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ATflS DO PODER EXECUTIVO 
Banco Nacional d e Habitação 

COOJJerativa Ilabüacit nal dos Traba
lhadores de 11! acfl pá Cu O FI A T d 111 A 

A·:torização de Funci onam nto do ESH n.0 .AP-01, 
de t.o;7(1 1. 

Uouv!damos tôdas a:; prss• :ts ius cri'·es e t~provadas 
no plano dll flfJUisidio de C<.l S,iS < u l'tíelt>n r f's iuencial que 
a CoopP.r-atinl Habit acional d o:1 ·: {',Jl:·\ lllad i1 !' :'S de Mucapá 
Ya! r~onst:uit• no hairl'o dtJ Bur il :a!. nesta eapital, a com
p•ue~e e à se i e da J·ereridll COOc .-\.Ti\.\1!\. a Av •• nida Pli
drr Jt':tio ~'Ta1·ia Lom baerd . 2~.'l2, a lirn de regularizarPm 
bUfiB inscric;õeo. 

Esclarecemos que findo o Hazo de trinta rlias, a 
pa rti r dcsttt data, as que mi.o se ;•eg> :l·uizu.~m ~eriio cou
s idez·aduii desist(•nt<'s ~ suas vag .s 1 reenc'lidas com fi U
t ras pessoas interess,.da.; no pla .10 hnb1tac!onal da Co
operativa. 

O hor11rio para ntcndimentt dns interessados !'.Orá 
_ .de 2'1.-f~'ira. ~ <;á !'ll.dn, dail 7 as 1 ' ho;·as e rias 13 as 17 

ho.-as; aos domiog•JS, da~ 8 11s 12 horvs. 

Mucavá. 5 de novembro de 1971. 

Raimunrlo Coêll.o Lcilc 
l'residcnt·) 

• I 
I 

Companhia de J:lelricidade 
do A rn apá - C'8./1 

ASSEMBLÉI A GEHAL !;XT RAOliDlNARIA 

EDITAL DE COrl'ilOCAÇÃD 

' 

I 

I 
l 

a ! 
se rtunire m em 1\~.st- mbléia- t;e r a l Extra ordint:ria a 1 

se r eal:za r dia J 7 de dezemb1 o vind ouro, às dez 
h ora s. na sede d a Sociedade, na Rua Paàre Júlio I 

I 
Maria Lombae rd, n.O 1900, n( sta cidade d e 1\l'a capá, 

Fkam convidnd os os senhoref acionistas 

pat·a de liberar sôbre a seguinte ordem do dia : 

l ) a um e11to de capita l; 

~) alteração dos esta l :Jtos. 

Macapá, 1 ~ de novezn bro de 1971. 

Cel. José Marcos Bez~rra Ca valcanti 
Dire t r-Pre~.dente 

Comissüo (.le l nquéritd Administrativo 
Portari:1 n° 02t7 1-CIA 

D~s i gnação do Defensor «CX o(ficio» 

O presidente da Com '3si.io de Inquérito Admi
nistrativo designado p ~la Portaria nº 369/7 1-GAB, 
de 14 de outubro de 197 J. ào Excelentíss im o 
Senhor General h ·ad1ot: Gonça lves Martins, 
Governador do Territqrio FedPr<l l do Ama pã, 
tendo em \'ist a o d isr osto no Art. 223 do Esta
t uto dos Funcionários Públicos Civis da União, 

RESOLVE: 

Designar Filomena Gonçalves Bran:lã '· Escr!tur:íria, 

nível 10-B, lotada e com exercido na Divisão de Terra s e 
Colonização.· e pe rt e:-~ cente ao quadro de Funcionários P ú
blicos do Gov·êrno do Território Federa! do Amapã, para 
acompanhar o processo administr atiyo a que resoonde o 
servidor Sebasbiã o Silva Alme ida, ocupante do ca rgo da 
classe «A>> , da série de classes de Escritun\rio, nível 8, do 
Quadro acima refel ido, e apresentar a dufesa ~;scrita no 
prazo de dez (!0) di'ls estipulado em lei. visto achar-se o 
a~usado for a do Teaitório e não t er atendido no prazo le
gal a citacão feita por eciital em 9 de r~l'l\'embro de 197 1, 
conferme p• Jb ii·~açiio no Di<'trio Oficial do Govêrno dêste 
Território, n" 1429jl430, de 11 e 12/ 11/ 1!. 

Macapá. 25 de novembro de 1971. 

