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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

Secretaria de Educação e Cultura 

ASSEADE/SOAC 

Aprovo: 

Arthur Azevedo Hennlng 
Go•ernador 

Cen~rato n.0 011/74- ASSEADE/SOAC/SlilC 

Empenhos n ra 1.1)72 e 3.188 

- Cr$ 7.24!1,19 

Or$ 3.10&,08 

Termo de Contrato que entre sl celebram o 
Governo do Território Federal de Amapá, re
presentada pela Secretaria de Eàuca9ão e 
Cultura, per este Instrumento denominada 
Locatária e a Prelazia de Macapá, que passará 
a lienomfnar-11e Locador (a), acordam pelo pre
sente Termo de Contrato, ceder, mediante 
aluguel, um Imóvel de sua propriedade, mediante 
as C!áuaalas e condições seguintes: 

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

O (a) Locador (a), cede a Locatária, mediante aluguel. 
um Imóvel de sua lerltlma propriedade, locallzlldo à Avenida 
Fellolano Cuêlho, s/nR - Bairro do Trem com a finalidade 
de Rervlr para funcionamento do seguinte Estabelecimento 
de Ensino: Grupo Escolar Paroquial «Padre Dllrio» 

Parágrafo Primeiro - Fica a E:oordenação de Enaino 
de 1.0 Grau, com a responsabllidaGie de regulamentar os 
problemas admlnl,trativos e do11ente11, visando um perfeito 
funcionamento técnico-pedagógico do Estabelec:lmente, bem 
como o forn ecimento de material cie consumG e equlpa
ment& escolar, mantendo para Isso, permanente contato 
com o NúoleG de Apolo Administrativo da SEC/Setor de 
Material. 

Parégrafe Segundo - As dependênclall utilizáveis, 
serão alugada!! ae custe unUt!rio e quantidades estabele
cidas, conforme mapai encaminhados a Secretaria de Ad
mlnietra9h e Flnan9as - SAF, atravél do Ofício n2 
82T/14-SOAC/A:SSilAI>E/SEC, de 28/ 0!/1974, e quadre 
1egulnte: 

JIJSTRUTURA 

MADIIJ\A 
Cr$ 

ALVSNARIA 
Cr$ 11 5,01 

9 

C U S T O 

Hl mesu 

(Ma r ./Dez) 

10.150,00 

Paré1rafo Terceiro - O va lor da Nota de Empenho 
para cobertura deste Contrato, foi objeto do Oficio n.o 
827/ H -ASSEADl!:/SOAC/SEC, de 28/0ii/1974, com demona
iJatlvoa das dependêntiaa utilizáveis, bem eome seu custe 
unlt6rlo, para estrutura em al·nnarla e madeira. 

Cl6uaula Segunda - Do pruo da locaçlio 

O praze •• leeatAo • vlainc:la •o presente Contrate, 
tumlnad e .. 11 de dezembro e um efeito retroativo a 
partir de 1.0 de marto de 1174. 

Cláusula Terceira - Do aluguel e alocação da despeu 

O aluguel mensal, será de Cr$ 1.03!1,00 (hnm mil e 
trinta e elneo cruzeiros) e pua (10) meses de Cr$ 10.350,00 
(dez mil e trezent~s e clnquenta cruzeiros), conforme Notas 
de Empenhos ab41Jxo, emitidos pela Seoret01ria de Adminis
traeão e Finanqas - SAF: 

empel'lhO 
N.o 

1.972 
3.188 

Data I Valor J 

Cr$ I 

1

19/06/74 , 7.245,0G I 
09/0B/74 3.105,0!1 

JsoMA ..... ,to.35o.oo I 

Programa, eleme nto de 
despesa e fonbe de 

recursos 

AP/0901.204-I!.U 2./ FPT/74 
A P /0901.204-3. 1.3 2./ FPT/74 

Cláusula Quarta - Da úocac;iíe, Sublocação e 
Manutenção 

A Locatária não poderá locar ou sublocar em parte ou 
t odo o Imóvel era 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 habite-se como o rreebeu, pa ra assim reatftul-lo ao 
(a) Loeador (a), finde o prazo de vigência deste Contrato. 

