
]'eft'i'Mrlo Federal do Amapá 

DIÁRIO OFICIAl 
Oacretu n. o t, ~~ 24 de lu IIm de 1964 

------------------------------Ano X. Número 1.904 Macapá, 4a.-feira, 9 de outubwo de 1974 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) AI 1017 àe 2~ de sett!mbro de 1974 

O Governador cio Território Federal do Amapá, nu 
uso dos atrlbul~õe~ que lhe são conferidas em Lei, e t endo 
em vlata o que consta do Proceaso nQ 0948/74-SOP, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar 111os termo• dos artigos 7:l e 73, 
da Lei n 2 1111 , de 28 de outubro dE' 1952, Manoel Edmun
do Ferreira Botelho, ocup11nte da função de Arquiteto. da 
Tabela de Pesl!oal Especialis ta Temporário do Governo 
deste Território, lotado na Secretaria de Obras Públicas, 
para exercer !laumulativam ente, em substituição, o cargo 
isolado de provimento em comissão, símbolo 5-C, de Dire
tor da Dlvls!io de Obr11s e Projetos, do Quadro de Funcio
nário& do Governo, durante o Impedimento de seu titular 
que entrará &m gozo de férias regulamentares, a partir de 
1 Q de outubro de 1974. 

Art. 2~ - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 26 de setembro de 
1.974, 85' da República e 32~ da Cria9ão do Território Fede
ral d& Amapá. 

José Daniel de Alencar 
Governador S11bstltuto 

Contrato de Locação 

Instrumento Particular de Contrato de Locação 
para fina de Instalar o Comissariado de Policia, 
do Prédio na localidade denominada Itauba l do 
Pfrlrlm, como abaixo melhlilr se declara. 

Por este instrument0 particular do Conbra to de Loca
ção para fins de instalar o Comisaariadn de Polícia, o 
signatár io, Senhor João dos Santo11 Rocha, brasileiro casado, 
comerciante, neste at., por si repr euntado, daqui por diante 
denominado simplesmente Locador e o Governe do Terr itó
rio Federal do Amapá, representade neste ato pelo Exmo. 
Senhor G«>vernador Arthur Azevedo Henning, daqui por 
diante denominado s!mple&mente Locatário, contratam a 
locavão do prédio sito o lugar de nosio Itaubal, do Pirirlm, 
munlciplo de Macap~ . mediante 1u clá usulas e cendiçõea 
seguintes que reciprocamente autorga, aceitam e se obrigam 
C!-!mprir. 

Cláusula I - A locação será pelo prazo de 6 (seis) 
meses, Iniciando-se no dia ) I! de julho de 1.974 e a termi
nar no dia 31 de dezembro do mesmú ano, mediante o 
a luguel mensal de Cr$.150,00 (cento e clnquenta cruzeiros) 
que l'ieverá ser paio através .da Secretaria de Seguran~a 
Pública. 

Cláusula II - Obriga-te o Loaatárlo a manter o 
fmével em perfeito estado de conserva(ão, higie ne e habi
tabilidade: como reconhece que o rata reoebendo com todas as 
sua1 Instalações em perfeito funulonamento comprometendo
se aulm devolve-lo. 

CC:Jáusula III - As benfeitorias que vierem a ser 
lnstroduzldas no Imóvel, sejam de qualquer natureza ~epen
••rllo ele assentlmente prévio do Leeador, passando a 
Integrar o patrimônio dute, aderindo automat icamente ao 
prédio, pelo qual o Locatário renúncia, desde logo, no exer
cicio do direito de retenção com r elavão ao va lor das mesma a 
benfeitorias. 

Cláuaula IV - Correrão per conta do Locatário, 
u despesa• relativas ao abastecimento de água e no consumo 
de energia elétrlta,. e outro qualquer tributo que incida ou 
venha Incidir sobre o Imóvel €Ira locado. 

I 
Clilusula V - Fica vedado a o Locatário, ced er, tran8-

ferir ou S\:blocar, total ou parcialmente e ainda que d11 
forma gr:: tulta , eventual ou temporária. o Imóvel objeto da 
presente locação sem o prévio consentimento e~crlto do 
locador. 