Luiz Gonza'la Pereira de Souza 
Presidente da Comissão 

D·ivisr7o de Obros 
CONTRATO N°. 21/FPETM-71 - TJO 

Aprovo e Publique.-se: 
Gen. Ivanhoé Gonçalves Martins 

Gover nador 

Têrmo de contrato de empreitada globa l, cele
brado entre o Govêrno do Território Federal 
do Amapá e a firma A. H·Jdrigues. Engenh::Jria 
e Comercio, na forma abaixo: 

I - P reâmbulo 

1. Contrntant<:>s: - O Govêrroo cio Tcnit.ório Fede
ral do An.apó, neste tê rmo denominado GTF-AP, r epre
s.:nt:::do p ~lo enge:nheiro .loaquim de Vilhena Neto, Sím 
bolo 5· C, Diretor da Divisão de Obras e a [ir ma A . Rodri
guc~. Eng.!nharia e Com~rcio , aqui denominada Emprei tei
ra, com e5critório estabe.ecido à Rua Cândido Mendes, nº 
I O 11, nesta cidade. r"pr~sentada por seu Diretor-Gerente, 
engenheiro 1\ lírio M;:;rqucs de Scuza Hoclrigues, residente 
ne~ ta cidade, 4ue assina cr.mo representante legal el a i il·ma. 

2. Local e dRt'l: - L'lvrado e assÍiudo nesta cidade 
df' Macapcí, capital dn Territó rio Feder~! do Amapá, aos 
de;ê0ilo dias do mês de novembro cte 1971. 

11 - Fundamento Lega l do Contr ato 

O presente tümo de contrato fni devidamente autC)
rl zado pe!o Exm º. Sr. Go\·ernador do Te rrltório, tendo em 
v ist a a é!provação da reunião em que foram jul <:;ad::~ s as 
propostas apresPntadas e a homologação da vencednra, 
para a ex~cução ele serviços na Ola ri<J Territoria l, con for
me os tênnos da Ca rta-Con\'ite nº 31/'11-DO. 

IH - Objeto, Localiza<;ão e Forma de Exec~tçào dos 
Serviços 

I. Objeto elo Contrato: - O presente t t!rmo tem por 
objetivo, contra tar por empreitada global. os serviços a 
segui t• especif icados. no prédio da Olaria Ten itorial. nesta 
cidc.cle: 

a ) Con~truçiio de 108m2 de piso cim~ntado; 

b) Construção d e um depósito de materiais; 
c ) Construção de um conjunto ele sanitár ios i! ba

nhe iros com o resp~ctivo abastecimento d'agua; e 

' d) Eslrulura em madeira da Casa de Máquir.as. 

2. Forma de Execução: - A Empreitei ra se obriga a 
executar os serviços na forma dêste contrato obedecendo 
int egra l e ri goro~amentP as d escriçõrs, pl antas. projetos e 
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As l{epa rtiçõcs Pt'rblicas 

'l'Nritoriais deverão l'emcter 
o PX(J!~ <Iicntc de~tinarlo a pu- I 
h!ira<·iío ~le.ste DI AlUO OFI- j 
Cl.\L dr<Hramenie. até às 
1il::l0 JJOrcJS. exceto aos sába- 1 
<los q uan<lo dcvC'r.ão fazê-l o I 
hté às ll::ifl hnr~:~s. 

As rrclafnar,õeR pertinen
tes it mntl\ ria ret ri buída , nos 
caso~ de er'J'os ou om issõC's, 
de\'CI'ãO S<?l' rormuladas por 
l'SCrito, :l Seção de Hedacão, 
das !J <h; 1H::JO horas, 110 Íná-l 
.xrrno até í2 h o r as após a 
::..u ída di s ó rgãos ofidais. I 

Os originars devPrão ser I 
datrlo~rafad0s c a uteot ic:!dos. 

EXPED IENTE 
IMPRENSA OFICIAL 

DIRETOR 
CaTlos ele Andrade Pontes 

• .u ... ,.. * ... 
DIÁRIO OFICIAL 

Im presso Illls Oficinas da lmpn ll \~· Q[i<·i al 
MACAPA - T. F. A~lAPA 

Anual. 
SPmestral. 
T rim estral 

.. * ... .. - .. . ~ ;. 
ASSINATURA S 

Cr$ 
(( 

(( 

re'-S!I I\'adas. por qu eur rl e di- Número avu lso. (( 

15,00 
7,50 
3,8Ll 
O, 10 

As !1 r> partições Públicas 
cing ir-se -li o às assina :u r as 
anuais reno\·mfas até 23 de 
l'cnrciro de <':Ida ano -} :l -1 
irHciada~. em qnalqnet t"poc:t 
pe los óq~ilos compt'tentcs. 