Cláusula Quinta - Da Execu9ão da• DeJpesas 

A.s dellf)esas referidos na cláusula Terceira, com 
efeito r etroatlve a partir de 1 t de Março de 1974, serão 
executadas pela Secretaria de AdministravAo e Flnanvaa -
SAF, at ravés de ws Divisão rle Finanças - DF, mediante 
emissão e remessa de recibo próprio, pela S~oretarla de 
Educação e Cul~ura - SEC, ficando as despesas de água e 
luz por conta do (a) Locador (s). 

Clá usula Sexta - Da Entrega do Imóvel ~elo (A) 
Locador (A) 

O (a) Looador (a), fica na obrigação de entregar o 
prédio à Locatária, objeto deste Centrato, em perfeitas CIHI

dl~ões de higienização e habitabilidade, sem o que Implica
rã na rescisão de&te Instrumento, sem pagamento de qual
quer indenização ou multa, a contar do prazo de vigência. 

Ch\usula Sétima - Da Renovação ou Prorrogação 

F indo o prazo de locação, compree ndido entre 1° de 
março e 31 de dezembru de 1974, poderá eate contrato ser 
renovado 01.1 prorrogado, se assim convier as partes G0ntra
tantes, que p(l)à~rãe de comum aoerdo, modificar em parte 
ou em tud9 as eondiçôe5 nele contidas. 

Cláusula Oitava -- Da Devolução das Chaves 

As ehaves do prédio ora cedido mediante aluguel, 
serão vlevolvldaa pela Locatária, findo o prazo de vlgêncla, 
em 31 dfl dezembro de 1974. 

Clá usula Nona - Da Rescisão 

O nlie cumprimento du obrigações definidas neste 
Instrumento, implicaré em sua denúncia e consequPnte res
cisio. por qualquer da1 pat•tea contratantes. 

Cláusula Décima - Das Queatões Judiciárias 

Para dirimir quali;quer dúvidas surgidas durante a 
vlgfnela deste CoR,rato, fica eleito, de comum acordo, o 
Foro da Oomarca de Macapá. 

E, por es~arem aulm de acordo, a Locatária e o (a) 
Locad~r (a), ratificam o presente Contrate, firmando-o com 
suas usinat\:lras e r\lbrlcamiCi' todas as suas fglha s, na pre-
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As Repartições Públicas 1 
fwrltortais llenllo r emettr i 
o expediente destinado à pu- , 
b&'lcag!o nellte DIÁR IO OFI
CIA-L diàriamefl te, até às 1 
lll·au horas, exceto a os K bn
•tês quando deverão htze.to 
11 té às 11:1!0 borns. 

E X P E-D I E N T E 
IMPRENSA OFICIAL ......... 

DIRFII'OR 
Ca1·los de Andrade I- on tes 

··· · ··· ~ DIÁRJO QF ICIAL 
lmpreteo nas o r.ctnas da lmprenl!t. () [tcial 

MACAPA - 'I'. F. A~1 !1PÁ 

.\a R•p-art14ões Públtl!M 
clogir-ai'!Ao àa &IIBIDaturu 
aanala reaoV'Ildu até 23 4e 
feverefro de cada •11o e à1 
inkllact.s, em qualquer 6taeea 
peles órgãos aompetenttrs. 

As rec~alf!açõis p&t?tiRen• 
le!l à matéria r etri t uida nos 
"lltoe de erros r u omisEões, 
ae-.e rAo ser rormulndas por 
eurito. à !iieçii o l e Redação, 
lias 9 às t:l:3o hur as. no má 
ximo até 72 b o r a s r. fl Ú& & 
~afda doa érgãos oficiais. 