ClO:.usula VI - Findo o prazo previsto na Cléusula I 
do presente Instrumento, e o Locatário perma neee ndo no 
imóvel entender-se-á como automaticamente prorro1ada a 
locação objt:!to deste Contrato, devendo sofrer reajusta
mento do aluguel ajustado, someme após 1 (hum) ano de 
locaçlio, a partir da data de ass inatura do presl"nte Ins
trumento, e em base Iguais o corr espondentes ao aumento 
do percentual d€1 salário mínimo do pais. 

Cláusula VII - As despesas do pagamento decor
rentes do · presente Contrato correrão a conta dos Recursos 
da União alocados na atividade: 5909.0101.2002 - Adminis
tração Geral - 3.1.3.2 - Outros Serviços de Tereelros, 
sob o Empenho n.0 2.194/74. 

Cláus\:lla VIII - Ftca eleito, com renúPleia express~ 
de qualquer outros Foro, p&r mais privilegiado que seja, o 
da Comal'ca de Macapá, Capital do Território Federal do 
Amapá , para a soluçlío e resolução daa açõea que se fun
darem no presente Contrato. 

E, por assim estarem de aeordo, junto o contratado 
firmam o presente em 4 vias, de Igual teor e forma e 
para o mesmo fim na presença das Testemunhas, abaixo 
nomeados. 

Macapá, lg de julho de 1174. 

Ar\hur Azevedo Henning 
Loca,ériQ 

João ~os Santoa Roaha 
Locado1' 

Testemunhas (Ilegive!s) 

Poder Judiciário 
Juatlça dos Territórios 

Território Federal àG Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de Macapá 
Edital de Citação, com o Prazo de JG dias, na Forma Abaixo 

O Doutor Rubens Baptista de Oliveira, Juiz 
Temporário da Comarca de Macapá, Capital àG Território 
Federal do Amapá, na forma da Lei etc ... 

Faz Saber a todos os que o presente Edital com 
prazo de 15 dias v irem, ou dele tiverem conhel?lm ento, que 
nesie Juizo corre seus trâmites um proceaso em que é 
acuudo Maria BeRt!dlta Coelho como Incurso no art. 129, 
oapu~. do Código P&nal Brasilero. 

E, como tenha o Oficial de Justiça d!!lte Juíz0 certi
ficado não o haver encontrado nesta Comarca, não senão 
posalvel citá-lo pessoalmente, citá-o pelo preaeote a com
parecer neste Juizo. no edfficio do Forum desta Comarca 
sito à AveAida Amazonas, nQ 26, esquina com a Rua Gel. 
Coriolano J uc&, nesta cidade, no prazo de 15 dias a p,ós a 
publicação, a fim de ser interrogado, promover sua 
defesa e ser notificado doa ulteriores ~ermos do processo, 
a que deverá comparecer sob pena de revelia. Para co
nhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja 2• via 
ficará afixada no lugar de costume. Dado e passado ne1ta 
cidade, aos quatro dias do mês de outubrQ do anG de 
mU novecentos e setenta e quatro. Eu, Nino Jesus Aranha 
Nunes, escrivão em exerclcio, subscrevi. 

Rubens Baptista ele Oliveira 
Juiz Tempor ário 
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As Repartições Públicas 1 E X p E D I E N T E .\a Repartl,ões PúbUoM 

ferrltoriais tlntllo remett1 i clagir-altiQ ã• usln&tnru 
o expediente dutttJido !\ pu- 1 aawtla reaoY·RdiUI at6 23 ele 
blicaçAo neste DIÁRIO OFI- / IMPRENSA OFICIAL leve~eiro de oatta allo e ia 
CIAL d iàriamente, até às 

1
. •,.",.,. *.. iai.ll"&!MI, em qualqaer 4poea 

13·3') horas, sxceto aos eába- DIRETOR pelos ó~llos eompetentu . 
• .h)IJ qual2d o tleverâe fuê-lo ( '0 1' l(JS de Andrade L ontes I A fim de poaatbilitar a 
uté às 11:80 horas. c ramtlta de valores acompa-