1 A li rn de poss tl.Jilitar a 
re rnr ss tl de valores acoillpa

i nhados de esclarecinwntos 
·quan to 2. s ua aplicac;P.o, snli
' cl!a rr os UH' i ll n~ interes•ati (l:; 
I p ·cr er·enchJ l ll~c ntc ehequc nn 
~ \':I ie posta r . 

c.~ ~ up l( mcnt<•S ús td l
c li·"· dos ó r~cos of!cia·s só 
f:•' orHef·Pr ii ' a ·.;s nssinantc:-. 
qut• as ~oliellu rem no :Jlo da 

I a~sinatura. 
.... ;," ":JI'Il ras e emenda~. . • • • • .. "'" • 

•• ~C<'IUildas as pura 0 ex- «BR/ SILI_A ·- Ê~te Diário Oficial .é encontradv par" leitu
lt>rior. que Hcrf!fl f c m p r c I ra no Salao,. Nacrv~a,l e Inte.rn~~:onal r~~ lm;m•·rsél, da 
anuar..; ~::; :Js~in1turas podrr- 1 __ _s:o~J.~R PflESS .. no «B r a~r l.::_~l-~:•:I_Ho!el --::
t-('·iio l<mnr, rm qualquer , Paral·.•.ul!r~rao<~a s~:. rna'l- ~ A 111.n <~c C\ ll:tr· Rflluça1 

I C funrio1ârio público fc-
rlna l, te t·á um desco~>to cfp 
!f·O r· Para fa1er jus ~ fo-.te 
dc ~r'O illO , ~t-YC I'Ú fJl'O\'UI' p.;t,\ 

(~;·urliciio nu ;tto da assrnatur·a 

Í'JHw.1, P<•r l-eis meses ou nm 1 tPs o vPzri r<"a~~il•> do p;azo d E' de rontH.u •dadc no r pc·Pbr- O custo d•! ca;,a rxcmpl: r 
ano. 1 vnlidut!P dr su· t< t•ESi natu;es, mento aos jornais, 1 c \' r m at•·:!~;ndo do~; c;r~~iios nl-

na partl• iiuperi·,r do cndl"rê- os assinautcs pr o vi; ,ncia•· a c i ui, ~e< H, tu n'uda aYuis1 
1\s ass ina turas vcncirlas ço viio intpn.>~>•· !'; <• númt•t'd r·e~ph.: til·a reuo\·aç:.r• f:OO I acrl'~cida de CJ$ 0,0 1 F;._ d 1 

podt>l'iio Sl' r s usprnoas St' rn do tali1o dt• rq(stro, o mês e anl ccod üllcia mínimt. ele lrin- , fllNllH• a uo, e de Ci'S u.u~ 
8\1::.0 Jlt'(• yio. o ano ePl que· i,ndará. tfl l3UJ dins. por ano tlccorridu. 

especificações íornecidos pela Di vi'- de Obr as, passando 
tais documentos a integra r êsle i ' [,cimen to inclusive os 
que se n ferem a alterações admii i. ~ ou introduzi'Clas pelo 
GTF-AP, com o acôrdo da Empreit< i. 1. 

:1. Mão-de-obra: - A E'Tlpreit •ira deverá m~nter um 
engtnheiro para representá-la em maté ria de ordem téc
nica e su1s r elações com a r:~caliz~ção na obra. Os mes
tre,; de\'Prão ser pessoas de experiência e idoncidecle téc
nica c pessoal comprovad<J e de\'eriio estar hnbilitados a 
prestare•"'~ qu,a isquer esclarecimentos sôbre os serviços. 

IV - Preços, Pagamento e Dotações 

I. Preço: - O GTF- AP rngnrá ú F.mprci•eira pela 
cxccu<;ão dos St·rviços objeto dêst~ contrato a importâr;cia 
dP Cr·$ 19.8:noo (QCZeno\·e mil oitocentos e t rint a c sete 
cruzeiros c sessent:J centavos). 

2. Forrna de Pagamento: - O pag;1menl~ da obra 
scrú Ceito pcln Tesou raria do GTl'-Al-' . logo após ri?o ro~a 
fisc<d izal,'ão c rceita~·iio pela Di\ i~[; o de Obras, dos ~-rvi(."os 
re 1:li7Rl~ns pela Empreiteira, em parcl'las ,guais ou sureriores 
n 2U0 ry ào \'aior do c0ntr<1to. 

~ . Dotação: - As :lespe~as decorrentes C'Om a exe
cu!'i:io elo presente contr&to, SPrf:o cust··adas pelas dl'taçõ<s 
do Fund 1 de P,rrtidp;dio de Estados, T<'rritórit,S c Munici
piM. !\ P. 12.11.1.28 (ampliação e reequ:pamrnlo da Olaria 
Territcriol). rio co;rente exercício. 

'.' - Andamento 

I. C'ronogroma: - Os serviço .. t~"rão nnciamtnto pre
,·i~to no cronogra;na apro\ ;,do pela Di\'i5iio de Obras, admi
tida a tolerinda m:Jxima de 10° u· 

2. Prnz,,: - O pl'~,zo para conclusão da obra é de 
f.t'l'~:;t nta ((i O) dias, a contar da t>xpcrl i\:5o d ·1 1.a orckm para 
inicio dos traba!l.os. 