A fiib de po11ibil!tar a 
remeau d e valores acompa
ahsdos de estlareetment•• 
quanto à sua a,llcaqlio, aoli
oltamos usem os 1oteres11atloe 
preiereoclalmntc cbeque OI' 
vale postal. 

A S S I N A T U R A S Os suplementos àa edl-
Anual. 
Semestral. 
'Trimestral 
Nú mer o avulso. 

Cr$ 25 ,00 çõee do& órgllo!! oficiais aó 
12,50 se fornecerllo ao11 usinan te& 

que as aolicl tct rcm no ato ela 
6,25 aes inatura. 

Os o rl~inais devPrllv s er 
datll ogra fAdt s e autenticado~ . 
~ess!llvadas, por quem de di
· "~U.a ~a:;uras e t' wcudat<. 

" 0,30 O luncionAno público fe-
•••• ***• d I t á d t d «BRA S!LIA - f:s te Diário Oficial é en contJ·ad!l para i ~1tu- JOe~a 'u er fum 

1
escon ° "ite• ,_;xcetu adus as paru o ex

lerlor, tJUe ~>erêto e e m p r c 
u ntals as aseinntura s pc<h:r
se-b.o tom11<:, <'tn qual<JU<' r 
é poca . por St"it- n•r ( ('!' ou um 
8 11 0. 

"' 1- N 1 1 I t · 1 d I d 10. ~ ara azcr us a "' r<1 no "'a ao • ac rma e n ernac10na ? mprensa. a descon to, d~:verá pro\'ar eata 
_ COOP.ER PRESS, no «Brasllla Impenal Hotel>_.___ cnndiçfio D(J ato da a sslnatu rtt 

Pll. ra fa <JifHar ao s aaelnnn· J A rim de evitar lloluçA'o 
teu u vcr Hicaçllo do prazo de de cont iuuidadc no recebi- 1 O custo de ca da exemplar 
va lida de de €\188 assineturu, IDeJlto dos ioro~is, fi E' v e m: atrasado dos órgllotl nfi
ou pft rte Hlpr r inr do enderê· os a~sloaHtcs providenciar a , cilils ser~ . n11 veuda avulao 

As a&ilinatura!! vencit!as ço vão lmpresos o ní1mero reapf:êliva renovação com ! ac r lllllcida de Lr$ 0,01 se da 
ooderão ser suspPDI'IlS sen, do ta l!io lh- registr o o mês e aaleced6ncia mfninu) cl <' t.rin- J mesmo ano, e de C~ii :1.00 
n iao prévio. , o ano em qu t> l'indará. ta (30) di AR. · por aRo decorr ido. 

- -------- - ---------------- - ------------
sença de duas (2) tes temunhe~ s, que igualmente o assinam e 
rubric-am, aos (03) de setembro de Hum mil , novecentos e 
setenta e quatro (] 974), sendo estE' docume~Jto r edigido em 
cinco (5) vias de igual teor e fo1 ma. 

Macapá-AP, 03 de setE>mbro de 1974. 

Dr . Leonardo Gomes de Can·aiho Leite Neto 
S ecretá rio de Educação e Cultura 

p/Locatár i(l 

Dom José Maritano 
Locndor (Al 

Testemunhas: 

J oão Lourenço d& Silva 
Assessor de O rçamento, Avnliação e Controle 

Mary-Nancy Jucá Leite 
Aaslstente de Orçamer,to, Avaliação e Controle 

Secre taria de Educação e Cultura 

ASSEADE/SOAC 

Aprovo: 

Art.hur Azevedo Hennlng 
Governador 

- Contrato n 2 024/74-ASSEA DE/ SO AC/SEC 

- Empenhos nº a 1.967 e 3.180 

Cr$ 7.245,00 

- Cr$ 3.105,00 

Termo de Contrato que entre si celebram o 
@lilverno do Territóiiir. Fedl!r al do Amapá, re
presentado pela Secre tar ia de Educação e Cul
tura, por este Instrumento denominade Locatá
ria e a Igr eja Eva ngélica dos Irmãos que passa
rá a denominar-se Locador (a), acordam pelo 
presente Termo de Contrato, ceder, mediante 
alugue l. um imóvel de sua propriedade, median
te as Clá usulas e condições seguintes: 

Cláusula Pr imeira ·- Da Cessão, Localização e Fina li
dade do Imóvel. 

