
1fer·!;~itórlo Federal do Amapá 

DIÁRIO OFICIAl 
Decreto n.o 1, ~e 24 de Julho de 1964 

----------------------~------·------- -------------------------------------Ano X. Número 1.897 Macapá, 2a.-feira, 30 de setembwo de .1974 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(E) n.• 018 de 23 de setembro de 1974 

- Nomeia membros da Junta Médica Pericial do Go
verno desta Unidade. 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe confere o iterr li, arligo 18, do 
Decreto-Lei ,, ~ 411, de OI! de janeiro de lf.!69, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Nomear os médicos abaixo relacionados, 
para comporem a Junta Médica Pericial do Governo do 
Território Federal do Amapá, criada pelo Decreto nº 73.615, 
de 11 de fevereiro de 1974: 

Presidente --Raimundo Eduardo de 1\!Iendonça Freire 
lV:édico da Secretaria de Saúde e Ação So ' ia I. 

Membros - José Bezerra Pedrosa, Inspetor da SaYd<t 
dos Portos neste Território. 1 

- João Barreto de Sousa Filho, Tt:nente-Médico da 
1.a Cia. do 34.0 B.I. 

Suplentes - Olinto Júsé Gonçalves de Amorim. Mé·· 
dico da 3ESAS. 

- Raimundo Rodrigues da Costa Clle!e do Selot· 
Amapá da SUCAM. ' 

-- Tito Wilge Gutierrez Alvarado, Médico ria SESAS. 

Art. 2° - Revogadas as disposições em c ~ntrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá , 23 de s r tembro de 
1974, B5.0 da República e 32.0 da criação do Território Fe
der<Jl do Am apá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

A venor Augusto Montandon 
Sec. de Sa ude e A. Social 

(N) n .• 028 de 23 de setembro de 1974 

Regulamenta a Junta Médica Per icial do Governo 
desta Unidade. 

O Governador do Territórlo Federai do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são cunferidas em L~i, e tendo 
em vista o que consta do Decr eto n 9 7:i.615, de 11 de feve
reiro de 1S74, que dispõe sobre o Sistema Médico Per icial 
dn Serviço Público Feãeral Civil. 

RESOLVE: 

A r t. l ~ - Regulamentar a Junta Médica Pericial do 
G 0verno do Território Federóll do Amapá. 

Art. 2.0 - A nomeação da Junta Médica Pericial, 
inclusive a designação do Presidente, é de competência ex
clusiva de Excelentíssimo Senhor Governador do Território. 

Art. 3.0 - Será composta de trê~ (3) membros e efe
tivos e três (3) membros suplentes. 

Art. 4.0 
- A Junta Médica Pericial t em a finalidade 

de rever, enquadrar e horr,ologar os laudos médicos que 
tratam de aposer.tadorias de servidores públicos, encami
nhados pelas Juntas Médicas cios Estado~ ou Turitórios, e 
outros exames médicos periciais. 

Art. 5.0 - Revogadas as disposições em contr~rio. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 23 de setembro de 
1.974, 85.0 da República e 32.o da Criação do Territó1io Fe
deral do Amapá. 

Artnur Azevedo Henning 
Governador 

Avenor Augusto Montandon 
Sec. de Saúae e A. Social 

CP) nº 1003 de 23 de setembro de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das a tr ibuições que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Designar Cássio Dolabella Romeiro, Diretor 
da Divisão de Adminish·ação, símbolo 5-C, do Quadro de 
Funcionários d~ Governo deste Território, lotado na Secre
taria de Administração e Finanças, para viajar da sede de 
suas atribuiçõeB - Macapá -, até Bl'asília, capital do Dis
trito F'ederal, a fim de acompanhar o trabalho de reestru
turação do Setor de Material do Território e estagiar na 
Unidade de Apoio J\dministrativo do Ministério do Interior, 
no prazo de vinte (20) dias. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em cwotrário. 

