r epassados pelo 
Governo do Territór i o Federal do Amapá à Prefeitura Hunici 
pa l de Ferreira Gomes, para fazer f ace a sua par t i cipação 
no Convênio n9 046/88-SEPLAN. 

NATUREZA DE 
DESPESA 

4!30 . 01 

4130 .31 

DISCRUIINAÇÃO 

PESSOAL •••. .. . . .. .• •.••..... 

- Vencil'lentos .• .... ..•...... 

- Subsídios ...•........ ..... 

OBRAS E INSTALAÇÕES ........ . 

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

VALOR CZ$ 

9. 06 1. 784,08 

7. 261 . 784,08 

1.800 . 000 , 00 

938. 215, 92 

10. 000 . 000 , 00 

Importá o presente Plano de Aplicação no valo r de Cz$. 
10 .000 .000 ,00 (DEZ HILHÕES DE CRUZADOS) . 

Hacapâ, 1 O de novembro de 1988 . 

JORGE NOVA DA COSTA 
GOVERNO 

ARTUR DE JESUS BARBOSA SOTÃO 
SEPLAN 

HILDO }!ORAIS DE AZEVEDO 
PREFEITURA 

SECRETARIA DE PLANEJAt!lENTO E COUROENAÇií.O 

CONV~IJIO Nº 053/ 89- SEPLAN 

CONV~NIO QUE ENTRE SI CELEBRA~ O GOVERNO DO TERRITÚRID 
FEDERAL DO AMAPÁ E A PREFEITURA DE TARTARUGALZINHO , COM A 
INTERVENitNCIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 
PARA OS FINS NELE DECLARADOS . 

O Governo do TerritÓrio Federal do Amapá , representado 
pelo seu Governador , Senhor J ORGE NOVA DA COSTA , doravante 
denomi nado simplesmente GOVERNO e a Prefeitura Muni cipal ' 
de Tartarugalzinho, inscrita no CGC (f!F ) 23 .056 .632/000l -
53, r~presen tada pelo seu Prefeito Municipal , Senhor LUIZ 
IRAÇU GUIMARÃES COLARES ,daqui em diante denominado simple~ 
mente PREFEITURA , com ·a i n terveniência da Secretaria de Plane 

·· jamento e Coordenação, represelltado por seu Secretário Substi-::_ 
tuto ,Senhor ARTUR DE JESUS BARBOSA SOTÃO,daqui em diante 
denominado simplesmente SEPLA\J , resolvem de comum acordo 
celebrar o presente Convêni o , de acordo com as Cláusulas e 
condi ções seguintes : 

CLÁUSULA PRiilli::IRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente 
Convênio cncon Lra respaldo legal no Ítem XVII do art . 18 , 
do Decreto- Lei ne 411, de 08 de janeiro de 1969 , combinado 
com _o art . 22 , inciso X, 90 Decreto- Lei nº 2 . 300 , de 21 de 
novembro de l9ffi e de acordo com o art. 16 , § l º , das Dis
posiçÕes Transi tÓrias do CF , combinado com o art . 25 da 
Lei Complementar 41 , de 22 de dezembro de 1981 . 

CLÁliSULr, SEGU\IDA - DO OBJETIVO : O presente Ccnvênio tem 
por objetivo a implantação do iiarral do Lago Novo/Terr a Fir 
me , com extensão de 52 Km . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇDES : 

I - DO GCJVERND 

a) Repassar à PREFEITURA recursos no valor de CzG .. . . 
151! . 400 .000 , 00 ( CE\ITO E CINQUE:H A E QUATRO MILHDES E QLJA -
TROCE:~ TOS f:UL CRUZADOS) , para atender a execuç.ão do obje ti 
vo do prcsenLC Convênio ; 

b) Acompanhar e Fiscalizar a execuçao do presente Con-
vênio , através do Departamento de Desenvol vimento Munici -
p3l dc. Secretaria de Planejamento e Coordenação . 

II - DA PREFEITURA : 

a) Aplicar os recursos trans feridos pelo GOVE~~O , de ~ 
cardo com o Plano de Aplicação anexo , que fica fazendo pa~ 
te integrante deste instrumento ; 

b) Fornecer e facilitar os elementos necessários para 
que o GOVERNO , através da Secretaria de Planejamento e 
Coordenação , possa acompanhar a execução des te Convênio·; 

c) Apresentar ao GOVERNO , prestação de contas do total 
de recursos trrrns feridos por forÇa deste ins trumento, den
tro do prazo estabelecido na Cláu3ula Sétima deste Convê -
nio . 