O (a) Locador (a), cede s Locatária , mediante aluguel, 
um imóvel de sua legitima propriedade, localizado à Av. 
Mendonça l'urtad ll s/n.0 - Baino da Favela com a finali
dade de servir para funcionamento do seg uinte estabeleci
mente de e nsino: i!stola Agrupada •Evaogéliwa». 

Parágra fo Prime iro - Fica a Coordenação de Ensi
no de 12 Grau. <;om a r esponsabilidade de regulamentar os 
problemas administrativos e docentes, v isando urn perfeito 
funcionamento técnlco-pedngógico do Estabelecimento, bem 
como o fornecimento de materia l de consumo e equipa
mento escolar , mantendo para is!o, perma nente contato 
com o Núcleo de Apoio Administ rativo da SEC/Setor de 
Mater ia l. 

Parágrafo Segundo - As dependências utilizáveis, 
!lerão alugadas ao custo unitário e quantidade estabelecidas. 
conforme ma pas encaminhados a Secretaria de Adminis
tração e Finanças - SA F, através do Oficio n~ 827/74-
SOAC/ASSEADEtSE2. de 28 /o5/1974, e quadro 11eguinte: 

IDSTR UTU RA O U S T O 

10 meees 

MADEIRA 
Cr$ -

ALVENARIA 
Cr$ I 15,00 

(Mar./ Dez) 

g 10.350,00 

Parágrafo Terceiro - O valor da Nota de Empenho 
par a cobe rtura de3te Contrato, fo i objeto do Oficio n° 827/ 
74- ASSEADE/SOAC/SEC, de 28/05/1974, com demonstrati
vos das dependênl!ias utilizáveis, oem como seu custo uni
tário. pan estrutura em alvenaria e madeira. 

Cláusula Segunda ·- Do Prazo de L0cação 

O prazo de locação e vigência do presente Contrato, 
termfnP.rá em 31 de dezembro e com efeito retroativo a 
partir de 1.0 de março de I 974. 

Cléusula Terceir a - Do Aluguel e Alocação da Despesa 

O aluguel mensal, será de ~r$ 1.03&,00 (hum mil e 
tr inta e cinoo cr.uzef.ros), e para (16) meses Gle Cr$ 10.350,00 
(dez mil, trezentos e cinqüenta cruzeiros), aonforme Notas 
da Empenhos abaixo, emit idos pela Secretaria de Adminis
tração e Finança• - SA F: 

Empenho I Data I Valer 
N2 Cr $ 

1.967 119/o6/74 1 7.245,00 1 
8.180 o9/o8/74 3.105,oo 

\soMA ..... , lO.a~o.oo I 

Programa, elemento de 
despesa e font e de 

recursG>s 

AP /o9o l .2o4-3.1 .3.2/FPT /74 
AP /o!lo l .2o4-3.1.3.2JFPT/74 

Cláusula Quarh - Da f.ocaçlio, Sublocagão e Manu
ten(:ão 

A Locatária ni o pederá lowar 0 1.1 sulillo(;:ar em parte 
ou todo o Imóvel ora cedido mediante al u&uel e ebjeto 
deste Contrélto, sem o oonse ntlmento pré vio do (a) Loaadot 
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(a\, e se compromete a manter o prédio nas condições de 
higienização e habite-se como o recebeu, para assim resti· 
tui-lo ao «8» Locador «a», findo o prazo de vigência d~ste 
Contrato. 

