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LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA 

"' - , CONVE!IO de cooperaçao tecnica e ~inanca., 
ra celebrado entre a LEGIÃO BRASILEIRA DE .•. 
ASSISTENCIA1 por 
de Mato Grosso 

sua Diretoria no Estado 
e o PARQUE NACIONAL DO , xmau. 

A LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA, doravante da 
• nominada L.B.A., neste ato representado por seu Diretor no Estado 

de Mato Grosso, Dr. WALDO OLAVA.RRIA FILHO, brasileiro, casado,&4 
vogado, por delega9ão de sua Presidente, conforme Portaria ni••• 

a # 

266/67, em termos de integraçao de programas• dentro d• sua Pr,g, 
• I gramaçao geral para o corrente ano e o Parque Jiacional do Xingu, 

neste ato representado pelo seu administrador geral ORLABDO VIJ& 
I ~ 

LASBOAS, brasileiro, casado, fancicm.ario publico, celebram o pr.1, 
- # sente Convenio com as seguintes clausulasa .. . PRIMEIRA - O objetivo deste Conven.io, com base no PJ.ano de ApJ.1 

cação constante de processo D M nG 26/68, é faci]J. 
-,. A , 

tara J)l'~staça~ de assistencia medica-hospitalar ~os indiginas do 
PARQUE NACIONAL no.xi~GU 
SEGWfDü - A L.B.A. se comprometes 

•• . . a) a auxiliar ,_ o-Pazquea com a impartancia de Q. • •. 
7.609,00 (Sete mil seiscentos e nove cruzeiros novos), que deverá , 
ser paga atraves dos recursos ~onstantes do Orçamento Geral da 
L.B.A., aProTado para o corrente exerc!c10. 

b)·a efetuar o pagamento acima ao representante l,a 
gal do Parque, , ou. a pessôa por ele designada, em dU.as presta- 
• çoess - a 1•, 3a liberada, no ato da assinatura do presente doCU1Dento1 , .. ,. .. 

a 2•, apos a liberaçao, comprovada a boa axecuçao dos termos dq, 
•• se Convenio. 

TERCEIRA - o Parque, 
e contra-prestação, se compromete ai 
a) acompanhar e zelar pela tiel execução do Plano de 

Aplicação aprovado · pela L~ B0- A.-o -), <!~~ :.r.tca ~azendo parte ia 
••• tegrante desse Instrumentos 

b) reapanaab111zar-se pe1a adequada aplicação dos r.a 
cursos recebidos da L.B.A.J 
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# • - o) aceltazi, quando necesaario, to4a • qUalquv orientaçao , - tecnica que ••~a indicada, permitindo Vi.sitas de 1nspeçao 4• ela 
•entoa credenciado• pela L.B.A.I 

- , - 4) nao aplicar, • nenhmla h1potese, a cooperaqao t1nance1 
:ra recebida da L.B.A.., Dl1 qualquer parcela 4a mesma, no paga11anto 
de peaaoal1 

M 

, # ' e) apresentar, ate 1S dias apos cada quadrillest:re, a·LBA, , 
relatõri.o 4• suas atividadas • 

.t) prestar contas na forma exigida pela L.B.A.J 
g) reservar vagas nas enterm.ariaa e direito a consultas 

• atencU•entoa para clientes da L.B.A. 
h) 11&Dter, 1ocal Visivel para o pÚbllco, placa ou letre,L 

"' ro CCII as segu.1ntes palaffa91 A L.B.A. COLABORA. COM reSTA OBRA; - ,· QUARTA A coope:raçao :tinancaira prestada pela L.B.A. sara orJ:and& - . ' da aubconsignaçao 3.2.9.6. - 02.00 ·- Convenios coa Obras Sociais• 
A.lheiu do Orçamento• Vi.gor. 

•.. 9um4 - F1.ca indicado como Executor do presente Canvan10, raspoa , 
aavel pel.o s• CU11prilaento, o sr. ORLABDO VILLASBOAS, adndnJ.str.& , 
dor 1eral do Parque •ac1C1Dal 4o Xingú. 

... , SEXTA - O presente ConYenio passda a p:rodPdr e.te.1.tos a. partir 
# da data d.a asainatllra do representante da L.B.A. J tera Talidade, 

, # # 

no •a:vwo, ate 31 de dezrabro do ano de 1.968 e podera aer re•cJ.a , 
dido pelo 1nacH,•p1..anto d• suas cláusulas por qualquer das p~ 

# 

tes conYennentes Gil aediante aviso preY1o de 30 dias. 

s&m - Bo caso de reseisão do presente CanYãDio por 1nad111pl.81l91i. 
to Pol' pa:rte do Aàin1atrador geral do Parque obriga-se este a re.1, 

' # . - titulr a L.B.A. tantos cblOdecblos da cooperaçao financeira paga de 
# • # 

Ulla ao•••, quantos t'or• os •eses que faltar•, para o tel:'111no do 
pra90 ele sua Yal1da.4e. 

# # •• 
Paracra1'o unico - Bo caso da rescisao do presente 

••• - # ' ConYeDio por deciaao un11ateral1 cessara, autolllatJ.caaente, o Pa&& 
•ento das pare.ia. restantes, por parte da L.B.Ã. 

.•. 
9U4Y4 - O presente Ccawen1o repgra-se reaolV140 no pruo 1'1xac1o 
na eláun.la §•P.&, independenteaente de qualquer anso m notif'J. - caçao. 

Mod. 2 - , • , •• 
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Ptw • ftoa eldU COIIO tüo 40 F•••'• CcaftnlO a e-e - ea 4e Cuia-., btaclo 4e llato-Oroe-. 

••• ª• ,- ••~ uda, jaalu • •• aeorio, aada• 

• pr•••'- 1u'1••'°- • S Yiu, d.e 1111,al '-"• aa pruqa 
du tela\ u,lla• aba.1zo IIGll8a4as. 
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