As reclatJiações pHtiaeu- • • • • • • • • j•hdos do estlareeinu~oto• 
teR à matéria retrilmlda uos DIÁRJO 0 FICIAL quanto à eua aiJJicatlo, toli-
" UOII de erros ou omiEiõee, ln,pret so nas OC.clnas da I~rensb Oficinl eltamos uaem es interest~adet 
onerAo ser formuladas por MACAPA - T . F. AMAPÁ j preferencialmnte cheque IUI 
t~teri to. A Seçllo • e Redação, • •, • "'" · - , vale post.al. 
das 9 às 13:au horas. no má- A S S IN A T U R A S . Os auple111entos à11 e•l-
ximo até 72 h o r a s I!. Jl Óii a Anual . Cr$ 25 ,00 I ções do& órgaoa oflclata 16 
15&fda dos él'gllos ofi<:iois. Semestral. 12,50 jB• lorneeerão 11.01 a&sinantee 

Os origin!lis dnerão ser Trimestral , que as aolicltH rem no ato da 
datllografRt1 &s c autenticados, 6,25 aesinatura. 
re!Uhl)VI\das, por quen. de dl- Núm ero avulso. " 0,30 o runcionilrlO público (e-
"~u ,, "asuras l' emelldns. «BRP _ , • ...... • • *" • , . _ deral. terá um de!4conto d• 

.üXCetuedas 8 6 para 0 ex- SlLIA t.ste Dláno Oficial .e encontradfl p:u·a .e1tu 100, f r faze . (! te 

I r a no Salão .l'.ac•nnal e Internac iOnal da Imprensa, da l O· 
11 a r" JUS 11 IS 

terlor, ~ue ~;erll,. s e m p r e COOPER PRESS B ,11 I . 1 H t 1 desconto , cl iJ vera provar eata 
a&uais AS asbin aturas podt•r- 1 - . ~ '.

00 c rast a mpe_:J_! ~~-.. c0ndição ou ato da assinatura 
se-l!o tom11 .. , r m qualquer Para f~cilllaraot' assman- j A fi'? ~e ev1tar soluçl~ . 
época por E< t:' i~ nwr.t·l' ou um tes u vt•rJhcaçilo do pruo dt de cootwmdade no reoeb1- O custo de cada exemplar 
no. ' validade de sua11 assieaturu, meRto d\ls jOI'tHlis, 11 e vem 1 atra l5ad o dOil óq~ i'loa nfl

Ali asslnaturos vencidas 
oflàeríio ser suspem•11s se rr. 
nlao préviu. 

ns pnrte ~ uperinr do enderê- os a~slnantes providenciar & i eials eerâ, Dll venda &vu lao 
ço viio irupresos o número respt.-ctiva renovaçlio coru 

1 

ncreBcida fie l 'r$ 0,01 se da 
do talfio t! P. registro o mês e asteclldancie. mlnima de trin- mesmo ano, e de Cw$ ~.00 
o ano em que l'indarfl. to (30) dln11. por al\o decorrino. 

Secretaria de Educação e Cultura 
ASSEADE/S OAC 

APROVO: 

Arthur Azevedo H enning 
Governador 

Termo Adtivo ao Convênio n º 007/ 73 -
ASSEA DE/ SEC/ S O, cele braao entre o Governo d o 
Território Ft>deral do Amopá, através da Secret aria 
de Educação e Cultu ra e o Hospital Escola «São 
Camilo e São Luiz» , com a finalidade de oferecec 
um Curso de Técnicos de Enfermage m 1 a ní~el de 
2.0 Grau, mediante as cláusul as e condições se
guintes: 

Cláusula Pdmeira - Definir e alooar re
cursos, objetivand o atendtr os encar gos com Pes
soal Docen te e Administrativo, conforme Cláusula 
Segunda do Con vê nio nº 007/ 73-ASSEADE/ SEC/SO, 
de 04/ 12/1973, letra «8 », do item Objetivo e r;es
ponsabilidades, conforme quadro a seguir: 