3. Multa: - A EmprPiteira ficara sujt•itR à multa 
mOI'ntórin dr C' rS 1 !l.8~ . por dia que Pxceda ao prazo con
tr:.tual. 

VI - Fiscaliz~cão c Aceitat;ão dos Serviços 

1. Fiscalização: - O GT~~-AP fiscalizarú a Emprei
tei ··a através da Divisão de Obr<'~ s que m:mt<>ril a<;ão fisca
lizadora de modo s istemático e permnnente de modo fazer 
t'lll'1rwir o contrato e seus nnexos. 

., Aceitação dos Serviços: A Di\·isão de Obras 
;rn itarú os serviços que estiverem de acõrdo com as espe
eific::r~·õcs. Os strviços ou operárir.s que não COJTespondam 
ús nLcr>ss idades d:J. obra e às condições pactuadas caberá à 
C:mpreiteira refazê-los ou substituí-los denl.ro do j_,razo de 
48 homs. A aceitação fin3l da obra não acarrdará ele modo 
al::(\1111 a !'':oneração da empr eite ira c seus técnico~ da res
ponsubi lidade c i v !I e técnica por eventos d<'c< n r r.tes c u 
relacionados com a execução dos serviços com·, ncionados 
I' darlos como nceitos. 

·-----·---·------ ---------------
VII -- Rcscisi ~ do Cúntrato 

1. Reseis~io: -- O CO"JLJ<.to poóerá ser rescindido 
unilateralmente oel< G1 ~'-A f' ot bi!alPral-nent e. atendic'r 
sempre :1 conven'0nci1 arlmin:st.·ati\·a a critério do GTF-t-\P, 
caberá a ·escisi:o UJ contrato hdepenclent-< da interpe!açi:o 
judicia: o 1 cxtJ" .-judio::h;.l, quJnc.o a E:upreitPira: 

a) r ão cu npr·r qu:olquer elas ScldS ubrigat;ões con
tt·atuais; 

b) t ·an~ferir no torlo ou em p:1rte cs serviços l<cfll 

prévia au~orizaç!o do GTF-AP. 

2. Indeni::ação: - Na hi!)ótese do item. T desta ci<Íu
sula, à Em!Jl'l'itt·ira caberá recebe r úniramente os \'alons 
dos ser vi~·os ext•cut:>dos até a data da rescisão. 

VIII- Furo 

P:J.ra a~ questões decorrt>ntes dêst<> contr·.to ele:;:c-~c 
o fô ro de M<:capá . c.lpilal do Ti'rri tó!·ln F<·dt-ral dn Amap·1. 

Eu, D0!ci r· lbmos Ou1rte. Coord··Paaor da Di\ i~iio c'" 
Obras, lôvr d o f.llbtl te tt:rmo <"m qu;i tro \'ia~ àe ; ~~u·,l 
teor e fonna para •lln 30 efeito. 1ue SPgL~<.' d;, t 'ldo e ussi· 
nado pelas part.:s cr..nvenc.:ionadas. pelas ttst er::t<r;hns l' p~r 

mim. 

rJacopi!, l<J ele novembro de i97 L 

!.:11~0 .!o~.qu im rle Vilh~na !'\etto 
l·lir·e 'r do Di\ b ~o de Obr s 

:\!!rio ;,,,;rq~:es ~)C' -)ouz:l Rodriguc~ 
EmpruiLf i ra 

Ile .~ível 
'I c~ten'''n'la 

I legível 
T<'~trmunha 

Dclch H~.mos Dunrte - Coordenador 

[)lui.·do de Procluçâo 
Têrmo de Rec t>bímento de S"'n·i<,:r)3 p re> tados por \t: rceiros 

Aos oito (!ll (iJas do mês de noY<'rrlbro do ano de mil 
novecentos e seteni 1 P um (19711. na sede do Pl•sto A!;r,•
pecuário de Macap<' Pm Fazcndi!'!h1, r7lunici!)io de 1\'ncnp<i, 
pela Comissão com posta dos su·.hores dr. Abemor Cúuti
nho, Engenheiro- Agrónom0, Contratado, da Tabela de Pl's
so:rl Especialisto.4 Tempou)rio do Go\·&rno arr.apacnse, ::-;atan 
Carvalho, clwfe da Seção de Fomento d<r Prodl!Ção Ve;>c
t al. símbolo ~ -F. e )•l\ jl) Cnmilo. chef<' do Pôsto A~ Ctne
cuário de l\Iacaqú, •.-F. tcdos lvt sdos na Divisão de PJ·odu
ção, foi P"OC'E-(1icio o recebim<;>r;tt>~ dos servicos dP. b,·oca. 
dcrrubn, queima e ~ncoivaramenlo numa úrea de mata vir· 
gem med 'qrJo sde (7) h ectares e capina c li mpeza noutra 
área de c .poe;ro fina, medindo treze (l3) hccta !·es, nmbas 
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P.•n solo de '.'árgea, sittnda~ em terras do referido Pôst0 
Agropecuário de Macapá, em F .. zendinna, eEetundos pelo 
tmpreitPiro Antônio Leal Cardoso, conforme Contrate n .0 

OI 71-DP, dat"ldo de 2!1-9-71, publicado no Diálio Oficial 
de 6 de outtrb ro do corr<-nte ano. 