Palácio do Setontrião, em Maeapá, 23 dt setembro de 
1974, 85.o da República e 3~. 0 da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henuln r, 
Governador 

(P) nº 1004 de 23 de setembro de 1974 

O Governador do Terrttório Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Ar t. 12 ·- Designar nos termos dos artigos 72 e 73, 
da Lei n.0 1711, de 28 de outubro de 1952, José Ot:'lvio Mala, 
ocupante do cargo de Almoxarife, nível 16-B, do Quadro de 
Funcionários do Governo deste Território. letado na Secre
taria de Administração e Finanças, para exercer a~:umulat\
vamente, em substi tuição, o cargo em comissão símbolo 
5-C, de Diretor da Divisão de Administração, do Quadro 
acima refer ido, durante o impedimento do respectivo titular. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em contrárill. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 23 de setembro de 
1974, 85.0 da República e 32.0 da Criação do Território F e
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henninj;( 
Governador 

(P) nº 1006 de 23 de setembro de 1974 

O Governador do Território Federal de> Amapí., no 
uso das atribuições que lhe são conierldas em Lei, e t l:!ndo 
em vista o que consta do Processo nº 385/74-SEGUP, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Exonerar a pedido na forma do artigo 75, 
item I, da Lei nº 1711, de 28 de outubro de 1952, Hildebran
do Lacerda de Lima , ocupante do car go de Moldador de 
Refratário, nível i, (Código A- 306), do Quadro de Funcio
nários do Governo deste Território, lotado na Secretaria 
de Segurança Pública, a partir de Iº de setembro do cor
rente ano. 

Art . 2ll - Revogadas 01 s dispo,ições em contrário. 

Palácio do Setentríão, em Macapá, 23 de setem\lro de 
1.974, 852 da República e 320 da Criação do Território Fede
ral do Am!lpâ. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 
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(PJ n.o 1007 de 23 de setembro de! 1 ~74 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uau das atribuições que lhe sãa confer idas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. J2 - Prorrogar por mais sessenta (60) dias, os 
trabalhns da Comissão instituída pelo Decreto CP) 0619, tle 
27 de maio de 1974, incumbida de proceder a verificação 
nas diver~ências verificadas nas Inventários do Almoxari
fado Geral drJ Governo deste Território, durante o exereí
eio de 1972. 

Art. 2.0 - Revogadas u disposições em cgntrár!v. 

Palá cio do Setentrilo, em Macapá, 23 de sete mbro de 
li74, 8~2 da República e 32! da Criaçlo do Territór io Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo He nning 
Governador 

(P} a .0 1008 de 23 d a setembro de 19H 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe são conft> r 'd;~ s em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo n2 1JI57-MI/S.C OM/ BSB/ 71, 

RKSO L VE: 

Art. 1 t - Retificar o Decreto ciatado de 12 de junho 
4e 1957, publicado no Diário Ofi«ial n~s 632 • 633, de 11i e 
16 do mesmo mês e ano, q"Je passa a ter a seguint e reda
tio: Aposentar nas termos das artigos 176, Item Ill e 178, 
Item lii, todes da Lei n.t 1711, de 28 de outubr~ de 1952, 
Wilson Serrão de fllelo, ocupante do cargo de Auxiliar de 
Artífice, € 6digo A-282.5. (Matrícula do IP ASE - ~U.5S 43U. 

Art. ar - Revgaadas as flispos ições em contrflrio 

Palioio do Seteniriãet, em Maea pá, 23 ele ! 8~6lmbro de 
UH, 86' d11 República e 32.0 da G!ri aç!i.o do Territór io Fe. 
dera! do Amapá. 

Arlhur Azeve do Htmning 
Governaàc;~r 

(P) nll 1 oog de 2l de utembro de 1974 

O Governador ào Terrltórie Fed eral do Amapá, nu 
uso das atribuições q\1e lhe siiíG confer idas em Lei, e t endo 
em vista o que çonsta do Proceu o nº 13617-MI/S.COMt BSB/70, 

RESOLVE: 

Art. 1." - Retiflear o Decr eto datado de 27 de agos
to de l!nO, publicado no Diârio Oficial n.• 1.2.tJ5, de SI de 
do me&mo mês e ano, que passa a ter a se11uinte reda9ão: 
\lonsidtrar aposentado nos t ermos dos llrtlgos 101, item III, 
• 19:.!. item I. aJ!nea «a • , da Constituição do Brasil. Leopo1-

dino Bolivar Teixe1ra . fllcupante do cargo de Aasistente de 
Or1aniza ção Rura l, Cód l20 P -20 1.15-A. (Matrícula do IP AS B' 

1.887.141). 