CLÁUSULA QUAR1A - DA DOTAÇÃO : As despesas decorrente~ 
da assinatura do presente Convênio, no valor global de Cz~ 
15/l , l!OO .OOO , OO ( CENTO E CI'~QlENTll E QUATRO MILHDES E QUA
TROCEo\JTOS MIL CRUZADOS) , c01-rerão iJ conta do Fundo Especi
al , Sub- Projeto Desenvolvimento R~gional , Programa de Tr a
balho 03090ii02 .009 ; Natul"e7a de Despesa CtlJ0 .48 , conforme 
Nota de Empenho n9 10328, emitida em 26 .10 .88, no valor a
cima mencionado . 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS : Os recur
sos à execução do presen te Convênio serão l iberados de uma 
so vez , apos o assinatura deste instrumento. 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPOSITO DOS RECURSOS : Os recursos 
que por força deste i nstrumento a PREFEITURA receber, en
quanto não f orem aplicados aos fins a que se destinam, se
rão deposi tados em conta bancária especial , a ser movimen
tada pel a PREFEITURA , obrigando-se esta a enviar ao GOVER
NO extra to de contas c fazer consta1· nos diversos documen
tos de suas prestações de co• tas, o nome do sac;Jdo, os nC•
meros , valores e da tas das emissões dos cheques e :1 quem 
foram pagas os import3ncios . 

CLÁUSULA S~TV.lA ~ DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A PREFEITURA 
prestará contDS dos recul"Sos do GOVERNO através do Secreta 
ria de Flnençus-SEFii~ , no máximo 30 (trinta) dias após ;; 
término da vigência deste Convênio. 

CL.Á.USULA OITAVA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL: Será dire
tamente vinculado e suoordinado a PREFEITURA, o pessoal 
que D qual quer título for utilizado na execução ·dos objeti 
vos deste Convênio , não tendo com o GOVERNO relaç:o jurídl 
ca de qualquer natureza ou espéci e . 

CLAUSULA NO.\JA - DA PUBLICAÇÃO : A publicação deste Con
vênio no Diário Ofici al do Território Federal do Amapá , de 
verá ser feito no prazo de 20 (vi nte) dias a partir da da: 
ta da assinatur a do presente instrumento . 

CLAUSULA D~CIMA - DA VIG~NCIA: O presente Convênio te-
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ra vigência a partir da data de sua JSsinatura até 31 de 
dez=mbro de 1988. 

CLÁUSULA DtCIMA PRIMEIRA - DO FL 1D : Para dirimir quai~ 
quer dÚvidas s urai das em consequêncirl da execução deste 
Convênio, de comum ~cardo elegem o Foro da Ci rcunscrição ' 
Judiciária de Macapa , com exclusão de qualquer outro por 
mais privilegiado que seja . 

E, por estarem de acordo e , para validade do que ficou 
estabelecido pelas partes, l avrou-se este inst rumento em 
05 (cinco) vias de igual teor e forma para o mesmo fim de 
direito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo as
sinadas . 

Macapá, 27 de outubro de l 9RR. 

JORGE NOVA DA COSTA. 
Governo 

ARTUR DE JESUS BARBOSA SOTÃO 
SEPLAN 

LUI Z IRAÇU GUIMARÃES COLARES 
Prefeitura 

TESTEMUNHAS: IlegÍveis . 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

PLANO DE APLICAÇÃO 

Plano de Apl icação dos recursos a serem repassaoos pe
lo Governo do TerritÓrio Federal do Amapá à Prefei tura Mu
nicipal de Tartarugalzinho, para fazer face a sua partici
paçao no Convênio nº 053/88-SEPLAN . 

NATUREZA 
DE DESPE . 