Os trc,b·llhos -,cima tnPncic nados, fornm executado 
em regi:l1e de empreiUda g-loba I e RUpPrvisionados pela 
L1iv isão de Proou<;ào, através do mencionado Pôsto Agro
pecu~.rio. 

Preço da Empreitada: Cr $ 4.3JO,Or.J. 
C: COl'10 nàJ hoCJve.;:se qualq ter contP"toção acÉ.•rca do 

aludirio seNiço. apresentando- se concluído e dentro das 
nom~a~ contratuais, lavrnu-sc o )resent" Urmo em quatr0 
viaR de igual forma E' mrsmo tec ·, par a unr só efeito Je 
gnl. o qt:al dt:'pois de lido e acha :o conforme, vai assinado 
pela Comi~~ão supra-citada. 

Pôsto Agropecuário d e Macap:J, err. Fazendinha, 
M3cJpéÍ, 8 de novembro de 197 [. 

Abemc. r Cot• ' !nho 
E:ngenheirc-Ag ônomo 

ContratnC'O 
:">btan Can !lho 

Cheie da S.F.P .V .. ;írr.bolo 3-F 
Si!vi0 Carr: ' lo 

Chdc do f'.A.P.iVI., simbolo •1 -F 

"t's la l nlo da Cooperativa dos Avicultores 
d 1 TeTrit~rir; FedPTal do Amapâ -

CO_·! r/,1 P 

I - Denominação, Sede, F0ro, Area . Prazo e Ano 
Socia l 

i\rt. 1" A Cooperativa do~ A vkultor<>s do Território 
Federal do Amapá - CO AVIAP, reg•'-se p :lo pre:;ente Es
te;tuto e pelas dispo_,;çves lEgais , :n dgm·, .r ndo: 

a) Stde e .Administração ·'rn M<.c" ra - T. F. do 
Amap;l; 

bl Fôru Jurídico na Coma1 ca ele Mac.:apá; 
c) Arca de ação: abrang'::! t odo o Território Fe

deral do 1\mapó. 
dl Prazo de dumçã•J: indet 'rrr-inado, coinddindo o 

~c1o social com o ano civi l. 

ri - Objetivos 

r\ rt. 2'' A Cooperativa têm )O r objcl ivo a defesa eco
nômico-sociul dos seus associa(JOS por meio de ajuda 
múiua. 

§ 1° - Nv c•u:1pri•r.ento da-; ,:.;:,s finalidades e na 
rncd:rla dos recurst s J t ,ponivei:::, ''P ·nr-1 b~rsicarnente na 
vewla em cométm cl•;s pncL:to; q te 1·1cs f nem entregues 
pelos as•·ociad•·S " na oquL;içt;o d c.< nt>r.•a e artigos para o 
f CU c.l.:::stt Limento r! seguin t e ~ ~ ' I v!o;os 

al ;·ee:ebimentu. cl:\s~r fica rã) ,, arm:nenamento da 
prcdu~8o ele (:ri<:;<rn •:f';<çlal ou ~l imal, s~~,undo prognm1a 
(.lperac;ic.nrd·; pré\'i'!!l~ente e~tabel€·~id::~s; 

b) transporte da prodw;ão dos associ:::dos aos depó
r.itos dn Cooperati\·a; 

c) beneficiamento ou indu<triali·~açiio dos IJrodutos, se 
fé:r o r .·~S,1, r,lg;::;tr~ndo 3S nlz-trcas nec·~ss&rh-1~ : 

dJ venda dos prdutos nus n.erc:Hlos loc:.is. nac ionais 
ou estr;;.ng• iros: 

e J ·.ompra e fornec irr:euto r' 2 g ne;-t's dr- U!,:O ou de 
C\Jnsurno pessoal ou d"méstico, b>m como de utensílios, 
máqui;v r-, eq•Jipamenl">., e i•:setic las par::~ 'l\' i. ultura ; 

f 1 adiant:.mt>ntu Pm rlinh•·i r . "-~>)re o v l!Or dos pro
dutos r~cebid<JS dos :::s~odoclos OL, que estE'J<lln em fase de 
ptuduc i; o_ 

§ 2° -- P r omoverj, aincl;1. ::1 educaçl.io roopcrat.ivista 
do qu'lc!ro wdd, o apri!nonunent > tt ~!deu- ·-ro [í~~ional dos 
a~sc•,· iadus c· participad d>:! c<:r _');:;nhas f' expanc;ão do 
coopPr:Jtivisrno ou de ÍUil'f!tlt•> d~J agric•1lturn e de modcr
nizn~·iio elos meios de produc;ào. 