Cláusula Quinta - Da Execução cl:~• de~r<'~lls 

As despesas referidas na clálisula terceira. com efeito 
retroativo a partir de I n de março de 1!174, se1 à o ex ecuta
dns pela SP.cretarla de Administração e Finanças - SAF, 
através de sua Divisão tl e F inanças - DF, mediante emis
são e remessa de recibo próp(iu, pela Secretar i11 de Educação 
e Cultura - SEC. fican\lu as despeslls de âguas e luz por 
conta do «a» Loc!ldor «a». 

Cláusula Se~: ta - Da Entrega do Imóvel pelo (.A} 
Locador (A) 

O (a) Locador (a), fica na obrigação de entreiJar o 
prédio à Locatária, objeto deste Contrato, em perfeita~; con· 
d ições de higienização e habitabilidade, sem u que implicará 
na rescisão deste ln~trumento, sem paga mento de qualquer 
indenização ou multa, a contar do prazo de vigência. 

Cláusula Sétima - Da Renovação ou prorrogação 

Findo o prazo de Locação, compreendido entre l.0 de 
março e 31 de dezembro de 1974. poderó este Contrato ser 
renovado ou pror rogado, se assim convier as partes contra
tantes. que poderão de comum acordo, modificar em parte 
ou em tudo a s condlçÕ6.'S nele contidas. 

Cláusula Oitava - Da Devolução das Chaves 

As chaves do prédio ora cedido mediantf! aluguel, 
serão devo! vida s pela Locatária, fÍndo o prazo de vigência, 
e m 31 de dezembro de 19í4. 

Cláusula Nona - Da Rescisão 

O não cumprimento das obrigações definidas ne1te 
instrumento, implicará em sua denúncia e consequente 
r escisão, por qualquer dãs partes con~ratantes. 

Cláusula Décima - Das Questões Judleiárlas 

Para dir imir quaisquer dúvidas surgidas durante a 
vigência dest e Contrato, fica eleito, de comum acordo, o 
Foro da Comarca de Macapá. · 

E. por estarem assim de acordo, a Locatária e o (a) 
Locador (a), ratificam o presente Contrato, firmanão-o com 
suas assinaturas e rubricando todas as suas folhas, na pre
sença de duas (2) te1temunhas. que igualmente o assinam 
e rubricam aos (03) de set&mbro de hum mil , ntllvecente»li e 
setenta e quatro (1974), sendo este documento redigido em 
cln!lo (5) vias de Igua l teor e forma. 

Maeapá-AP, 03 de setembro de 19H. 

Dr. Leonardo Gomes de Carvalho Leite Neto 
Secretár io de Educação e Cultura 

p/Locatárla 

Eulálio Alfaia da Trindade 
Locador (a) 

Testemunhas: 

Joãe Lourenço da Silva 
Assessor de Orç11mento, AvaliaçAo e Controle 

Mary-Nancy Jucá Leite 
Assistente de Orçamento, A vallação e Controle 

Ju1tiça dos Territórios 

Primeira Circunscrição 

Comarca de .A mapá - T. F. do Amapá 

EDITAL Nº 01 / 74 

O Doutor Petrúcio Ferreira l!la Silva, Juiz Temperá
r io em exercicio pleno na Comarca de Amapá, Território 
.P'e,eral de Amapá, na forma da let, etc. 

Faz Saber a tedos quanto o presente edital virem ou 
dele t onheclmento tiverem, que a 2a. reunião ordinária do 
Tribunal do Júri desta Comarca de Amapá, 11e r ealizará no 
dia 21 (vinte e um) do mê1 de outubro próximo vindouro, 
às 1:10 (oito h9ra s), tendo si4o sorteados para a mesma, 

-------------------------------
em a udiência pública, hoje realizado, os sogulntu cidadãos 
como juradiDs: 