DISCRIMINAÇÃO 

4130.48 TRANSFERtNCIA DE. CAPITAL A MUNI
CÍPIO 

- Impl antação do. Ramal do Làgo 
Nova/Terra Firme com entensão de 

VALOR CZSB 

52 Km • . . • .... • . . ..... , , .. , ... . , 154. 400 . 000 ,00 

TOTAL l 54 .4DO.OOD,OD 

Importà o presente Plano de Aplicação no valor de Cz$ 
154.400,000,00 (CENTO E CI NQUENTA E QUATRO MILHDES E QUA
TROCENTOS MTI _ CRUZADOS ) 

Macapá, 27 de ou tubro de 1988 

JURGE NOVA DA COSTA 
Governo 

ARUTUR DE JESUS BARBOSA SDTÃO 
SEPLAN 

LUIZ I RAÇU GUIMARÃES COLARES 
Prefeitura 

MI - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E "CULTURA 

CONTRATO Nº 045/88-SEEC 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
GDIJER\JO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ E O SENHOR SANTOS . . . 
MACHADO DA GAMA , PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

O Governo do TerritÓrio Federal do Amapá , neste ato· r~ 
presentado pelo seu Governador , Dr . JORGE NOVA DA COSTA,d~ 
ravente denominado simplesmen te LOCATARIO e de outro lado 
o · Senhor, SANTOS MACHADO DA GAMA , Portador do. CIC nº 041 , 
714. 3BS-58 , doravante denominado simplesmente LOCADOR, re
solvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Loca
ção de Imóvel, consoante as Cláusul as e condiçÕes seguin -
tes: 

CLÁUSULA AiiMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL : O presente 
Contrato encontra respaldo no art . 18 , item XVII do Decre
to-Lei 411 , de 06 de janeiro de 1969 , com o Decreto-Lei 
2. 300 de 21 de novembro de 1985 e com as leis que regem a 
Locação de Imóveis Urbanos . 

CLÚASULA SEGUNDA - DO OBJETIVO: O objet i vo do presente 
Instrumento é a locação do imÓvel de propriedade do LOCA -
DOR, localizado em Nazaré da Pedreira, no muniCÍpio de Ma
capá , des t i nando-se a locação de um imóvel para f unciona 
menta da EPG. NAZARt DA PEDREIRA . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AiAZO DE VIGtNCIA : A vigência ' 
do presente I nstrumen t o é de 07 (sElte) meses, contados de 
01. 06 à 31 , 12.88 , 

CLÁUSULA QUARTA - DA RENOVAÇÃO OU AiORROGAÇÃO: Findo o 
prazo de Locação poderá este Instrumento ser renovado ou 
prorrogado , mediante Termo Adítivo , se assim convier as 
partes cont ratantes , podendo inclusive modificá-lo no todo 
ou em parte . 

PARÁGRAFO úNICO : Em caso de prorrogaçao , o reajuste s~ 
ra feito de acordo com a l egi s l ação em vigor à época da e
ventual prorrogação deste Instrumento . 

CLÁUSULA QUINTA - DO ALUGUEL : .O al uguel mensal será de 
Cz:5 5 .857 ,00 (SEIS MIL, ·OITDC&Jms E CWQUENTA E.SETE .CRU
ZADDS) , que ser á pago mediante remessa de recibos- ao LOCA
DOR, A TRAVtS da Secretari a. dé Educação e Cultu.ra a·a Depar
tamen t o de Despesa da Secretaria de Finanças , até o déci mo 
(lOº) di a do mês seguinte ao vencimento . 

CLÁUSULA SEXTA - DA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS: A despesa ' 
decorrente com o pagamento do presente Contrato correrá ·à 
conta do FPE , Programa de Tr abalho nº 08421882 .130 , Nat~re 
za de Despesa 3 .1 . 3.2 .00 , consoante Nota de Empenho nº -
88NE05064, emi tida em 31 de mai o de 1988 , no '·alar de Czf> 
48 . 000, 00 ( QUAI'lEIH A E OI TO MIL CRUZADOS) , 

CLÁUSULA S~TIMA -- DA LOCAÇÃO: O LOCATÁRIO não poderá 
lócar ou sublocar, no todo ou em parte, o imÓvel ora loca
do, s em .que haja consentimento expresso e antecipado do LO 
CADOR . 

CLÁUSULA DITAVA - DO RECEBI MENTO DO I MÓVEL: . O LDCATÁ -
RI O declara haver recebi do o imÓve!l ora locado, nas mais. 
perfei tas condiçÕes de uso e habi tabilidade , obrigando - se 
a mantê-lo nas mai s perfeitas condições e a restituÍ-lo ,ao 
fim do prazo aqui estabel eci do , em perfeitas condiçÕes de 
uso e habitabilidade , acompanhando as chaves e o HABITE-S~ 
do Órgão de saúde . 

CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA DO IMÓVEL: O LO 
CATÁRIO não poderá alterar a estrutura do prédio ora loca= 
do , sob pretexto algum, sem o consentimento prévio do LOCA 
DOR, ficando certo que toda e qual quer benfeitoria introd~ 
zida no· imóvel, sejam necessárias ou não , passa1"ão a pe;· -
tencer ao mesmo, sem que para isso tenha o LOCADOR de inde 
nizar o LOCATÁRIO. 

CLÁUSULA DtCIMA - CUSTEIO DE DESPESAS: Correrá por con 
ta exclusiva do LOCATÁRIO as despesas com f uncionament o d; 
água e energi~ el é trica , utilizadas em horários compatí
veis com o funcionamento da Escol a . 

CLÁUSULA D~CIMA PRIMEIRA - DA DESAfJ!;IDPRIAÇÃO : No caso 
de desapropriação do i mÓvel objeto deste Contrato , o LOCA-
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JO=l ficd desobrigado de toda e qualquer responsabilidade de

corrente deste Instrumento . 

CLÁUSULA D~CUVI SEGUNDA DA RESCISÃO: O nao cumprime~ 
·.o d<Js obrigaçÕes definidas neste Instrumento , implicará ' 

em suu rclllÍncia e consequGnte rescisão G a parte que. der 
causa ~o rompimento deste Contrato , no seu [empo normal a
qui estnbelecido, incidirá nas sançoes previstas na legis

lt;ção em vlgor à épocu . 

CLÁUSULA D~CH.IA TERCCIRr'\ - DA PU3LICAÇÃO : A publicação 
~esl8 Ins lrumen[o , no Diário Oficial deste TerritÓri o , de

ver~ sei' feita no prazo de (v in te) dias , a contar de data 

~e sua assinatura . 

CLÁUSULA DÉCIMA QLARTA - DO FORO : Par a dirimir quais

quer dÚvidas suscitadas durance a vigência deste Contrato , 
r.:.ca elei to , de comum acordo o Foro da Comarca de Macapá , 

com excl usao d e qualquer outro, por mais pri vilegiado 
seja . 

que 

c , por estarem assim de acordo , LOCATÁRIO e LOCADOR , r~ 

.ti fLcam o presente Instrumento legal , assinando- o em 05 
(cinco) vias de igual teor e forma , para o mesmo fim de di 
reito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assina: 
das . 

Macapá- AP , 01 de junho de 1988 

JORGE NOVA DA COSTA 

Loca t ário 

SAJ''JTOS MACHADO Oll GAwlA 
Locador 

TESTEMU.\JHAS : Ilegíveis . 

GOVER'~O DO TERRITÓ?I u FEDERAL DO AMAPfi. 
SECRETARIA . DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

CJLJRDENAOORIA SETORIAL DE PLA'~EJA::E:.JTO 

EQUIPE DE ORÇAMEN TO E H\JANÇAS 
AffiOVO 

BENTO GÓE:J DE AUI'EIO.; 

Sec . de Educ . e Cul : . 
PLANO DE APLICAÇÃO 

PLANO DE APLICAÇí\0 , para lavratura de um Contrato que será celebrado entre o Ç>OVERNO DO TERRITÓRI O FEDERAL DO A::A

PÁ e o Sr . SANTO~ MACHADO DA GA'!A , com a interveniência da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , objetivando a locação de 

um imóvel par:~ funcionamento d e E . P . G. NAZAR~ DA PEDREIRA, pelo perÍodo de 7 meses , a conta r de 01.06 à 31.12 . 88, co'll 
o val or mensa l de Cz.; G. 857 , DO (SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTJl. E SETE CRUZADOS ), total i zando a quantia de CzS .. .. ... 
47 . CJ:"J ,DO (QUARENTA E SETE tAIL t~DVECi:NfDS E I~OVENTA E NOVE CRUZADOS) . 