1 !I - A osoclados 
/'. 1 t. :i ." Poderão ussoci &r-3 ~ à CooperDtíva os avicul

t ül es qt:r: c;,.erçam sua atividaoe )O r conta própria, dentro 
dt>s~a ; n-·a de Gçãc da Cooperati\•1 e que. l<'ndo livre db
posiç;Jo d,~ sua pe>S•la e bens . cnncordem ..:um o prE>sent<> 
Estatuto e n~h se dl!diquem a at' •:id''.de de que possa pr e 
jtdtcar vu <'olidir com os i n teréss~cs P obje!ivos da entidade. 

P.Jr<\g-,·aio único - para e f• ito de aC:missl.io M) Coo
perativa. <•o consiuerados avicul ''res as ptssoas que se 
dediquem à produçfin avÍ"Ola em in;; a lações t: áreas de 
sua prnprie:ladP etc, arrendadas, cie p~rceria, ou ocupadas 
por pruCE'~so habituél! e rugu lar. 

Art. 4 ° O número de associadcs será ilimitado quan
t o ao maximo, não podendo, entretanto, ser in feri•'r a 20 
(vinte). 

DI ARIO OFICI/-.L 

§ 1.0 - Para associar-se, o cGndidr.to preencherá pro
posta de admissão fornfcida pela Cooperativa, assinando-a 
er;1 companhia de doi~ associados proponentes. 

§ 2° - Verificadas as declarações constante da pro
posta e aceita esta pelo Conselho de Administraç~o. o c:<m
didélto e o presidente da Cooperativa assinarão o Livro de 
Matrículas. emitindo e3ta o re~pecl'vo Titulo Nominativo. 

Art. 5.0 Cumprindo o que dispõe o artigo anter ior e 
paga a .Jóia d" admiss:io, o associ:1do adquire todos os di 
r eitos e assume as obrigrções decorrentes de lei, dêste Es
tatuto e de deliberações tomad;:s ptla Cooper ativa. 

§ J.O - Fica i•npedido dP votar, de ser votado e de 
p3rt icipa r ela:; as>en.bléias Gerais o as~ociado que: 

a) t enha sido admitido depois d<! convocada a Assem-

b) não tenha entregue a sua p r 0duçi'io à Cooperativa, 
cu quE'. d11nmte o ano, niio haja com ela operado sob qual
quer formaj 

c) ~eja ou se t enha tornado empreg::do da Cooperativa, 
até a assembléia que nprovar ns contas do ano-socin l em 
que tenha deix;;rio suas fllncões. 

{~ :2.0 
- O impedimento consVtnte da letra «lJ» do pa

r ágrafrJ :.ntf'J ior sàmente lerá valid:-ode após notilicação da 
CoopPrati\ a :::o associado. 

«Os presentP~ estntutos achó.lm-fe transcritos no Livro 
de Atas, !Oi{O seguida ao at1 C:11lgtitutivo e al i as ass inatu
ras foram lanc:actas de próprio puní1o>>. 

(Continua no próximo núme1·o) 

Independente Rsporte Clube 
Agremiação Esportiva e Beneficente 
F undado e:m J 9-01-62 - Filiado à F.A.D. 

ESTATUTO 
(Continuação do número anterior) 

J\r·t . J J9 - A proposta para l3enemérito-Atleta só 
prdcrá ser confrricl~ dcpoi' de o atlct;) haver completado 
uDez Anos>> de pcrmanênd t in:terrupca de ntividade no 
clube. 

Ar t. 12q - Srr:io sócios Honorários. P1·esidente de 
A~~oriação de CI~sse, o 1 d<> "nlidacle J).,sportiv:l e pes
soas a quem êss? t'tulo fôr conferido> com o hom~
nagem especial ou em reronhcdmento ~~ relevantes serviços 
pr2stndos ao lndPpendente e no Desporte>." em g~ral do 
Território. 

Art. l:l0 
- 1\ prop<Jsta p?:·a sócio Honorário ~6 podc1á 

sr·r RprPsent::.da a0 t;,· nse!ho del!b•'rati\-,> e proce;s<.da na 
r .. rma dos artigos 9 e ir'!. 