Quan- 1 Especificação I Meses Valor \ Total 
tida de Unitário Cr$ 

3 EnfeDmeiras 5 1.754,ool 26.310,00 
1 Supervisora 10 l.ooo,oo lo.ooo,oo 
I Secretária 10 7oo,oo 7.ooo,oo 
1 Aux. de Secretaria 9 4oo,oo 3.6oo,oo 
1 Professor 1 272,72 272,72 
1 P rofessor .1 5o~ ,48 5o6,48 
9 Aulas de Pne-Labore 5 175,oo 875,oo 

- Reserva T E>cnica - - 4.855,80 
- SOMA - - 53.420,00 

Cláusula Segunda - O valor de Cr$ 53.420,00 
(cinqüenta e três mil, quatrocentos e v)nte cruzei
ros), referido na cláusula primeira , será repassado 
ao Hospital Escola '<São Camilo e São Luiz», sob 
forma de parcela única, após emissão da Nota de 
Empenho e o processamento legal da des pesa com
promissada, através da Secretaria de Administ'liação 
e Finanças - SAF, me diante solicitação da SEC 
em expediente encaminhado ao titular da SAF. 

Cl'áutmla Terceira - As despesas com o pre
sente Termo Aditivo, correrão por conta de 11e<!ur-

sos do Fundo de Participação dos Estados, Distrito 
Federal e Territórios. exercício de 1974, Programa 
AP/0901.204, elemento de despesa 3.1.3.2./0utros 
Ser viços de Terceiros, con.liorme Nota de Empenho 
n.0 3.566, emitida pela Secretária de Admilllstração 
e Finanças, que igualme nte se rá responsável p ela 
emissão de normas, ori entação e demais instPUmen
tos que visem o cumprimento fiel da legislação 
pertine nte a prestação de contas , para aplicaçã o do 
valor de Cr$ 53.420,00 (cinqüenta e três mil, qua
trocentos e vinte cruzeiros) pelo Hospital Escola 
«São Camilo e São Luiz». 

Clá usula Quarta - Fica po r este iJnstrumento, 
a Coordenação d e Ensino de 2Q Grau, com a res
ponsabilidade de emitir relatóvio sobre o funciona
mento do Cm;so de Técnicos de Enfermage m, no 
final de cada ano letivo, que se t ornará peça inse
paráve l da prestação de contas por parte do Hos
pital Escola «São Camilo e São Luiz» , visando sal
vaguardar interesses mútuos. 

Cláusula Quinta - Visando cumprir a Cláusu
la Terceira , - «Vigência » do Convênio n.0 007/ 73-
ASSEADE/ SEC/SO, exceto as despesas já definidas 
para 1974, objet o deste Te&m o Aditivo , para os 
exercidos de 1975, 1976 e 1977, f ica a Secreta ria 
de Educação e Cultura com a responsabilidade de 
alocar em se u Programa Educação, recursos 
compatíveis com as necessidades do Curso de Téc
nicos de Enfermagem, de acordo com as disponibi
lidades orçamentárias e financeiras, bem como aná
lise do comportam·ento da despesa executada em 
cada exercício. 

Ficam por este i.n strumento, ratificadas todas as 
Clá usulas do Convênio n.0 007/ 73-ASSEADE/ SEC/ 
SO, com inclusão do presente Termo Atiitive, lido e 
julgado confollme pelas partes con venantes, que fir
mam-no eom suas assinatur as na presença das tes
temunhas abaixo , a os dias do mês de setembro 
de hum mil , novecintos e setenta e quatro (1974), 
sendo este documento redigido em (5) vias de 
igual teor e forma. 