O pr esen t e PLA\JO DE APLICAÇÃO , e stá respaldado na Fonte de Recursos do Fundo de Participação dos Estados , Distrito 
Federal e TerritÓri os , conformo. especificação abaixo : 

r O N T E PROGRAtAA ELEM . DESPESA O I S C R I M I N A Ç Ã O VALOR - Cd 

F . P . E 08421882 .130 3 .1. 3 . 2 .00 OUTROS SERVI ÇOS E E:,CARGOS 47 .999 ,00 

TDrAL 47 .999 ,00 

Importa o presente PLANO DE APLICAÇÃO , no valor de Cz$ 47 .999 , 00 (QUARENTA E SETE MIL NOVECENT03 E NOVENTA E NOVE 

CRUZADOS) . 

Macapâ- AP , Dl de junho de 1988 

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

TERMO ADITIVO 

PRII/EI RD rER'/0 ADITIVO AO CO\JTRATD Dó: PnESTAÇÃD DE 

SERVIÇOS , Nq 002/88, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO TERRITÓ
RI O FCDERAL DO A'.lAPÁ E O CENTRO DE DIAGNÓSTICO ULTRASSONO

CRÁFICD DO AJAAPÁ LTDA , PARA OS FINS NELE DEClARADOS . 

O Governo do TerritÓrio rederal do Amapá , neste ato 
represon t ado por seu Oov81'naclor, Dr . JORGE NOVA DA COSTA , 
denominado simplesmente CO'~TRATANTE e o Centro de' DiagnÓs
tico Gltrassonoyráfico do Amapá Ltda , localizado nesta ci
dade à f, v . ProcÓpio Rola , nº 104 , bairro Central , inseri to 

no CGS/MF nº 10 . 223006/0001- 81 , representada neste ato por 
sua ~ere1te Adminis;;rativa , Sra . CARV.H1 OINIZ DA CRUZ , br~ 
silei~·a , casada , portadora da C.I. nº 04 .738-AP e C. I.C nº 
lé38 . 5Dfl . l32- 20 , daqui por di an Le denominado sirnplesmen te ' 
co:·JTRATAOO, e por força das jus ti fica ti v as apresentados p~ 
lo Serviço Soei al t:lédico da 'secretaria de SaÚde , resolvem, 
de cornurn acordo celebrar o pr esente Ter mo /\di tivo , rnedi an
Le as Cláusulas e Condições seguintes : 

CLÁUSULA PRH'EIRF. : O presen t e Termo Aditivo tem como 

CARLOS NILS~~ DA COSrA 

Chefe da CSP / SEEC 

objetivo rapas sar recursos_ como compl ementação par o Con
t rato ng 002/ BB , a fim de atender os objetivos do Contrato 
ol'iginário. 

CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas decorrentes da assina
tura do presente Termo Adi tivo no valor de CzS .. . • •. . • .. 
10 .000. 000,00 [Dez MilhÕes de Cruzados}, correrá à conta 
rlo SUDS /8B e Fundo de Participação dos E~tados , TerritÓrios 

· e Distrito Fede1•al , Elemen t o de Despesa 3 . 1. 3 .2.00, con"o~ 
me PC nº emitido em .. .. , .de de 1988 , e No-
ta de Empenho n9 emitida em Je de 1983, 
respec ti vamen te. 

CLÁUSULA TERCEIRA : OS recursos destinados pelo plc
sentE" instrumento , s erão liberado: em 05 (cinco)' pa~'celas . 
sendo a pri~eira no valor de Cz$ 1 . 377 . 929 ,00 (Hum milh~o . 
trezentos e seten[a e se ~e mil, novecentos e vinc· E ~ovr. 

cruzados) , 8 a segunda no valor de Cz) 1 .805 . 444 , 0Ll \ r~m 
milhão oitocentos e seis mi l , quatr:Jcentos e quaren :e. e 
qua;;ro cruzados ), 8 o restante totalizando um ~otal je ~, -

6 . 3LJ.627, 00 a ser empenhado posteriormente con!'orrna C1-:Jno 
grama de Desembolso que passa a fazer parte in cegr an:e dos 
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te instrumento . 

CLÁUSULA QUARTA: A publicação do presente ins trumen
to no Diári o Oficial do Governo deste TerritÓrio , dever á ' 
ser feita no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de 
;ua assinatur.a . 

CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inal teradas as demais 

Cláusulas pactuados no instrumento originário , ·ara adi ta -

do . 

E, por estarem de acordo , firmam o presente Termo A
ditivo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma na presen
ça de 02 (duas) testemunhas. 