Salcila nha Ferreira Martins, Maritimo 
José Belizlo Dias Ramos, funclonhie munloiJ)al 
Afonso Bento de Pontes, motorista 
Honóclo Alves de Oliveira, comerciante 
Ralmunda Ta vares Marques, de prendes domésticas 
Secundlno Dias Del Cas\illo, estudante 
<T aeln to José de Souza. agricultor 
lJurval Ramos da Costa, pecuarlst~ 
Maria de Nazax·é dos Santos, funoionária pública 
Merian Pena Figueiredo, de prendas domésticas 
Lauro 3iqueira Martins, carpinteiro 
Wilson f>antaleão Bal'bosa, motorista 
Maria do Céu Gonçalves Dias, funcionária pública 
José C!óves CarvaJhg de Assunção, comerciário 
J oa nllson Ramos de Souza. rádio - técnico 
E<ison Lopes Monte iro, fu ncionário públic~ 
J oiío de Deus da Silva Assunção, pecuarista, 
Francisco de Oliveira Sucupira, comer cianbe 
Raimundo Zacarias de Oliveira, funcionário público • 
Maria Ferr eira do Nascimento, funcioná ria públl~:a 
Antonio Carlos Cambraia Pontes, pecuarista 

Observação: - Os dois últimos jurados por força do 
que dispõe o artigo 445, § 3º, do Código de Processo Penal 
Braslleho, foram havidos como sorteados para esta sessão 
do Tribunal ào Júri por te r sido dispensada da !essão an
terrior a de nome Maria F·ernira do Nascimento e por não 
ter comparecido à mesma seasão, Antonio Cambraia Pontes. 

SU PLEN'l'ES: 

Júlio Vieira dos iantos, funclonári€1 público 
Eulln• Mira Monteiro, comerciário 
Firmo Del Castillo, funcionário público 
Moaeyr de Albuquerque Leão, comerciante 
Antonio Leite de Macêdo, comerciante 
Ester Colares Távora, comerciante 
Alcides Farias Guimarães, funcionário público 

Para que chegue ao col1hecimento de todos, mandou 
expedir o presenbe edital que será afixado no lugar do 
costume, à porta do edlffcio do Forum e publicado nos jor
nais - órgãos o!lclals do Governo do Território. Dado e 
passado nesta cidade de Amapá, aos vinte dias do mês de 
setembro de mil novecentos e setenta e quatro (1974). Eu, 
(Ilegível), Escrivão, o datilografei e subscr evo. 

Petr úcio Ferreira da Silva 
J uiz Temporário em exercício pleno na Camarca de Amapá 

T . F. so Amapá 

Justiça doa Territórios 

Primeira Circunscrição 

Comarca de Oiapoque - · T.F. do Amapá 

EDITAL 

O doutor Petrúcio Ferreira .da Silva, Juiz, Tem
porário com jurisdição plena delita Comarca de 
Olapoque, P11meira Circunscrição Judiciária do 
Território Federal do Amapá, na forma da Lei , 
etc ... 

Faz Sal.Jer a todos quantos o presente editn l virem, 
ou de le tlvt r em notícia que, da relação de oitenta (80) ju
rados altsttic;Ivs nesta Comarca, os vlntr. e um (21 ) abaixo 
relacionados, foram sorteados para servirem nas próximas 
sessões extraordinárias do Tribunal do Júrl de11ta Comarca, 
a tereJll início no dia trinta de outubro vindouro, às oito 
(8) horas: 

Gilmando Cecíllo Martifls Lima 
João Colares Távora 
Olfmpio Ribeiro Freitas 
Lt1IZ Soarea doa Santos 
Luiz Gonzaga Ferreira da Silva 
Ecildo Crecênclo Rodrigues 
Djalma Limeira Sfair 
Emiliano Ribeiro Serrão 
Lorenz Rolilrlgues Pereira 
Ivani Ferreira Gc nçalvu 
Eunice Falcão de Araújo 
Maria Rosa do Nascimento 
Zore Aly Braryml 

Militar 
Funcionário Público 

Funcionário Municipal 
Comerciante 

Militar 
Panificador 

Funcionário Público 
Funcionário Público 

Mmtar 
Comerciária 

l\Jédica 
Funcionária Municipal 

doméstica 

o 
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~------~----------------~~--=---------~-----------------------------------------------------
Emanuel Leal da Cunha 
Durandi Cardoeo das Neves 
Paulo Cézar Amoras Sampaio 
José Pantoja da Silva 
Paulo Rodrigues Alves 
0 1mar Nas(!fmcnto Leite 
Francisca Lima das Neves 
Francisco Viana Rodrigues 

Eserlturãrle 
Glemerclante 

F uncionário Municipal 
Obs. Meteerol6glco 

Cemerclérlo 
Mtlltar 

Doméstica 
Funcion9rio Pública 

Todos residentes neste município e Comarca. 