Macapá-AP, 27 de setembro de 19'74, 

Dr. Leonardo Gomes de Carvalho Leite Neto 
SecDetário de Educação e Cultura 
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Dom José Maritano 
Pres. do Hosp. Esc. S. Cam. S. Luiz 

Dr. Alfredo Augusto Ramalho de Oliveira 
Diretor da ASSEA DE/SEC 

Testemunhas: 

Professon J oão Lourenço da Silva 
Assessor da ASSEADE/SOAC 

Ylary-Nan'cy J uc:í Leit e 
Assistente da A.SSEADE/SOAC 

Secretaria de Educação e Cultura 
ASSEADE/SOAC 

Aprovo: 

Arthur Azevedo Hen ni ng 
Governarlor 

Contrato n.0 017/74- ASSEADE/SOAC/SEC 

Empenhos n9s 1.970 e 3.190 

Cr$ 3.920,00 
Or$ 1.680,09 

Termo de Contrato que entre si celebnlm o 
Gover.no do Território Federal d0 Amapá, r·e

Empuho 
N.o 

1.970 
3.1 9() 

I Data I Valor 
Cr$ 

1

19/ 06/ 74 1 3.920,09 
99/08/ 74 1.680,06 

JsoMA ..... J5.6oo.oo J 

Programa, elemento de 
de spesa e fonte de 

recursos 

A P /0901. 204-3.1.8.2./FPT / 7 4 
A P /0901 .204-3.1.3.2./FPT /74 

Cláusula Quarta - Da úoca~ãc, Subloca~ão e 
Manuten~ão 

A Looatária não poderá locar ou sublocar em p;~rte ou 
todo o imóvel ora cedido mediante aluguel e objeto deste 
Contrato, sem o consentimento prévio do (a) Locador (a), e se 
compromete a manter o prédio nas condições de higieniza
ção e habi te-se como o recebeu, para assim resti tuí-lo ao 
<a ) Locad or (a), findo o prazo de vigência deste Contra to. 

Clíusula Quinta - Da Execugão das Despesas 

As despesas referidas na clá usula Terceira, com 
efeito retroativo a part.ir de 12 de Março de I 974, aerão 
executadas pela Secretaria de Ad minietra9ã0 e Fi l ançae -
SAF, através de sua Divisão de Finanças -- DF, mediante 
e missão e re messa de recibo próprio, pela Secretaria de 
Educação e Cultura - SEC, ficando as despesas de água e 
luz por conta do (a ) Locador (a). 

Cláusula Sexta - Da 
Locador (A) 

Entrega do Imóvel pelo (A ) 

presentadu pela Secretaria de Educação e 0 (a) Locador (a), fica na obrigação de entregar 0 
Cultura, por este Instrumento denominada pré àlo à Locatária, objeto deste Contrato, em perfeitas cen-
Locatá ria e a Prelazia de Macapá, que passará dh;ões de higienização e habita bilidade, sem o que implica-
a denominar-se Locador (a), acordam pelo pre- : rá na reilolsão deste instrumento, sem pagamentE> de qual
sente Termo de Contrato, ceder, mediante 1 quer indenização ou multa, a contar do prazo d~ vigência. 
aluguel, um imóv~l de sua propriedade, mediante 1 Cláusula Sétima _ Da Renovação ou Prorrogação 
as Cláusulas e condições segulntee: 

Cláusula Primeira -Da Cessão, Locllazação e Fi
nalidade do Imóvel 

O (a) Locador (a), eede a Locatária. mediante alugue l. 
um Imóvel de sua legítima propriedade. loca lizado no B11irro 
do Buritizai/Maeapá com a finalidade de ser vir para funcio
namento do seguinte Estabelecimento de Ens ino: Grupo 
Escolar Paroquial «Sagrado Cora~ão de Jesus». 

Parágrafo Primeiro - Fica a €oordenação de Ensino 
de 1.0 Grau, com a responsabilidade de regulamentar os 
problemas administrativos e docentes, visando um perfeito 
funcionamento técnico-pedagóg-ico do Estabelecimento, bem 
como o fornecimento de m3terlal de consumo e equipa
mento escolar, mantendo para Isso, permanente conta to 
com o Núcleo de Alilolo Administrativo da SEC/Setor de 
Material. 