Art. 2.0 - Revogadas as dis)3osições ~m contrário. 

Palac io do S€tentrlão, em Macapá, 23 de setembro d& 
1974, 85.o da República e 32º da Cr iação do 'I errltório l"e
dera l do Amapa. 

Ar ':hur Azevedo Henning 
GoverRador 

(PJ n.0 101 O de 24 de 8etembro de 1974 

O Governado_· do Terr it ório Federal do Amapá. no 
uso du atribuições que lhe são confer idas e m Lei, 

RESOLVE: 

Art . 12 - De~ignar nos ter mos dos artigos 72 e 73, 
da Lei n. 0 1711, de 28 de: outubro de 1952, Jo!é Danie l de 
Alencar, ocupa nte do cargo isols.do de provimee to em co
missão, de Secretário de Admintstra;;ão e Finanças à este 
Território, parg e xercet· acumulativame nte , em substituição 
o cargo de Gover n .dor desta Unidade , no impedimento do 
respectivo titula r Exmo. Senhor Arthur Azevecio Henning. 

Art. 2.0 - Re vogadas as d isposições e m contd.r!o. 

Palácio do S etent rião, em Macapá , 24 de setembro de 
1974, 85º da R epúbl ica e 322 da Cr iação do Território Fede
ral do Amapá. 

Ar thur Azeved() Henning 
Governa dor 

Comissão Permanente de Licitação 
(Dcc. (N) n° 024 de 13 de ar:osto de 1974) 

Aprovo: 
Ar thur Azevedo Henning 

Governador 

Relatório Fina l da s Atividades Relativas à Tomada de 
Preços n~ 09/64-SOP-RO DOVIA-BR·156, Macapá/Fronteira 
com 11 Guian11 Franceaa. 

Em atendimento ao ofício nt 826/74-SOP , do Sr Se
tretário àe Obras Públfca s, a Comissão Permanente de Li
eit aç!io pro~edeu a Tomada de Preços nQ 09/74-SOP, para 
a execução de trabalhos rodov\árloa no rodovia BR-156, 
Macapá /Fronteila com a Guiana France~a. pr1ra a realização 
dos serviços de melhoramento à o «gl'ade» dos subtrechoa 
TelhfJlLourenço/Cassipor~ . doa trechos C'llçoene(Loure»çof 
Oiap01que . 
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Apôs a elaboração dos trabalhos, a Comiss~.<l Perma-
11ente de Licitação deu divulgaçã o ao Edital, cujo aviso foi 
publ!cotdo no Diário Oficial 11 . 0 1882, e dição do dia 31.08.74. 

No dia 16 de set embro do corrente a no, àB 10:06 horas 
no préd io da Secretaria de O br u P úblicas, situ<. ,:o à Ave
nida F AB n 2 1276, na sala do Chefe da Seção à e Estradas 
de Rodagem r euniu-se a Comissão Per mGnen te de TJici tação 
com o objliltivo de receber a documt" 1tação e propost 1:1 de 
pr eços para a r\!allzaçãu dos t rabalhos obj ti tO do Edital. 

Aberta a reunião e a pós o praze de tolerância de 30 
minutos , verificou-se q ue nenhum interessado compareceu 
11 fim de concor rer aos trabalhos posto em concorrê ncia. 

Após o encerramento da reunião, C(lm a htv ratura da 
respectiva ata, voltou a r eunir-se a Comissão para a ell 
boração do relatório dos trRbalhos. 