St't;l.io I1I 
Dus Sócios Proprietários 

Art . I'"" - P;; r a ser a :In i 'ido como sócio prc1prietf 
rio r.e·. crá o carJdi,l:l'O, ,,:(,m de pos~ulr o titulo c sati~f;t
ZC'r as con:lições .. tlnixo, ter su;J propo~ta aprovC~da pelo Con
SPlho Delrb,r<ttivo, quando, a critério do Presidcr.te d-J 
clube, a êste fôr !'ubmdirla: 

1 Continua no r:róximr. número) 

!:'stotutos do L:ons Clube de illacapâ 
(Continu:!çâo do nr'•mer o a!ltcrior) 

Artigo 4'l - A i\!'sembléia Geral r eunir-se-á ordinà
,.;='lrncnte, no n<ínimo duas v&zes por 1nês e, (:Xln:wrdinà
ridmente. quvnrio C'onvocuda pelu Dirdol'ia , ou a requeri 
mento subscrito por um t~rço dos socios t.ti\'C•S em pleno 
gôzo d·~ seus dirrito~. 

§ 1.0 -- As A~~cmblt:ias Gc t ais ordinárias se ri\ o dedi
cadas ao desE,nvol vimento do companheirisn;o e e os assun
tos de intcrêsse dn cumunid:H:!e. 

§ 2.0 
- As Assembl éias Gcr:::is e:;traordinúrias, que 

deverão se1· convcc<rclas com o rni'1imo àe dnco ni::~s de 
antecPJfncia, deliberação com exclusividaue sôbre assuntos 
constante d,l m·iso de convocação. 

§ 3° - As reuniões deverão realiz<'r-se, em data. 
local e hora "'·!"~minada pela DiretoTi·r, comE'c;ando c ter
minando nos horários p ré-estabciecidos. 

Artigo 41 - Tuào~ ()S anos deve rá ser realizada uma 
reunião comemorativa do aniver;;<'Tio da outorga da carta 
constitutiva, na qtw l se rleC:ic;:mi especial ate:1ção aos obje
tivos e à ét.ica do Leon'smo. 

Artigo 4:l - Na última Assembléia Geral do mês de 
junho, a Dit·etoria apre,cntará os re!at.Srios de sua gt>stão. 

Ar tigo 43 - B obril{atória n freqüênc ia dos sócin~ 
ativos às Assembll\i&s GerCJis, inclusive, às que se desti 
nem a recepcionar ;:;utoridades lecrnística~, à comemoração 
da fundaçflo do Clube e ;:, passo da Diretoria . 

(Continua no próximo número) 
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S::rviço Autônomo de Água e Esgôto 
Contrato n.0 02/FPETM-70-SAAE 

T€RMO ADITIVO N." 01 /FPETM-71-SAAE 
Autorizo: 

Gen. Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governgdor 

Têrmo Aditivo n.0 01 , ao contrato nº 02/Ff>ETM-70 
SAAE, para o assentamento da rêde de dis
tribuição da segunda zona do nôvo sistema de 
abastecimento de P.gua potável de Macapá, ce
lebrado entre o «Govêrno do Terr itório Federal 
do Amapá >> , neste ato r epresentado pelo chefe 
do Serviço Autônomo de Agua e Esgôto. 

Aos vinte e três (23) dias do mês de novembro de 
hum mil novecentos e setenta e um (197 1 ), nesta c idade de 
Macapá, capital do Território Federal do Amapá, perante o 
senhor J osó Maria Papaleo Paes, Desenhista, nível 16-C, exer
cendo atualmente o cargo de chefe do Serviço Autônomo de 

Águn e Esgôto e o ei"genhei ro Onair Pinto Ferreira na qua lida 
d e de Procur~do:, re>presentante legal da firma «SANESUL» 
Construtvra Sa!leamel'lto do Sul Ltda. - estabelecida na 
cidade de ~ão Paulo. Estado de São Paulo, à nua Borba Gato, 
n.0 289. prese nt f! também as testemunhas abaixo ass inades, 
declarou q u e asssina o p r e sente Têrmo 
Aditivo ao Co.1trato n.o 02/ FPETM-70-SAAE -
objeto do Edital à e Tomada de Pre(,:os n.0 03/70 -SAAE, pu
blicado no Diár:o Oficial n°s. 1219/ 1220 àe 24/ 25 de seter,"•
b ro de 1970 - par-1 o assentamento da Rêde de Distribui
ção da Segunda Zona. do Nôvo Sistema de Abastecín·_ento 
de Água PotáVf:l dl! Macapá. 

Quarta: - (Quantidade C' Precos Unitários) As 
quantidades foram est ima d<Js p1• a <<eit o de fixar o valo,r 
g lobal do:> serviços As quantid,,cies a serem pagas seno 
aquelas realmerte medidas pela Fiscalização. Nos preços 
ora contratados. e ;;1 ão incluídos todos os demais ser·viços 
indispensúveis c re ;. Iização integral dos t rabalhos. cujos va
lores unitários são: 

;. 