Parágrafo Segundo - As dependinola~ utilizáveis, 
serlio alugadas ae eust& unitário e quantidades est abele
cidas, C'onforme mapas encamlnhadoll a Secretaria de Aà
ministra9iiG e Finanqas ·- SAF, através do Ofício n2 
827/ 74-SOAC/ASSEADE/SEC, de 28/1111/1974, e quadro 
seguinte: 

ESTRUTURA 

MADEIRA 
Cr$ 80.60 

., 

ALVENARIA 
Cr$ 

C U i T O 

10 meses 

CMar./ De:z:) 

5.1191,00 

Parérraf6l Terceiro - - O va lor da Neta de Empenho 
para cobertura deste Contrato, foi objeto do Ofício n.o 
127/74-ASSEADE/SOACJSEC, d f! 28/ 05/IP74, eom demons
trativo• das dependOnclas utilizáveis, bem e~omo seu custo 
unltirlo, para estrutura em alvtnarla e madeira. 

Cláusula Segunda - Do prazo de locação 

O prazo lie locação e vigê nola do presente Contrato, 
t E-rminar• em 31 de dezembro e com efeito r etroativo a 
par\lr de 1.0 de março de 1974. 

Cláus ula Tereelra - Do aluguel e alocação da despesa 

O aluguel mensal , será de Cr$ 5110,00 (quinhentos e 
susenta cruzeiros) e para (10) mr~e• de Cr$ !i.60g,oo (cinco 
mil e seisoentu cruzelns), conform e Notas de EmpenhGs 
abeJxo, emitidos pela Seoretaria de Administragão e Flnan-
111 - SAP': 

Findo o prazo de loca~ão, compreendido entre 1° de 
março e 31 de d eze-mbru de 1974, poderá este contrato ser 
renovado ou prorrogado, se assim convier as partes oontra
tante&, que polierão de comum acordo, modificar em parte 
ou em t udo as c:ondlções nele contidas. 

Cláusula Oitava -- Da Devolução das Chaves 

As chaves do prédio ora eeriido mediante aluguel, 
auão devolvidas pela Locatá ria , findo o prazo de vigência , 
em 31 de dezembro de 1974. 

G.:láusula Nona - Da Reseisão 

O não cumprime nto das obrigações detini0oa ne ste 
instrumento, Implicará em sua denúncia e consequ.,.nte rea
oisio. por qualquer das partes contratantes. 

Cláusula Décima - Das Questões Judiciárias 

Para dirimir quaisquer d úvidas surgidas durante a 
vigência deste Contrato, fica elt:lto, de comum a cordo, o 
Foro da Oomarca de Macapá. 

E, por tutarem aselm de acordo, a Locatária e o (a) 
LEH:ador (a}, ratificam o presente Contrato, firmando-o com 
suas assinaturas e rubrfcanàg. t odas as suas folhas, na pre
aenla de dual (2) tfistemunhu, que igualmente o assinam e 
rubricam, ao• (113) de setembro de Hum mil, novecentos e 
seteata e quatro (1974), sendG este documento red igido em 
tines (5) viu de igual teor e forma. 

Macapá-AP, 03 de setembro de 1974. 

Dr. Leonardo Gomes de Carvalho Leite Neto 
Secretário de Educação e Cultura 

p/ Locatárla 

Dom J osé Maritano 
Locador (Al 

Testemunhas: 

J oão Lourenço da Silva 
Asussor de Orflamento, Avaliação e Controle 

Mary-Nancy Jucá Leit e 
Assistente de Orçamento, Avaliação e Control e 

Preço do Exemplar: 
Cr$ 0,50 
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Secretaria de Educação e Cultura 
ASSEADE/ SOAC 

Aprovo: 
Arthur Azevedo Henning 

Governador 

Contrato n2 023/ 74-ASSEADE/SOAC/SEC 
EmpeniJ0S nºs 1.964 e 3. i 83 
- Cr$ 4.480,00 

Cr$ 1.920,00 

T e rmo de Contrato que entre si celebram o 
Ge>verno do TPrritórir. FedPral do Amapá, r e
presetlta do pela Secre taria de Educação e Cul
tura, por e st e lnstrumPnto denominada Locatá
ria e a. Igreja Presbiteriana flUe passará a de
nominar-se Locador (a), acordam pelo presente 
T errno r.e Contrato, ced er, m ediante aluguel. um 
imóvel de s ua propriedade, mediante as Cláu
mlas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira ·- Da Cessã o, Localização e Finali
dode do Imóvel. 

O (a) Locador (a), rede li Locatária , mediante a luguel, 
um imóvel de sua legítima prop riedade. loca lizaco à Rua 
Cônego Domingos Maltez, rí n.0 - P raça Nossa Senhora da 
Conceição com a finalidade de servir para funcionamento 
do ~eguinte estabe lecimento de ensino: Escola Agrupads 
«Teixelra Gueiros • . 

Parágrafo Primeiro - Fica a Coordenação de En si
no de Jº Grau, com a r esponsa bilidade de regulamentar os 
problemas ad ministrativos e docentes, v isando um perfeito 
funcionamento t écnico-peda gógico do Estabe lecimento, be m 
como o fornecimento de mate ria l d e consumo e equipa
mento Pscolar , mantendo para Isso, permanente conta t o 
com o Núcleo de Apoio Administrativo da SEC/Set or de 
Materia l. 

Parágrafo Segundo - As dependências utilizáveis, 
serão a lugadas ao custo unitàrio e q ua ntidade estabelecidas , 
conforme mapas encamir.h3dos a Secn:taria de Adminis
tração e Finanças - SAF, através do Ofício n2 B27/74-
SOAC/ ASSEADE1SEC. de 28/ o5/1974, e quadro seguinte : 

ESTRUTURA C U S T O 

10 m eses 

MA DEIRA 
Cr$ 80,00 

ALVENARIA 
Cr$ -

(Ma r./ Dez) 

8 15.400,00 

Parágrafo Terceiro - O valor da Nota àe Empenho 
para cobertura deste Contrato, foi objeto do Ofício no 827/ 
74-ASSEADE/SOAC/SEC , de 28/ 05/1974, com demonstrati
vos das de pend ênelas utilizáveis, oem como seu custo uni
tário. para estrutura em alvenaria e madeira. 

Cláusula Segunda ·- Do Prazo de Locação 

O prazo de loczação e v igência do presente Contrato, 
termlnErá em 31 de dezembro e com efeito retroativo a 
fil&rti r de 1.0 de março de 1974. 

Cláusula Terceira - O Alu guel e Alocação da Despesa 

O a luguel mensal, será de Cr$ 640,00 (seiscentos e 
q uarenta cruzeiros) e para ( 10) meses de Cr$ 6.400,00 (seis 
mil e qu11trocentos Cl'uz:ei·r os), conforme Notas de Em penhos 
abaixo, emitidos pela Secret aria d e Administração e Fi-
naniaS - SA F: J 

N2 

Programa, elemento de 
despesa e fonte Ele 

recursoi 
Empenho I Data Valor I 

----~---------------------

1.964 119/ o6/74 14.48o,oo I 
3.183 o9/o8/74 l.ll2o,oo 

jsoMA ..... j 15.4oo,oo j 

AP/ o9ol.2o4 - 3.1.3.'J/ FPT/ 74 
AP /ollol.2o4- 3.1.3.2/i'PT/ 74 

Cláusula Quarta - Da Locaçã o, Sublocação e Manu
tenção 

A Locatária nio poderá locar ou sublocar em parte 
ou todo o Imóvel ora cedido med iante aluguel e objeto 
deste Contrato, sem o consentimento pré vio do (a) Locador 
(a), e se compromete a manter o prédio nas condiçõu d& 

higienização e habite-se como o recebeu, para a ssim r esti · 
tul-lo ao «ll » Locador «a >>, findo o prazo dQ vigência de stt> 
Contrato. 