Como resultado da a curada aná!i~e do assunto, u 
Comissão concluiu que, no interesze da Admi nistração, não 
seria r ecomendável a rea lização de nova licitação, ~ado as 
razões f;;.tic~s e legais, ple namente justlficiÍveis, (!Xpo!tas a 
seguir : 

1 - A urg~ncla para aplicação, até o fim do corren*e 
exercício, dos r ecursos cons!~aado pelu Lleputamento 
Naeional de Estradas de Rodagem - D.N.K.R., em con
vênio com o Governo do Território. 

2 - A época de es tio, pr opícia à execução dos tra
balhos rodov iárias. 

J ustificativa: A respeito, o Decreto Lei a 2 200, de 
25.02.67, se manifesta com sobeja clarivide11cia, a•ra vés lio 
§ 22 da le t ra h , do Ar t. 126, quando diz: «§ 22 - É dis
pensável a licitação: h ) - nos casos de emerg~ncta, ca
racter izada a urgência de atendimento de s ituação que 
possa ocasionar prejuízos ou compr ometer a segurança de 
pessoas, obras, bens ou eq uipa mentos. 

3 - A ausência de intaressados à reallzaçio .dos ser
viços mencionados P.a Tomada de P reços. 

Just ificat iva : A respeito, o me smo diploma legal eJ

c.la rece , com propriedade, atr avés do § 2.0 , letra o, do 
Art. 126: 

§ 22 - E: d ispensável a Llcitaçi o: 

c) - quando não acudirem interessados à licitação 
a nterior, mantldaJ, nesse caso, as condições pr eest3belecldu. 

CONCLUS ÃO 

A s;sim 5endo e considerando o amporo lel(nl con!i~u
rado, o par11cer técnico do membro r&pre~entante da Sctcre
t:uia de IJbras Públicas junto a e5ta Comistão e o interesse 
da Admin istra ~ão, a ComissAo Permanente de Lioi .. çio 
propõe que os servivos uferides na Tomada de Preços n!! 
o!.l/74-SOP sejll m executados da se: ulnt e forma: parte dos ' 
serviços por administração d ireta e par te dos serviços por 
ceonlrataçll o com em preiteiros d evidamente credenoiados. 

Macapâ, 2o de set embr o de 19H . 

Cássio Dolabela Romeiro 
Presidente 

J osé de Arimathéia Vefne\ Cavalcanti 
Membro 

José Airton de Almeida 
Membro 

Assccia.ção de Farmáda e Bioquímica do 
Território Federal de A ma pá 

AFA B IA 

(Cont!nuaçl!o cio número ant et·ior) 

§ 1 t - O sócio eleito .:umpr ir á tão sGmente g tem
po de seu antece1sor 

Art. 42 - A r eceit a da AFABIA, é const ituída pe1u 
cont ribuições ciu sócios , por subvenções, do~~Õ I!:i, promo
ções soore in &CI ição nos concla ves farmacêuticos. 

§ Único - A renda da AF ABIA lieverá se r mantida 
em depósito bancádo. 

Art. O - Os cuoa omlsses neste Estatuto serAo re· 
solvidos pelo Presidente «ad refer endum» da Diretoria t~u 
da Assembléia Geral. 

Art. H - No aaao ele dlsso1uçh da AFABIA a A•
sembléla Geral resolverÁ 1obre o destine e dos seus bena. 

Art. U - O pruente Estatuto revo1a tod~a a11 di s
posições em contrário. 

Art. 45 - O presente Estatuto entrar• em v lior na 
da t g de aua aprovatão pela Assembléia Geral. 

§ Único - O presente Estatuto poderá aer alterad.e, 
-reformado todo ou em parte quando conveniente. 

Aprovado em reunião de Auem bléla Gtral, realizada 
n o dia 22 de agosto de l9Tl. 

Regimento Interno da AFABIA 

Arti~o 1! - A admllsão de aócio efetivo tem u u
gulntea exlginclu: 

a ) preencher a propust n e auiná-la; 

b) anexar a propost~ d uu fotografias 3d tlradu dt 
fre nte; 

o) pagar a taxa especial de lnacrlçlo no valor de lO% 
sobre o salário m lnimo da re:ião. 