Servico Autônomo de Agua Esgôto , 

Item DISCRIMINAÇÃO 
-----~, -U--n-id-.------~~~-.~~------·-----P-R-~EC~-·------

-----·---~-n_!tário Total 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 

11 
12 

13 

] 4 
IG 

17 
18 
20 

Locação da obra 
Levantamento de Pavimegtr~e;:io asfá ltico 
Escoramento 
Ancor agem 
Escavação inclusive esgotamPnto 
Heenchimento 
Remoção do materia l excedt::nte 
Acêrt.o do fundo de vala 
Assentamento de tubos: 
IO.l 50 mm 
10.2 7ã mm 
10.3 100 mm 
Tramporte de tubos 
Assent<1mento de peças com junta de Borracha: 
12.1 50 mm 
12.2 75 mm 
12.3 100 mm 
12.H 300 mm 
Assentamento de peças t:om jt.:ntas de chumbo : 
13.1 50 mm 
13.2 75 m•T1 
13. 3 100 mm 
t:Ls 300 mm 
Hidrantes 
Caixa de regislros: 
16.1 50 mm 
16.2 75 mm 
16.3 100 rnm 
Travessias aéreas 
Cadrastro 
Limpeza da obra Verb:1 

Quinta: - (Valor) - O valo r global do presente Con
trato é de Cr$ 400.000,00 (quatrocentas mil cruzeiros). 

Sexta: - (Forma de P agamento e Dot~çãol - O pa
gamento ao Empreiteiro será feito pelo Orgão cor:1petente, 
em cheque nominal, diante medição parcial de trabalhos 
executados, cenendo a despesa por conta das dotações ori
undas d<:~ Fundo de Participação dos Estados, Territórios e 
Municípios, exercício de 1971 P rograma: Saúde e Sa
neamento - Sub-Programa: Abastecimento de Agua - ' 
Projeto: 59.09.15.09.!14 - AP-15.09.1.31 - Construção e Am
pliação do Sistema de .'\b;1stecimento de Agua de Macapá 
- Elemento de Despe~a - 4.1.1.0. 

Oitava: - (Prazo)- O prazo de execução dos servi
ços contratados. é de cem (100) dias a partir da data da vi
gência do presente Têrmo Aditvo. 

Décima Sexta: -- (Validade) O presente Têr mo 
Aditivo, aprovado pelo Govêrno, entrará ern vigor na data 
de sua publicação no Diário Oficial do Ter ritório, permane
tlendo sem alteração as demais Cláusulas do Contrato n.0 

02/ FPETM-70-SAAE, do qual passa a fazer par te o presen
te instntmento. 

E por estarem assim acordes, os contratados assinam 
o presente Têrmo Aditivo ao Contrato orig:nal, em quatro 

m 16.5oo 0,73 12.o45,oo 
m2 5o o 8,61 4.305,(•0 
m loo 2,46 246,00 
m3 15 3o7,5o 4.6\:.:,5o 
m3 11.8oo 14,76 174.168,00 
m3 9.Ec o 6,15 5:l.4.25,oo 
m3 2.·;,, o 12,30 28.29o,oo 
m 16.5c.o 0,61 l o.o65 .oo 

m 15 C' OO I ,84 27.6oo,oo 
m l.0- 0 2,21 2.21o,co 
m 5o o 2,70 1.350,( o 
t i 282 ll ,o7 :!.1217. ~ 

ud 92 2,46 226,32 
ud 56 2,46 137,76 
ud lo 3,69 36,9o 
ud lo 12,3o 123,co 

ud !36 24,60 3.3 !5,6o 
ud 62 3o,75 1.906.50 
ud 8 36,flo 295.20 
ud lo l R4 ,5o 1 8-t5,co 
ud 2o 1.ooo,oo 2o.ooo,oo 

ud i~P. 123.oo 1 ~.744,<'0 
ud 51 123,00 6.273,( o 
ud lo 123.oo 1.21o,co 
ud 2 615,00 1 .23o,c o 
m 17.Gr o I ,23 2o.91 o,ro 

258,18 ----';'OTAL GETIAL Cr$ 4oo.ooo,oo 

( 4) vias de igu al teor e forma para u:n só efeito com tes
temlmhas abaix•>, o qual está ifento de sêlo, conforme Ar
t igo 40, I\ota 3ê dá Tabela de 3elos t:m vigor, ficando trfs 
(3) vias em pod•!r (:r· ~erviço L\utlin0mo de Água e Esgôl o 
e uma (I) com o E :1 preiteiro. 

Eu, Rairn11nd•' Queiroz dP Sou:oa. Datilógrafo, ni\· =I 
9-B, Tei'o cn·eiro dêsl-= Serviço, datilografe i o presente Con
tratJ e assino. 

Macapá, 23 de noverr.bro de 1971. 

José Maria Papaleo Paes 
Chefe do Suv. Autônomo de Água e E~gôto 

Onair Pinto Ferreira 
Empreiteiro 

A remilton de l\IIattlS lVlenezes 
Testemunha 

Ilegível 
'Testemunha 

Rairnundo Queiroz de Souza 
Tesoureiro do SAA E 


	