Notifica , pois 11 todos a comparecerem à sala das su
sõeg do Tribunal do Júri , no ed!f!cio do Forum desttl Cio
marca. s ito à avenida Barão do Rio Bra nco, •fn, nesta ci
dade, no dia e hora acima mencionados, bem eomo nos 
subseque ntes enquanto dura rem as sessões, na forma e sob 
as penas da Lei. 

E para conhecimento de t odos, expede-se o presente 
ed itn! que será afixado no lugar de costume • publicado 
pela Imprensa. Dado e passado nesta cidade de Oiapoque, 
aos vin te e cinco (25) dias do mês de setmbro do ano de 
mil nove centos t1 setenta e quatro ( 1974). Eu, Manoel Janua
rio dà Silva, Escrivão do Júri, o datilografei e subscrevo. 

Dr. P etrúcio Ferrt-ira da Silva 
J uiz 

P oder Judiciár io 

J ustlça dos Territórios 

Terri tór io FedE>ral do Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de JJ1acapá 
Edital de Citação, com o Prazo de l !I dias, na Forma Abaixo 

O Doutor Rubens Baptis ta de Oliveira, Juiz 
Temporário da Comarca de Mocapá, Capital do Território 
Federa l do Amapá, na forma da Lei et c ... 

P'az Saber a t odos os que o presente Edital com 
prazo de 15 dias virem, ou de le tiverem conhecimento, que 
neste Juizo cone seus trâ mites um processo em que é 
acusado Isaac Vieira de Souza, como Incurso nos art.. 34 e 
62 da Lei de Contravenções P enais . 

E, como tenha o Oflcf ;tl de Justiça dt!ste Juízo certi
ficado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo 
poss!vel citá-lo pessoalmente , citá-o pelo presente a cwm
parecer neste Juizo. no edificlo cio Forum desta Comarca 
sito à AveRic1a Amazonas, nQ 26, esquina com a Rull Cal. 
Coriolano Juca, nesta cidade, no prazo de 15 dias após a 
publicação, a fim de ser Interrogado, prom over sua 
defesa e sPr notificado dos ulterior es t ermos do processo, 
a que deverá comparecer sob pens de re vulla. P ara co
nhecimento de todos é passado o presente Edital , cuja 2• via 
ficará afixada no lugar de costume. Dado e passado nesta 
cidade, aos quatro dias do mês de outubro de ano de 
mil novecentos e setenta e quatro. Eu. Nino Jesus Aranha 
Nunes, escrivão erR exerc!cio, subscrevi. 

Ruben• Baptista à e Oliveira 
Juiz Temporário 

Estatuto da Cooperativa dos Avicultores do 
Território Federal do Amapá - COAVIAP. 

Aprovado pela Assembléia Geral, realizada no dia n de 
outubre de I .9'13. 

(Contlnuaçfto de número anterior) 

§ !!2 - As deliberaqõeo nas A1semblêlas Gerais 1erão 
t omadas por maioria de votos dos u socladoa presentes 
oom direitos de votar, tendo cada associado, presente ou 
repreaentado, direito a 1 (um) só voto, qualquer que nja o 
número da sua• quotu-partea. 

§ 4.o - Pruc:reve em 4 !quatro) anos a aqão lf8ra 
anular aa deliberações da Auembléla Geral viciadas de errG, 
dolo, fraude eu almulaçio, ou tomadu t om violação da lei 
eu do Estatuto, contado o prazo da data em que a Antm
blíla tlver sido realizada. 