Artigo 2' - Aprevada a propo"a ou admlu!o, em 
reunião da Diretoria, a Secretaria fará a comumicaviio JOr 
escrito ao sóci0. 

Artlro SP - O Jócio de posse da comunicação efe
tuará o pa1ameato do mê1 em eurso. 

Artigo 42 - Ao sócio será ent regue uma carto!ira 
modêlo de lde nt!flcaçie e um exemplar do Est atut o impresso. 

Artigo 511 - O valor da mensalidade será estipulado 
pela Diretoria de acordo com as necessidade s e despesas 
justificadas em nlatórlo, quando da prestaçlo do con\u 
trimestral. 

Arti(o G2 - A Diretoria cgntarA com duas t omluõu: 

a ) Estueoa e perq uiaas; 

b) Social. 

Artigo Ti - liste Re11!mento lntllrno entra imedial&l
mente em vigor. 

§ Únleo - O pr4uente ree:lmento interno po4ná ur 
alterado ou reformado. 

Aprovado pela Diretoria, em reunllo do dia 26.04.111'14. 

Estatuto da Cooperativa dos Avicultores do 
Território Federal do Amapá - COA VIAP. 

Apt·endo pela Asiembl,la Geral, realtnda no dla Z7 do 
outubro de 1.1173. 

Capítulo I 

Denomi11açlo, Sede, Foro, Area 4e Açlo, Prar.o, e Aao Socllll 

Art 12 - A Cteperatlva doa Avicultorea do Te~ 
r!têrio F~deral dQ Amapá. com a sigla Ci:O AVIAP, rege-.. 
pele present e eatatuto e pelas dlapoaivões Jega!J vlgealt!l , 
t endo: 

a) sede e adminlstraçlo, Rua: Genenl Roncicn aR 
10~1. Foro Jurldlco na Cem.rca de Macapá - Terl'i\ôrlo 
Federal do Amapá. 

b) área de ação, para efeito de admla:são do aueda
dos, abraaiendo todo1 •• Municipios do Território Federal 
do Amapá. 

c ) prar:o de d uração lade termlnado • ano social 
compreendido no J)er!ode de 1 º de janeiro à 31 de dezcmbre. 

Capí\ulo li 

Doa Objetlv oa Seclats 

Art. 2.• - A soc:led11de objetl\'a , eam ba_,e 1a cola-
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boração recíp roca a que se obr igam seus associados, pro
m over: 

- o estímulo, o d esenvol\·im en to pror,res~ivo e a 
defesa de suas atividad€s econ ômicas, de cará ter cc;mum. 

li - à venda, em comur.1, da sua produção Avicola 
nos mercad os locais, nacionais ou internaciona is . 

§ 1.0 - Para a cons"cu§iio de seus obje tivos, a 
Cooperativa deverá: 

a) transportar, do loeal da produção para as suas 
dep~ndências, os produtos avícola d e seus ar s oci:~ dcs; 

b) classiCicar, padronizs r , armazenar , beneficiar , in
dus trializar e registrar, se for o ca so, as marcas de t ais 
produtos; 

c) adquirir, na medida em que o intere~se socia l o 
aconselhar, equipamentos avícolas, meõica m r ntos , etc . 

§ 2.0 
- A Cooperativa promoverá, a i'lda, mediante 

convênio com entidades especializadas, públicas ou p riva
das , o aprimoramento t écnico-profissiona l dcs seus associa
dos e de próprios emprega :los e partic'para de camp:mhas 
de expansão d o Cooperati\·ismo, de fomento da avicultura 
e de raciona lização dos m Fios d e produção. 

§ 3.o - A Clloperati\·a efetuará suas opcraçõe> sem 

1 
qualquer objetivo de lucro. 

Capítulo III 

Dos Associados 

Direitos - Deveres - Respon r.abilidaclcs 

Art. 3.0 - P oderá ingressar na CooreraCva, sa l\·e se 
houver in-.possibihdade técroica d e prcs tatfo de re rviços, 
qualqt:er pessoa que se ded ique a 2t4vidade Avícola por 
conta própria, em imóvel de sua proprieda ie vu ocup&do 
por proct'sso legítimo, dentro da á rea de ~.~,Jo da >oci(:dadf>, 
que pos~a livremente disp r.: r de s i e de H!US bens, que 
concorde com a s disposiçõt! s de ste est atuto e que não p ra· 
t iq ue outra a ti viàadc que )'JOSsa prejudicar o u colidir com 
os interesses e objetivos da ent idRde. 

§ 1.0 
- No ato do ir g1·es so, o inte ressado comprova

rá a legitimidade de seus d ireitos sobre o imóvel. 

§ 2.0 - O número d e associados não terá limite 
quat1to ao máximo, mas não poder~. E-111 hi pótese alguma, 
ser de menos de 20 (vinte) pessoas fí3icas . 

Art. 42 - Para associar-se, o i r.teressad o preencherá 
n re~pectiva proposta fo1necida pelo C., operativa e a assin a
rá com outro associado pruponent e. 

§ 1.0 
- Aprovada pe!o Cons-:>lho d e Adminis tração a 

sua propost a, o ca ndidato subscren't a as quotas-pa rtes do 
Capital nos termos e cond :ções pre\ ·.ta ne~ta estvtuto e , 
juntam ente com o Presidente d <.. L ' opera ti\ a . assímaá o 
Livro de Ma trícula. 

2.0 - A s·ubscr ição das q uot a-partt:s do C~,pitnl pelo 
associado e a assinat ura no livro de MatricuiJ complemen
tam a sua admissão na sociedad e. 

Art . 5.0 
- Cumprind~ o que disr,~õe o artigo anter ior, 

o associado adquire os direitos e assume todos os deveres 
e obrigações decorentes da Lei, dest e Esta t uto e das delibe
ra~:ões toma das pela Coopera tiva. 

I -·· O associado tem direito a: 

a) - tomar parte nas Asst~mbléias Gera is, discuti ndo 
e votando os assuntos, que neia se tratarem , r cr!ialvados I 

os casos tratados no Art. 22; 

b) propor ao Conselh o de Ad ministraçiío ou às As
sembléias Gerais medidas de interesse da Coope1 ntiva; 

c) votar e ser votado para membr o do L:onse1ho de 
Administração ou de Fiscalização da socieC:ade ou outros, 
sa lvo se tiver estabelecid o relação t rnpregat ícia com a 
Cooperativa, caso em que só readquin á ta1s direitos após 
a aprovação, pe iR Assembléia Gera l. das contas d o exerci
c io em que te nha d eixado o e mpregv; 

d) demitir-se da sociedade quando lhe convier; 

e) rea lizar com a Cooperat iva a s operações que cons
tituam o ~eu objeto; 

f) solkitnr, por escrito, q uaisquer informações sobr e 
os ne gócios da Cooperativa e, no mês q ue anteceder a r ea
lizaçAo da Assembléia Gera! Or<!linária con sultar , na sede 
da sociedade, os livros e peças do Balanço GE~ra l. 

II - O associado tem o devu· e a cbrigação de: 

a) subscrever e rer.lizar ~ quotas-partes do Ca pita l 
nos termts deste I:..st;,.tuto e contri~ ui r c0m as t;;.xali de 
<Jerviço e encargos CPl raciona is que fora m csü beiecidos; 

b) cumprir di«po~ições da Lei. do Est<:~t uto . 1 esp~itar 
r esoluções regularr .~>nte tomadas P 'IO Conselho de Adm i
r.istração e as de'i ,;cra(·Õts dê>~ A~~embléiQS Gera 's; 

c) satisfazer pontu ~ lmente seus compromissos para 
com a Cooperbtiva, dentre os quois, o de participa r ativa
mente da s ua vida Eodetária e empresarial; 

d) concorrer ~om o que lhe couber, na confor midade 
das d is pcsições de! te estat uto, para a cobe1 tura das despe
sas d a sociedade; 

e) presta r à Cooper<.tiva e~c!arecimentos r e la cionados 
com as a tividades que lhe facu ltnram as~ociar-se . 

Art. 6.0 - O associ:::do responde sub~i d ia riamente pe
lo s compromissos aa CoopHativa até o valor do Capilnt 
por ele subscrito. 

Par<Jgrafo út1ico - A responsabilidade do associado 
como ta!, pelos COJ: tp ron<issos da sociedade, em face oe 
t erceiros, perdura p;;;ra os den· i tidos, eliminados ou exclui
dos , até que sejam aprovadns as contas ào exercício e m 
que se deu o desli•:n nwnto, mc.s ~ó poderá ser ir.voeada, 
depois de judicialn € nte exigida da Cooperat iva . 

Art. 72 - A!' obrigacõ"s dos ;:1ssociados fa lecidos, 
contraídas com a Coopn a liva e as or iundas de sua re .;
pomabilidade como as--ociado em face de t erceiros. passam 
aos herdeiros, pres . e vendo. porém. após um a no do dia c:a 
abertura da sucess io. 

Pai agrafo ür i co - Os he1 deiros do associado fa le
cido têm diretto :ll Cn~it<ll r ra! izado e demais créjitos per
t enc<"ntes ao extin! ) . f:,segLH;;ndc·S(:-Jhes o direito de in
gr E-sso na Cooperai •. n, desde que preen<.ham as condlções 
~st;;.belecidas neste Lst<..tuto. 

Capítulo IV 

Da Dcn<:süo, Lliminaç5o e Exclu&~o 

Art. 8.0 -· A demissão do associado, que não podera 
Sf'r negada, dar· se-.1 untcamente a seu ped i~o e será re
querida ao Preside te, send0 por f'Ste levndo ao ConstlhCJ 
de Adrniuistraç5o tm s un primeira r euni&o e aver badn no 
Li\ ro d e Matricula, mediante t ermo a ssinado p elo Prr:~ 
sidente. 

Art . 9.0 
- - A elirninaç·ão do as~ociado, que ~ e rá a plt

r.ada em \'ir tur.e dr in .. ra•;iio da Lei ou deste Estatuto , será 
feita por d ec;süo d J Conselho de Administração, depois de 
reiterada nctificnçi.) ao infrator; o~ motivos q ue a dete!·
minõJ ram deverão c on: ta r de termo lavrado no Livro de 
Matricula e assinad o p<! lo Protsidentc da Cooperativa. 

§ 12 - Alén' de outros motivos, o Conselho de Aà
ministração deve1 á · liminar o as!oclado que: 

a) vier a excr..:er qu:Jiquer ativid<td e cons iderada pre
judicial à Cooperat \·a ou que colid'l com os seus objetivos; 

L) hOU\ e r I c\ r ao a CoopPrativa à prática d e atos ju
clkiais pa ra c;bter o cumpirr:ento de t:brigações por ele 
cotttraídas; 

c) depois de notificado, volt!lr a infrigir disposição da 
L ei, destE' Estatu.o, das Resolw,ões ou Deliberações da 
Cooperat iva. 

§ 2º - Cópia autêntica da decisão será r emetida ao 
interessado por processo que comprovr: as datas d a r em essa 
o d o recebimento. 

§ 3.0 - O atingido poderá, dentr o do prazo de 30 
(t rinta) dias contacos da ca1ta do recebimento da notifica
ção, interp(·r recunos, que t Prá efeitu excluSJ \·o, a t é a pri
meira Assem l.J i ·~ ia Geral. 

Art. 10 - A exclus&o do as~ocinJo sera fe ita: 

I - por morle do r:esso:~ f 'sica ; 
Il - por incnpaeictade civil não cum prida; 
III - por deL..:3r de :Jt ender aos requisitos e3tatutRrl0s 

de ir.gresso ou pe1manencia na Cooper ativa. 

Parágrafo Unico - A exclusão do associado com f un
damento nas d ispo ;tções do ite m li I d est e a1 tigo, ser a fe ita 
por deci'ião C:o Co! .ellHl de Administração, aplicando-se, 
no caso, o disposto no Art. 1 O. 
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