Cláusula Quinta - Da Execução das despesas 

As despesas referidas na cláusu la terceira , com efeito 
r e troativo a partir d e 1.0 de março de 1974, serão executa
das pela Secretaria de Administração e Finanças - S:\F, 
através de sua Divisão de Finanças - · DF, medlantP em is
são e remessa d e recibo próprio, pela Secret aria de Educação 
e Cultura - SRC . ficando as despes~s de 'guas e luz por 
conta do << :: • Locador «a ». 

Cláusula Sexta - Da Ent1·ega do Imóvel pelo tA) 
LocadM 1 A) 

O (a) Locador (a), fica na obrig;1ção d e entrelia r o 
prédio à Locatária , objeto deste Contrato, em perfeitas con· 
d!ções d e higienização e habitabilidade, sem o que im plkaró 
na resc isão deste instrumento, sem p11gamento de quolq ue r 
Indenização ou multa, a co ntar do prazo de vigência. 

C láusula Séti m1.1 - Da Renovação ou prorrogação 

F'lndo o prazo de Locação, compreendido entre I o de 
março e 31 de dezembro de 1974. poderá est e Cont rato ser 

' renovado ou prorrogado, se assim conv ier as partes coni ra
ta ntes , q ue poderão de comum acordo, modificar em parte 
ou em tudo as condições nele cantinas. 

Clá usula Oitava - Da Devolução das Chaves 

As cha ves do prédio ora cedido mediantP. a luguel, 
serão devolvidas pela Locatária , findo o prazo de vigênd o. 
em 31 de dezembro de 1974. 

Cláusul a Nona - Da Rescisã o 

O não cumprimento das obrigações definida s nPst e 
Instrumento, Implicará em sua den únc ia e conaequente 
rescisão, por qualquer d as partes con~ratantes. 

Clá usula Décima - Das Questões Judiciária s 

Para dlrfmlr quaisquer dúvtdas surgidas durante a 
vlgêecia dest e Contrato, fi ca e leito, de comum acordo, o 
Foro da Comarca de Macapâ. 

E. por e~tarem assim de acord o, a Locatárla e o <a) 
L ocador (a), r atificam o pres~nte Contrato, firm ando-o com 
sua s assinaturas e r ubricando t Qdas as suas fo lhas, na pre
sen'=a de duas (2) t e1temunhas, que Igualmente o ass inam 

' e rubricam aos (03) de set embro de h um mil , novecentu e 
seten ta e quatro (1974), sendo es te documento redigido em 
cln;o (5) via s de Igual t eor e forma. 

Macapé-A P, 03 de setembro de 1974. 

Dr. Leonardo Gomes de Carvalho Leite Neto 
Secretário de Educação e Cultura 

p/Locatárla 

J osé Silon Menezes 
Louador (a) 

Testemunhas: 

J oão Lourenço da Silva 
A ssessor de Orçamento, Avaliação e Controlt~ 

Mar y-Nancy Jucá Leite 
Assistente de Orçamento, A valia9ão e Controle 

Estatuto da Cooperativa dos Á vicultores do 
Território Federal do Ama pá - COAVIAP. 

Aprovado pela Assembléia Geral, rea lizada no dia 27 de 
outubro de 1.973. 

(Continua9lo do númer• anterior) 

Ar t. 24 - As deliberaçõe s das Assembléia. Gerafl 
somente poserão ver~ar sobre os liiSSUAtoa constante1 no 
Edita l de E:onvooaçio. 

§ i º - Em rt~gra, será por aclamaçl!.o, mas a Asaem
b léia pederá op\ar pelE> voto ucre\o, a \endendo-se então 
às norma s usuais. 

§ 22 - O que ocorrer na Assembléia Gerat deverá 
constar de A'a cir cunstanclaàe, lavratla no livre próprio, 
aprovada e assinada ao final d9S trabathos pelos diretores 
e fiscais presente11, por ~;~ma Com!asãe de 10 (dez) aaucla
dos, designados pela Asllembléla e, ainda . por q uantoa o 
queiram fuer. 

(Continua ne próximo número} 


	

