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CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
GOVERNÔ,UQ ESTADO DE SERGIPE, ATRAVÉS

DA SE<t~TARlA DE ,ESTADO DOS

T..•'.'.RAN...•.SP.OIR...........•.•r•.....).....•..S.•E."D.A.Ei.NE,.....••..R.. GIA..-SET~fEN•..,C OM ••....A•.••.
INTERVE1IEN~IA .DO IDEP ART A ENTO DElQSTRADA'f'':PERODAQEM no · .STA00 DE

SlERGIPE'1 • ~DERlSE;lE' A ..' \REFEITURA

MUNICIP~. L • DEi ARA.CAJU,COM AI.N.••T~.RV]!;..•...••~.......•.....Ê...N.CI~ DA ~..iMP.RESA 'MUNICIPAL
D,E URB. NIZAÇAO -EMURB, NA FORMA" ~ ' " ," I
ABAIXO: • " ,

i

,.,Pela presente instr~m,enta~artic..~larl d,e ~anvênia,~euniram-seldeum lado. a GOVERNO DO ESTAva DE
: SERÇIPE,daravante. drnaminaôa GpVJ1:RNO ;DE, SERGIPElpar seu representante legal, Dautar ALBAMO
, DO PRADO PIlVI~NTEL FRANCO, brasileiro" casada, adva. ,90., partadar da C.I nO86.391-SSP-SE e CPF nO

002.533.914-04, residente nesta cidade de Arac~l.!,a.través da S" cretaria de Estada das Transpartes e da Energia
: SETREN, neste ato representada pelatiMar1 DPvtarjJO~É DE, lqUEIREDO B~RRETO FILHO, brasileiro,

divorciada, Engenheiro, residente e domicjli~da;l~jestá Capital, e' ~ á interveniêneíaj da Departamento. de Estradas

, de Radagem da Estada de Sergipe -qER1S~, 4ej ag9ra em dia~ egenaminada sirrlplesmente de DER/SE, ora
representado. pela s.eu Diretar Presid~n~e !en) E:'X~rcícia, Engenl cliro GENTIL Tl\. VARES FILHO, brasi leira,

: casado, Engenheiro Civil, t~mbém tesi~entelnesta cidade d~ Aracaju,-SE, e, Ida outro, a PREFEITURA

J MUNICIPAL ~E A...·~~AJU, .darav.aóte ..1 ~e••.na~.•.•••ina.d.·•..a sim.Plesm.ee.•..tl.1te.• de PREFEI~ .•....U~ " neste ata representadopela seu PrefeIto fy1untclpal, Doutor JQAOf\UGUSTO GAMA DA SILVA,'brasllelra, casada, advagada,
partadar da,C.I.n 1 t1/482 /SSP,'SE, ClC (j 1O.8~O)0$-O 1, residertte nesta cidade delAracaju, com a interveniência
da Empresa Municipal de Urbanização-EMURB, neste ata reph~s~ntada par seu lpiretar Presidente ROBERTO

mspo DE LIMA, brasílei."a, casada, Engenijeiro,) também refidente nesta cida~e de Aracaju-SE, pàra a fimespecial de celebrarem a presente Canvêni'p, de ~anfarmidade comas. Cláusulas e ea~dições seguintes:
j ••• ) I .

, ••• ! .••. , !
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DO! 10BJETO I
j ~ • '. I ,

; t ,CansHui objeta da pr. sente Convfnio, alCessãa, par parte do DER/SE,
para a PREFEITURA., das Rod0'fi~si Esta,du~it:Paulo Barr. to de Menezesj Tancredo Neves, Augusto dC
Prado Franco; EucH.des Figueir~dol HildetcNlcão, Baptista; JúHoCésat Leit~; Santos Dumont; Marechl1
Cândido Rondon, !at~ a divisacomp !Mu~icípjiodel São Cris óvão - SEj Ia Lig~ção Viária do Bairro Sa!ltc

DumontlBugio; Ligação Viária entfeia;Rod~Y,a Euc1ides Fi ueiredo/Ponte sopre o Rio do Sal e o Sisten
Viário Interno do D.I.A . - DistritóI'ndu~trial.d.~ Aracaju; .• 1

•. i I ,.~P~eteitura, a partir a data da assinatura do presente .Convên ia, fie:
abrigada, através 4a. EMURB, a prprpa,ver as! reparas, refan as, canservação t autros serviças sempre ,

necessárias, nessas Ro.do.vias. n a L. 1. /7!,~ .

. CLÁUSULA PRIMEIRA:

.....



Centrais e

oderá ser resbndido a qualquer tempo,

partes o denunci~ cOl'J'Hll1tecedência de 60

/l~ i n /)

DA FISCALIZAÇÃO

GABINETE DO GOVERNADOR

SEXTA:

CLÁUSULA SÉTIMA:

CLÁUSULA

~*~k~E;fM~~~:u;:r~~~~o o", Caotelrosii
. ! .
, I

DO PRAZO I

, i ,fj. 1,1 i.'

o o,t •• ; O p*a;w,de execuç~Ridyste Convênio J de 05 (Cinco) .anos, a
contar da data de publicação deste Instn.Jmepto, op?rrepdo autom~N~a,mente a renovlção, sempre que não haja
manifestação em contrário, previamente elP?r rscritt'i por' parte de qunlqger dos conven1ntes .

. ·1 '

• .1: li .. I

DA JU!:SC1SÃO l~ ,: '-r

! :i

i b 01 pre~epte.' ,Convênio

independentemente de notificação judjci~q desdeF~e qualquer

(50S500") di" ~a~:i
[ I fi

CLÁUSULA SEGUNDA: .

faixas de domínio, obrigar-se-á a"colocar,

CLÁUSULA QUINTA

'".. ,'

GOVERNO DE SERGIPE

". Afiscalização do trânsito,nas Rodovias de que trata a Cláusula anterior,
será efetuada pela Prefeitura, sem ônus para o DER/SE, e em conformidade com a Legislação Federal que rege a
matéria.

CLÁUSULA TERCEIRA; DAS FAIXAS DEboMÍNIO :

, ! , .•. I
Fica a PREFEITURA~Hri~ada a preservar as Faixas de Domínio

pertencentes às Rodovias de que tr",~aa Cláusula Primeira, para isso ~.azehdo uso de todo e qualquer mecanismo
legal preventivo. i

I

CLÁUSULA QUARTA; DAS RECEITAS~~LA PUBLICIDADE
o o ", ' " o • d.

. '. o" o • A PREFEI.TURA, a~~v~s de competente processo licitatório,;odopoodootom~oledo~ptor;zaç.o preVIad? ,!ERlf~;fodor' '"~1\(r te,o"" de toda' publlddado que vo"h••
ser colocada naquelas rpdovias. o ••• : 'I' .
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GOVERNO DE SERGIPE

GABINETE DO GOVERNADOR
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Aracaju, 17 de jan~irode 1.997

A~f(-/~.----
I '

PELO GOVERNO DO ESTADO: DR. ALBANO PIMEiNJ1j;L FRANCO

.'"

E assim, por ficarem justos e conveniados, assinam o presqnte
instr~mento em 04 (Quatro) vias de igual. teor, na presença de duas (02) Testemunhas que a tudo assistiram.

PELA PREFEITURA:

PELA SECRETARIA:

PELO D. E. R./SE:

PELA EMURB:

TESTEMUNHAS:


