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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
Secretaria de Educação e Cultura 

ASSEADE/SOAC 

APROVO. 
Atthur Azevedo Henning 

Governador 

- Contrato nº 019/ 74-ASSEADE/SO AC/SEC 
- Empenhos nºs. 1.974 e 3.186 
- Cr$ 9.960,00 
- Cr$ 4.140,00 

Termo de Contrato que entre si celebram 
o Governo do Território Federal do Ama
pá, representado pela Secretaria de Edu
oação e Cultura, por este instrumento 
denominada Locatária e a Prelazia de 
Macapá, que passará a denominar-se Lo
cador (a), acordam pelo presente Termo 
de contrato, ceder, mediante elu ~uel, um 
imóvel de sua propriedade, mediante as 
Cláusulas e condições segnlntes: 

Cláusula Primeira - Da Cessão, Localização e 
Finalidade do Imó'.'el. 

O (a) Locador (a), cede a Locatária, mediante 
aluguel, um imóvel de sua legitima propriedade, 
)ocalizado à Rua General Ronúom, s/n - Batrro 
do LaquinhG, oom a finalidade de servir para fun
clor1amento do seguinte Estabelecimento de Ensino: 
Grupo Escolar Paroqural «São Benedito». 

Parágrafo Primeiro - Fica a Coordenação de 
Ensino de 1.0 GPau, com a responsabilidade de re
gulamentar os problemas administrativos e docentes, 
Visando um perfeito funcionamento técrti.co-pedagó
gico do Estabelecimento, bem como o fornecimento 
de material de consumo e equipamento escolar, 
mantendo para isso, permanente contato com o Nú
cleG de Apoio AdmJnistrativo da SEC/ Setol' de Ma
terial. 

Parágrafo Segundo - As dependências uti~
'láveis, serão alugadas ao dus•o unitário e quanti
dades estabelecidas, conforme mapas encaminhados 
a SecDetaria de Administração e F!nanças - SAF, 
através do Ofício nº 827/74-SOAC/ASSEADE/SEC, 
de 28/05/ 1974, e quad ro seguinte: 

ESTRUTURA 

MADEIRA 
Cr$ -

ALVENARIA 
Cr$ 117,!50 

12 

CUSTO 

10 meses 

(Mar./Dez) 

14.101,00 

ParágFafo Terceiro - O valor da· Nota de Em-

penha para cobertura dest e Contrato, foi objeto do 
Ofício nº 827/ 74-ASSEADE/SOAC/ SEC de 28/05/ 
1974, com demonstrativos das dependêndas utilizá
veis, bem como seu custo unitário, para estrutura 
em alvenaria e madeira . 

Cláusula Segunda - Do Pnazo de Locação · 

O prazo de locaÇão e vigência do presente 
Contrato, t erminará em 31 de dezembro e com 
efeito retroativo a partir de 1º de março de 1974. 

Cláusula 'Jlerceira - DO Aluguel e Alocação 
da Despesa 

O aluguel mensal, será de Cr$ 1.410,00 (hum 
mil, quatrocentos e dez cruzeiros) e para (rO) me
ses de Cr$ 14.100,00 (quatorz~ mi!l e cem cruzeiros), 
con~orme Notas de Empenhos abaixo, emititlos p~la 

Secretaria de Administrttçâo e Finanças - SAF: 

I I I 
Progra ma, elemento d& 

Empenho Data Valor despesa e fonte de 
Nç Cr$ recursos 

1.974 l t9J06/74 1 s.ss~.-oo-;-I-A_P_/o-9ot.2o4-s.1 .3.2.JFPT/74 
3.186 09/08/74 4.140,00 A P /0901.20.- 3.1.3 . ~./FPT/74 

1 
SOMA ... 

1
14.JOO.OO 

1 

Càáusula Quarta - Da Locação, Sublocação e 
Manutenção 

A Locatária não poderá IJ.ocar ou subloear em 
parte ou tod'O o imóvel ora cedido mediante aluguel 
e objeto deste Contr-ato, sem o consentimento pré
vio do (a) Locador (a), e se compromete a manter 
o prédio nas condições de higienização e habite-se 
como o recebea, para assim restituí-lo ao (a) Locador 
(a), finado o prazo de vigência deste Contrato. 

Cláusula Quinta - Da Execução das Despesas 

As de~pesas refeuidas na cláusula Terceira, com 
efeito retroativo a partir de 1 º março 197 4, serão 
executadas pela Secretaria de Administração e 
Finantas - SAF, através de sua Divisão <ie fman
ças - DF, mediante emissão e r.emessa de recibo 
próprio, pela Secretaria de Educação e Cultura -
SEC, ficando as despesas de água e luz por. conta 
do (a) Locacor (a). 

Cláusttla Sexta - Da Entrega do Imóv~J pelo 
(A) Locador (A) 

O (a) Loc9dor (a), fica na oblligação de entregar 
o prédio à Locatária, objeto des(e Contrato, em 
per:leitas condições de MgieJlização e habitabilidade, 
iem e que implicará na rescisão deste instrumento, 
sem pagamento de qualquer indenização on multa, 
a contar do prazo de vigência. 
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--- ---- -------- ---------
Cl!i u sula Sétima - Da Renova ção ou pror 

rogação 

Findo o p razo de lecação , compreendid o entre 
1.0 de março e 31 da dezembru d e 1974 , pederá 
est e Contrato ser r e novado ou prorrogado, se ass im 
convier as partes contra tantes . que pod erão de 
comum acor do, modificar em parte ou em tudo as 
condições n e le contidas. 

C láu sula Oitava - Da D evolução das Chaves 

As chaves do prédio ora sedido mediante alu
gu el, serão devolvidas pela Locátat:ia find 0 o prazo 
de vigê n cia , em 31 de d ezembr o de 1974. 

Oláusula Nona - Da Rescisão 

O n ão cumprimento das obrigações definidas 
nes t e instrumento. implicar.á em su a denúncia e 
consequente re scisão, por qualquer das partes con
tratantes. 

Cláusula Décima - Das Questões Judiciárias 

Para dirimir quaisqu er dúvidas surgidas du
rante a vigência deste Contrato, fica e leito, de 
comum acordo, o Foro d a Comarca de Macapá . 

E, por estarem assim de acordo, a Locat ária e 
o (a) Locador (a), ratifilcam o presente Contrato, 
firmando-o com suas assinaturas e nubricando todas 
as suas folhas, na pnesença de duas (2) testemunhas, 
que igualmente o assinam e r ubricam aos (03) de 
setembro de hum mil, novecentos e sete nta e 
quatre (1974), sendo este documento redigido em 
cinto (5) via s de igual t eor e forma. 

Macapá-AP, 03 de setembro de 1974. 

Dr. Leonardo Gomes d e Carva lho Leite N e to 
Secn:t á rio àe Educação e Cultur a 

p/Locatária 

Dom José Maritano 
Locador; (a) 

Test~munhas : 

João Lourenço da Silva 
Assessor de Orçamento, A valiaçã o ~ Contliole 

Mary - Nan ey Jucá Leite 
Assist ente de Orçame nto, Avaliação e Controle 

Secre taria de Educação e Cultura 
ASSEADE/ SOAC 

Aprovo: 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

- Contrato n.0 020/74-ASSEADE/SOAC/SEC 
- Empenhos nº • 1.962 e 3.186 
- Cr$ 7.245,00 
- Or$ 3.105,00 

Termo de Contrato que entre s i celebra m o 
Governo do Território Feder al d9 Amapá, re
presentado pela Secretaria de Educação e 
Cultura , por este instrumento denominada 
Locatária e a Prelazla de Macapã, que passará 
a denominar-se Locador (a), acordam pelo pre
sente Termo de Contrato, cedar, media ntl! 
aluguel. um Imóvel de sua propriedade, mediante 
as Cláusulas e condições aegutntes: 

Cláu sula Primeira -Da Cusão, Localização e Fl
nalllilade do Imóvel 

O (a) Locador (a), cede a Locatária, mediante aluguel. 
um lmlãvel de sua legítim<~ propriedade, localizado na cidade 
de Oiapoque com a finalidade de servir para funcioname nto 
do seguinte Esta belecimente de Ensino: Ginásio • Joaquim 
Nabuco•. 

Parágrafo Prime iro - Fica a E:oordenação de Ensino 
de 1.0 Grau, com a responsabilidade de regul11mentar os 
problemas administrativos e docentes, visando um perfeito 
funcionamento técnico-pedagógico do Estabelecimente, bem 
como o forn ecimento de material de consumo e equipa
mento escolar, mantendo para isso, permanente contato 
com a Núclee de Apolo Administrativo da SEC/ Setor de 
Matertal. 

P arágra fo Segun do - As deptnd&nolas utilizáveis , 
serão alugadas aa eust• unitário e quantidades estabe le
cidas, conforme mapas encamiohadoa a Secretaria de Ad
mlniltraçãa e FlnanQas ·- SA1', atravh do Oficio n º 
82T/ 74-SOAC/A5SEADE/SEC, Gie 28/ 01/ 1174, e quadro 
seguinte: 

IilSTRUTTJRA a u s T o 

,. 10 mes&IJ 

MADEIRA ALVENARIA (Ma r./Dez:) 
€ r$ Cr$ llMI 

I 9 10.350,01 

Paráarafe Terceiro - · O valor da Neta de &mpenhe 
para eobertura deste Coa,rat~. foi objeto tio Oficio n.o 
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827/H-ASSEADE/SOAC/SEC, dll 28/05/1974, com dercons
b'ativvs das dependências utillzávelB, bem como seu custo 
un ltério, para estrutura em alvenaria e madeira. 

Cláusula Segunda - Do prazo de locação 
O prazo de l•caçâo e vigência do prese ntr Cont; ;.:to. 

terminará e m SI de dezembro e com efeito retroativo a 
partir de 1.0 de março de I 974 

Cláusula Terceir& - Do alugue l e alocação cia despesa 
O aluguel mensal, será de Cr$ Ú3:>,00 (hum mil e 

trinta e ci co Cl'uzelros) e para (10) meses de Cr$ 10.350,00 
(dez mil e trezentc.>s e cinquenta cruzeiros), con forme Notas 
de Empenhos ab<~jxo, emitidos pela Secretaria de Adminis
tração e Finanças - SAF: 

Empenho 
N." 

Data I Valor 
Cr$ 

P1·ograma, elemento de 
de~;:JI'SB e fonte de 

r~cursos 

].962 ., I 9/06/74 1 7.245,00 I 
3.185 09fu8/ H 3.to5.oo 1 

A P /0901.204-3. 1.3.2./ FF'T/ 74 

A p /0901.204- 3.1 3.2./FPT '" I 
jsoMA ..... ,l0.35o.oo / 

C láusula Quarta - Da Locação, Sublocação e I 
Manuten~ão 

A Looatária não poderá locar ou sublocar em parte ou 
todo o imóvel ora cedido mediant e aluguel e objeto deste 
Contrato, sem o CliHISentimento prévio do (a) Locador (a), e se 
compromete a manter o prédio nas condições de higieniza
ção e habite-se como o reeebeu, para assim restituí-lo ao 
<e) Locador (a), findo o prazo de vigência deste Contr ato. 

Cláusula Quinta - Da Execução das Despesas 
As despesas refiridas na cláusula Terceira, com 

efeito retroativo a partir de 12 de Março de 1974, serão 
executadas peta Secretaria de Admini~tração e Finanças -
SAF, através rie su• Divisão de Finanças - DF, mediant e 
em issão e remessa de recibo próprio, pela SAcretaria de 
Educação e CultuFa - SEC, ficando as desJ?esas de água e 
luz por eonta Elo (a) Locad6r (a). 

Cláusula Sexta - Da Entrega do Imóvel pelo (A) 
Locador (A) 

O (a) Locador (a), fica na obrigação de entregar o 
prédio à Locatilria, objeto deste Contrato, em perfeitlls cen
di~ões de higienização e habitabilidade, sem o que implica
rá na rescisão deste instrumento, sem pagamento de qual
quer indenização ou multa, a contar do prazo de vigência. 

Cláusula Siétima - Da R enovação ou Prorrogação 
Findo o prazo àe locação, compreendido entre 1° de 

março e 31 de dezembro de 1974, poderá este contrato ser 
renovarão ou prorrogado, se assim Cllnvler as partes QOntra
tantes, que poti~rão de comum acordo, modificar em pa rte 
ou em tudo as condições nele contidas. 

Cláusula Oitava -- Da Dev0Iueão das Chaves 
As chaves do prédio ora cedido mediante aluguel, 

s~rão devolvldaa pela Loçatária, fin<iio o prazo de vigência, 
em 31 dP. dezembre de 1974. 

Cláusula Nona - Da Reseisão 
O n!le cumprimento das obrigações definidu neate 

iostrumento, implicará em sua denúncia e consequ<>nte rel
citio, por qualquer das putes contntantes. 

Cláusula Décima - Das Questões Judiolárias 
Para dirimir quaisquer àúvidas surgidas durante a 

v lgincfa deste Contrato, fica eleito, de C<!>mum acordo, o 
Fero da Oomarca de Macapá. 

E, per estarem assim de acordo, a Locatária e o (a) 
Lgeador (a), ratltlcam o presente Contrat•, firmando-o com 
auas u sinaturas 11 rwbrlcanàe todas as suas felhas, na pre
••n~a da duas (2) testemul'lhas, que igualmente o usinam e 
rutlri.:am, ao• (98) de 11etembro de Hum mil, ugvecentos e 
•e•eata e q uatro (1974), senão este àooumento redlgide em 
eince> (li) viu de Igual teor. e fol'ma. 

Macapá-AP, 03 de sete mbro de 1974. 
Dr. Leonarde Gomes de Carvalho Leite Neto 

Secretário de Edueaqão e Cultura 
p(L0catária 

Dem J ollé Marltano 
Locador {Al 

Testemunhas: 
Joio Loureo,o ela Silva 

Asussor de Orçament(), Avallaçãe e Controle 
Mary-Nancy Jucá Leite 

AISistante àe Orçamento, Avaliação e Contrele 

Secretaria de Educação e Cultura 
ASSEADE/SOAC 

Aprovo: 

Art hur Azevedo Henning 
Governador 

- Gontrato n2 025/ 74-ASSEA DE/SOAC/SEC 
- Empenhes n Pil 1.966 e 3.181 

- Cr$ 3.360,00 
- Cr$ 1.440,00 

Termo de Contrato que entre si celebram o 
@overno do Terrltórlr. Federal do Amapá, re
presentado pela Ses:retar ia de Educae5o e Cul· 
t ura, por este 'instrumento denominada Locatá
ria e a Igreja Assembléia de Deu11 q ue passa
rá a denominar-se Locador (a), acordam pelo 
present e Termo c:le Contrato, ceder , mediante 
aluguel. um Imóvel de sua propriedade, median
te as Cláus\illas e condições seguintes: 

Cláusula Prim eira ·- Da Cessão, Localização e Finali
dade do Imóvel. 

O (a) Locador (a), cede :a Locatérl:a, mediante aluguel, 
um imóvel de sua legítima propriedade, locnlizario à Rua 
Hamilton Silva gfn.0 - Bairro do Trem com a f inalidade 
de servir para funcionamento do ~egulnte estabelecimento 
de ensino: Escola Agrupada «Vicente Rego Bsrros ». 

Parágrafo Primeiro - Fica a Coordenação de Ensi
no de 1º Grau, çom a responsabilidade d e regulamentar os 
problemas administrativos e docentes, visando um perfeito 
funcionamento técnlco-pedagógieo ào Estabeleclmtnto, bem 
como o fornecimento de materia l de consumo e equipa
mento escolar, mantendo para isso, permanente contato 
com o Núcleo de Apoio Administrativo da SEC/Setor de 
Material. 

Parágrafo Segundo - As d ependências utilizáv~i s, 
sarão alugadas ao custo unitilrio e quantidade estabelecidas. 
conforme mapas encaminhados a Secretaria de Adminis
tração e Finanças - SAF, através do Oficio n º 827/74-
SOAC/ ASSEADEtSEC. de 28/o5/1974, e q uadro seguinte: 

BITRUT U RA 

MADEIRA 
er$ 8(),08 

6 

ALVENARIA 
Cr$ -

C U S T O 

10 meses 

(Mar./Dez) 

4.800,00 

Parágrafo Teraelro - O va lor da Nota de Empenho 
para cobertura deste Contrat<il, foi ob9eto de Oficio no 827 f 
74-ASSJ:ADE/SOAC/SEC. de 28/0!i/ Hl74, coru demonstrati
vgs das àependên;iu utilizávela, bem como seu <'UBto unl
*ârio, para estrutura em alvenaria e madeira. 

Cláusula Segunda ·- D<D Prazo de Lgaaçãe 

O prazo de loeavão e vigência do presente Contrato, 
&irmfaará em 31 de dezembro e com efeito retroativo a 
Jar\lr de 1.0 de março de 1974. 

Ci::IAusula Terceira - Do Aluguel e Alocação da Despesa 

O a1ujue l mensal, sará de Cr$ 480,00 (quatmcentos e 
iiMnta cl.'wzeiros), e para (10) meses àe Cr $ 4.800,00 {quatro 
mil, oltoaentos cruzeiros), conforme Notas de E mpenhos 
abaixo, emi,ldos pela Secretaria de Administração e Flnan-
9a1 - IAF: 

I I 
Programa, elemento de 

Bmpenho Data Vasler despesa e fonte de 
Nt Cr$ recursos 

1.965 119/o6/74]3.360,oo I AP/o~ol.2o4-3.1.3.2/FPT/'14 
3.181 o9/o8/H U.40,oo AP /o~ol.2o4- 3.1.3.2{FPT/74 

/soMA .... :j 4.soo,oo I 
Cláusula Quarta - Da Locação, Subtoca~ão e Manu

ten9ãe. 

A L6)catária nio poderá l&car ou sublocar em parte 
ou to4o o Imóvel ora eediào mediante aluguel e objeto 
desh! Contr11to, sem o oonsentimento prévio do (a) Locador 
(a), e se compromete a manter o prédio nas condições de 
higienização e habite-se como o recebe u, para asaim resti · 
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tuí- lo ao «a>• LGcaõor «a>>, findo • prazo de vigência deste 
Contrato. 

Cláusula Quinta - Da Exeeução das despesas 

A d despesas refe ridas na clAusula t er ceira, com efeito 
retroativo u part ir de 1.0 de março de 1974, ser ão e>·ecuta
dt~ s pe la Secretar ia de Administração e Finanças - SAF, 
a tra\·és de sua Divisão de F inanças - · DF, mediante emis
são e remessa de recibo próprio, pela Secret aria de Educaqão 
e Cu\t ul'a - S KC. ficando a s despesa ~ de àgua s e luz por 
conta do «a» Locador «a». 

Cláusul a Sexto - Da Ent rega do Imóvel pE' Io { 1\) 
Locador (A) 

O (a) Locador (a), fica na obr igação de entre iar o 
prédio à Locatária, objeto deste Contr ato. em perfeitas con
diç;•c·s á e hig ie niz!lção e ha bitabi lidad e, sem CJ que implicará 
n::~ rescisão deste im trumento, sem paga mento de qualquer 
indenização ou multa, a conta r do prazo de vigência. 

Clá usula Sét.ima - Da R enovação ou prorrogação 

Findo o prazo de Locação, compreendido entre 1.0 de 
rr. ::~ rço e 31 de dezembro de 1974, poderÁ este Contrato ser 
r enovado ou prorrogado, se assim convier as partes contra
t a ntes, qu e poderão de comum acordo, modificar em parte 
ou em tudo as condições ne le contida s. 

Clá usula Oitava - Da Devolução das Chaves 

As chaves do prédio or a cedido mediante alugue l, 
ser ão devolvidas pela Locatár ia, findo o prazo de vigência, 
em 31 de dezembro de 1974. 

Cláusula Nona - Da RE'sclsão 

O não cumprimento das obr igações definidas neste 
inst rumento, Implicará em sua denúncia e coosequente 
rescisão, por qualquer das partes contratantes. 

Clá usula Décima - Das Questões J udiciárias 

Para dirimir quaisquer dúvidas surgidas durante a 
vlgê nt: ia dest e Contrato, fica e leito, de comum acor do, o 
Foro da Comarca de Macll pá. 

E , por e~tarem assim de acordo, a Locatária e o (a) 
Locador (a), ratificam o presente Contrato, fi rmanào-o com 
suas assinaturas e rubricando todas as suas folhas, na pre
sen~:a de duas (2) t estemunhas. q ue igua lmente o assinam 
e ru bricam aos (03) de setembro de hum mil , novecentos e 
setenta e quatro (1974), se ndo est e documento redigido e m 
clnc10 (5) vias de Igual t eor e forma. 

Macepà-AP, 03 de setembro de 1974. 

Dr . Leonardo G omes de Ca rva lho Leite Neto 
Secretário de Educação e Cultura 

p/Locatárla 

Otoniel Alv es de Ale noar 
Looador (a) 

Testemunhas: 

J oão Louren çe da ~ilva 
Assessor de Orçamento, Avallação e Contro le 

Mary-Nancy J ucá Leit e 
Assistente de Orqamento, Avaliação e Controle 

Mlnlst~rio da 1l'ducaçêo e Cultura 

Campanha Nacional de Alimentõõlção Escolar 

Coordenação Region&l no T . F. do Amapá 

Comissão de Licitaç!ie 

AVISO 

A Comissã4!l de Licitação de Coordenaçã o Regional da 
C.N.A. e no Ama pá do Ministério da Educação e Cultura 
chama a atenção dos lnter es!ados pau a bomada de pre
t os em eplgrafe a realizar-se no dia 23-18-74, às I 11:00 ho
ras , no prédio da Coordenaqão Reelonal da C.N.A. e no 
Amapá à avenida Amaze~nas 10~. pera aquisição de eêneroa 
allmentlclos. 

O Edlbl eompleto ancon\ra-se afixado no quadro de 
a viao, na portaria do prédio, no endereço supracitada. 

Macapá, 08/ 10/ 74 ~ 

Be11edito Lope1 Marinho 
Presl•eAte da Comluão de Lioliatã• 

Secr etaria de Segu1·a.nça Pública 
Divisão de Trânsito 

Portaria n º 05/ 74-DITRAN-AP 

O Diretor da Divi são d e Trânsito da Se
cre taria d~ Segu ra nça P ública do Território 
FedPra l do Am apá , no uso de suas atribui
ções que lhe confere o insiso I, do a rt. 30, 
do Regu lamento do Código Nacional de 
Trânsito, aprova do pelo Decreto nº 62. 127, 
de 16 d e J aneiro de 1968 e , 

Co ns i de ran do: 

- que no dia 13 de j ulho do corrente ano, o 
moto rist a am ador Manoel Reis Nun es, dirigindo o 
veículo de chapa AA-1 901, de prop riedad e da As
sociação dos Servidores Civic do B ra !'il - ASCB, 
na Rodovia Macapá-Fazendinha , na «contra--mão>> 
de dire~ ão, abal roou -se ce m outro veículo, causon
do em consequência, um a vítima e d anos n .ateriais 
nas duas viaturas; 

- Que submetido ao exame de dosagem al
cóolica , ficou comprovado · q ue o mencion ado m oto
ri sta. no ato da infração, se enconh a va em estado 
de em briaguês alcóolica ; 

- que o m otori sba em refenência é reinciden
t e em faltas dessa natur~za, conform e consta de 
seu pron1iuário; 

- finalmente as conclusões do proéessso m a n
dado instaura r para apurar a responsabilidade do 
infrantor. 

Re s ol v e : 

- Apr;eender pelo prazo de 10 (dez) m eses, a 
Carteira Naciona'l de Habilitação nº 2910 e P ron
tuá rio nº 2932, expedida por esta Divisão, perten
cente ao m otorista amador Manoel R eis Nunes, 
nos t ermas do a rtigo 199, Inciso li, do Regulamen
to do Código Nacipnal de Trâ nsito, a contar do 
dia 13 de julh o do corrente ano. 

- Determinar que a i ecretaria expeça comu
nicação a todos os DETRANS dos Eestados e T er
ritórios. 

Dê-se ciência , cumpra-se e publique-se. 

Gabin ete do Direto r de Trânsito, em Macapá, 
04 de out ubro de 1974. 

He rmógenei CostA 
Diretor da Divisão de T rânsito 

Estatuto da Cooperativa dos Avicultores do 
Território F ederal do Amapá - COAVIAP. 

Aprovado pe la Assembléia Geral, realizada no dia 2T de 
outubre de 1.973. 

fCont inuaçlo do número anterior} 

§ 2E - Não podem compor o Conselhe> lle Admlnl&
tracão parentes entre st até o 11 2 (segundo) grau, em linha 
reta ou colateral. 

§ 32 - Os admlnlatradoreR, eleitos ou contntadoa, 
não serão pessoalmente responsévei11 pelas obrlga~õee que 
contraire m em nome da Soeiednde, mas reilponderfio solida
riamente pelos prejulzos resultantes de seus atol, se a ti
rem com cÚlpa ou t1olo. 

§ 4Q - A Cooperntlva reaponderé pelo• atos a que 
se refere o pará&rafo anterle>r, se es h ouvet: ratlfleedo eu 
delea logrado proveito. 

§ JI E - Os que participarem do ato ou operaçlio so
cial em a ue se oculte e •at\lreza da aocledade, podem ser 
à eclarados peuoalmente responsável• pelu obrlaaçõu em 
nome dela cc.mtraidas, aem prejulzo das santõea penall ea• 
bivela, 

(Çon,faua ne próxlme número) 


	