Gapltulo VII 

Da Auembléia Geral Ortllnbla 

Art 2G - A Auembléia Geral Oràlnária, que 1e re
alizará obrigatoriamente uma vez por ano, no decorrer tio 
mê1 de março, delibE>raré sabre os seguintes as1untos , que 
tleveriio constar da ordem do dia: 

I - prutação de contas dos ór&rãoi de adiRinlstraçlo, 
acompanhada do parecer de Coau!lho Fltcal, oompreendea-
••: 

r elatório da restAe; 

lia lanço; 

Demons•ratlvo das sobras apuradas decorrentes da 
insuficiência das contribuições para cebertura das de&pens 
da Sociedade e do Parecer do Conselho Fiscal; 

- Pla no de ailvld!des da sociedade par a o exe11cício 
seguinte. 

11 - Destinação das •obras apuradas ou rateio das 
perdas de correntes da lnsuficllncia das con,rlbuiqlles par!'l 
cobertura das despesas da Soc:lf'dade, deduzlnllo-se, no pri
meira caso, as parcelai para os FundiU Obrlgat6rloe. 

III - Eleição dos oompoRentu do Conselho de Ad
ministração, do C•mselho Fiscal e de outros, quanno for o 
caso. 

IV - P'!xacão do valor da gratificação de represen
tação para o Presidente da Coeperativa, bem como o da 
Cédula de Presença , l)llra o• demais Conselhekos Adminis
tradores e Fiscais , pelo compareclmeato às respectivu 
reuniões. 

V - Quaisqwer usuatos de lnterease social, exclui
d os os enumerados no artigo 27 deste Estatuto. 

§ 12 - Os me mbros dos órgãos de administração e 
fi scalização n ão poderão partlo4par da votação das matér!aa 
r eferidas nos ltena I e IV des•e Art!~:o. 

§ 22 - A aprovação do Relatório, Balanço e ContM 
dos órg6os de administração desonera seus componentes de 
responsabilidade, ressalvados os casos de erro, dolo, fraude 
ou simulação, be m como de Infração da lei ou deste Es
tatutfol. 

Capitule VIII 

Da Assembléia Geral Extraordinária 

Art. 2G - A A&sembl-éia Geral Extraordinária rea
llzar- •e-é eempre que necen6rlo e poderÁ deliberar sobre 
qualquer assunto de inter esse da Sociedade, desde que 
mencionado no Edital de Convocaçllo. 

Art. 27 - f: da competência exclu~lva da Assembl"ll 
Geral Extraordinária delibera r sobre oa se guintes assuntos: 

I - R eforma do Estatuto; 

li - Fusão, Incorporação ou Desmembramento; 

III - Muda nça do objetivo da Sociedade; 

IV - Dissoluçi o voluntária da Sociedade e nomeAção 
de liquidante s; 

V - Contas do liquidante. 

Parigrafo Único - Sio neceuárlos os votos de 2/3 
(dois t erçus) dos auociados presentes, para tornar vá lidas 
as deliberações de que trata este ar~lgo. 

Capitulo IX 

Do Conselho de Admlnlstraçlo 

Art. 28 - A Cooperativa será admlnistnda psr 
um Coneelho de Admlnls,raçãe composto de D (cinco) 
membroa, todos associados, eleitos pela Auembléla Geral 
para um manãato de 2 (dolt) tlllOB, aenclo o~rlgatórlo, ao 
t érmino de cada pe rlodo do mandato, a renovagl0 de, no 
m!nlmo, 1/ 3 (um terço) do1 seus oompoaente~. 

§ 12 - Os membros do Censelho de Admlnl•trlçlo, 
cujo perlodo de mandato se lnfQia com a rua poue no Or
gão de Admlnlstra çAo, deslgnarllo entre si, em sua primeira 
reunião, os 3 (trh) que exeroerlê as funções da P rulfente, 
VIce-Preside nte e Secre,árlo. 

(Contiaua M próximo número) 


	