Macapá-AP , 

JORGE NOVA DA COSTA 
Contratante 

CARMEM DINIZ DA CRUZ 
Contratado 

TESTEMUNHAS : 

CONTRATO Nº 002/88 

de de 1988 

P~\JO DE APLICAÇÃO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADIT!· 

VO , CELEBRADÇl ENTRE O GOVERNO DO TERRITÚRID FEDERAL DO fiM~ 
PÁ E O CENTRO OE DIAGNOSTICO UL TRASSCNOGRÁFICO DO AMAPÁ 
LTDA , OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS .WtDI COS ESPECIA= 
LIZADOS EM UL TRASSOI~OGRÁFICO , CO.\JFORUE ESPECIFICAÇÃO NA 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO - DO INSTRU~ENTO ORIGINAL . 

EM CZ3 
ELEMENTO DE 

DESPESA 
tSPEClFICAÇÃO FONTE VALOR 

3.1 .3 .2 .00 Outros Serviços e Encargos SUDS 3.184 .373,00 

3.1 . 3.2 .00 Outros Serviços e Encargos FPE 6 .815 .627 ,00 

TOTAL //////////////////////////////// 10 .000 .000 ,00 

Importa o presente Plano de Aplicação no valor 
Cz$ 10 .000 .000 ,00 (Dez Mi lhÕes de Cruzados) . 

Macapá-AP , 20 d3 outubro de 1988 

MURILO DA CONCEIÇÃO C. WANZELER 
Coordenador/Substituto-CSP/SESA 

Dr. JUDAS TADEU DE AUJEIDA ~/EDEIROS 

Secretário de Saúde 

de 

SECRETARIA DE SAÚDE 
COORDENADORIA SETORIAL DE PLANEJA~ENTD 

CONTRATO N2 002/88-SESA 

CRONOGRAMA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

PARCELAS 

QUPNTIDAOE VALOR TOTAL 

ELEMlONTü DE 
ESPECIFICAÇÃO FONTE 

DESPESA 

3.1. 3.2 .00 Out ros Serviços e Encargos suas 02 3.184. 373,00 

3.1. 3.2 .00 Outros Serviços e Encargos F . P.E 03 6 .815 .627 ,00 

TOTAL 111//ll////l/l//l////l/l/lll/1/lll////111 05 10 . 000 .000 ,00 

Macâpá- AP , de de 1988 

MURILO DA CO.\JCEIÇÃO C. WANZELER 
Coordenador/Substituto-CSP/SESA 

CART6RI O J UCÃ 

PROCLAMAS DE CASA}lliNTO 

O Oficial do Registro Civil desta Comarca de Hacapá 
Cap . do Est . do Amapá, RepÚblica Federativa do Bras il, faz 
saber que pre tendem se casar : ZACARIAS DA HATA RIBEIRO com 
ZINAIR PENA PINHEIRO . 

Ela ê -fi l ha de Pedro de Souza Pinheiro e Moabita Pena 

Ele ê f ilho de ~~noel Zacarias das Neves Ribeiro e Lu
cimar Quaresma . da Mata . 

Quem souber de qualquer impedimento legal que os iniba 
de casar um com o outro acuse-os na forma da Lei. 

Maca pá - · AP, 14 de novembro de 1 • 988 . 

REGINA LÚCIA SENA DE AL}ffiiDA 
Escrevente Juramentada 

Dr . JUDAS TADEU DE ALMEIDA WEDEIROS 
Secretário de SaÚde 

CART6RIO JUCÃ 

PROCLA}~S DE CASA}lliNTO 

O Ofic ial de Registrei Civil des t a Comar ca de Naêapá 
Cap. do Est . do Amapá, República Federativa do Bras il, faz 
saber que pretendem se casar: ELTON ARAÚJO DA COSTA com RA.!_ 
}WNDA EDIANA NERI DE OLIVEIRA. 

El e ê fi l ho de Ozório Simão da Cos t a e Maria 
Araújo da Costa . 

Zuleide 

El a á filha de Nautilio }~rtins de Ol iveira e Maria Al 
ber t i na de Oliveira . 

Quem souber· de qualquer impedimento l egal que os iniba 
de casar ~m com o outro, acuse-os na forma da Le i . 

Hacapá- AP , 14 de novembro de 1 .. 988 . 

REGINA LÚCIA SENA DE AL}lliiDA 
Escrevente Juramentada 


	

