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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

Termo de Convênio que celebram o Governo 
do Território Federa l do Amapá e o Hospital 
Escola São Camilo e São Luiz. objetivando a 
prestação de Assistência Médica. paramédica e 
odontológica à popul ação não previdenciária e 
carente de recurso8 ecc.nômlcos, do Território 
Federal do Amapá. 

Aos lO dias do mês de outubro do ano de 1974 !hum 
mil novecentos e setenta e quatro) no Pal ác io do Setentrião, 
presentes o Governo do Territórió Federal do A")apà re
pre&entado pelo Exmo. Sr. Governador Arthur Azevedo 
Henning, n<'s termps do artigo I B, itens III e XVII do De
creto-Lei 411 , de B de jarteiro de 1969 e o Hospital Escola 
São Camllo e São Luiz, representado por seu Diretor Ad
ministrativo. Exmo. Sr. Dr. Marcello Cândla. com poderes 
expressos para tal , previstos no Estatuto do Ho8pilal Es
cola São Camilo e São Luiz, por terem valioso e bom, as
sina:-:~ o pre&ente Com·ênio, na forma e condições abaixo 
estipuladas. 

Das Partes 

C'láusula Primeira - Fleam conve-ncionadas as riesig
nações de G.T.F.A., para o Governo do Território F~deral 
do .'\map~ e de São Camllo/Sio Luiz para o Hospital Esco
la São Camllo e São Luiz. 

Do Objeto 

Cláusula Segunda - Ê objeto destP. Convênio a pres
tação de aasiltêncla médica, paramédica 1!: odontológica à 
população não previ~encfárta a c&rente da recursos econô
micos do Território Ftideral do Amapá. 

Das Obrigações 

Cláusula Terceira 

I - eompete u São Camllo/São Luiz: 

a) - Submeter a tratamento adequado em suas 
unidades hospitalares, os tioentes necessitados de assistên
cia médica, paramédica e odontológica caracterizados nlt 
Cláusula Segunda deste Convênio, independentemente de 
encaminhamento pela Secretaria de Saúde e Ação Social 
do G.T.F.A., obrigando-se a~ atendimento mínimo mensal 
de oem (100) Qonsultas, vinte (20) Internamentos e tantos 
quantos pronto atendim&ntos forem necessários; 

b) - Aplicar os recursos pro venientes do Convênio, 
àe ~oordo com os objetivos e finalidade s que lhe deram 
orlg&m; 

c) - Obedecer a orientação coordenação e fiscaliza
ção Gie Secretaria de Saúde e Ação Social no que aoncerne 
ao fiel cumprimento do objeto deste Gonvênlo; 

li - Compete ao G T.F.A.: 

a) - Inclusllo em seu orçamento da dotação des ti
nada a atender a exeou~ã& do Convênio; 

b) - Orientar, coordenar e fiscalizar atr'ivés da se .. 
cretaria de Saúde e Ação s~cial os trabalho~ objeto deste 
Convê.nio; 

o) - Encaminhar &G São Camilo/São Luiz através da 
Secretaria de Saúde e Ação Social os doentes d efinidos na 
Cláu11ula !egunda deste Convênio, que necessitem tie 
assistência médica, peramédica e odontológica. 

Dos Recursos 

Clh1ula Quarta - O São Camilo/São Luiz, cemprirá 

as obrigações que lhe cab e, a través de importância pre • 
vlamento consignada no erc,:nmP.nlo do G.T.F A., para efeito 
de indenização d11s despes-as conlraíâ11s no obj~;to deste 
Convênio. 

Cláusula Quinta - O São Camilo/São Luiz. fornece 
rá à Secretar ia de Saúde e Açiio Social 1uda8 as informa
ções n E>cessária s que possibilitem ajuizar o andamento dos 
serviços assistenciais , promovt-ndo contfltos periódicos entre 
as partes convenentE>s . com a finalidade de dar fie l cumpri
mento no obj~to deste Convênio. 

Cláusula Sexta - Para comprovação das despeHas 
reallzadas o S5o Camilo/São Luiz aprsentará à Secretaria 
Saúude e Ação Socia l balancetes mensais de aplicação, re
lntórlo ci rcunstanciado com respectivo comprovantes, que 
serão imediat.amente encaminhados à Secretaria de .'\.dminis
tração e Finanças para competente apreciação e a;>rovaçào. 

Cláu sula S?tltna - A despesa para execução do 
pr esente C:on vênio correrá pr>r conta dos recursos do 
Fundo de participação dos Estado~. Distrito F edE!ra l e 
Territórios. Progr ama Saúde e Saneame uto, elemento de 
despesas 4.1.2.0 -serviços em regime de programa(·ão espe
cia l, empenho n2 3.697/74 no va lor de C$ 150.000.00 (Cento 
e cinquenta m H cruzeiros). 

Cláusula o•ta va - A importância refedda na cláusula 
anterior será paga em tlrês (3J parcelas iguais de Cr$ 50.00.00 
(cinquenta mll cruzeiros) cada uma, a prime ira qu<.1ndo da 
assinatura do presente Convinlo e as r est&ntes DflS m&ses 
subsequeatu, sendo que somente será liberada a parcela 
seguinte após a aprese!ltação do exigidg na Cláusula Sexta 
deste Convênio. 

Do Prazo 

('!lsusula - Nona - O pre!lente Convênio vigorará 
da data de sua a•slliatura até 31 de dezembro de 1974, sen
do sua prorrogaçã o admissível à critério das partea. 

Rescisão 

Cláusula Décima - A Inobservância de qualque r 
cláusula eondição ou obrigação do presento, bem CCJmo. por 
motivo de conveniência ou por acordo e ntre as partes, P"
derã ser reseindido este Convênio, ind<:!pendentemente de 
notlfica9ão ou interpelação judicial. 

FORO 

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o Foro da 
Cidade de Macapá, Capital do Território Federal do Amapá, 
com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que 
seja, para dirim~ncla de qualquer dúvida orlún ja à este 
Cllonvênio. 

E, para Urmeza e validade do que ficou estipulado. 
lavrou-se e preaentta termo, que lido e achado conforme, vai 
assinado pelas partes convr.nente em 5 ( dncu) vias de 
igual teor e forma. para o mesmo !im e na -pruem;a àas 
ies temunh:as abaixo arroladas. 

M:u:apá, 10 de outubro de 11174. 

Arthur Azevedo Henn1n~ 
Governador 

Dr. Marcello Cândia 
Direto .. Administraiive~~ do São Camilo/Siio Luiz 

Testemunhas: (Ileglveis) 
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As Repartições Públicas 
f•ratilre.l& tJevedo reaet•r 
e dpedleute de8tlnado à pu
blicaQAo nute DIÁRIO OFI
CIAL diàrlameate, até ê.s 
18·30 horas. exceto aos sába
ttes qoando deverã& fazê-lo 
nc~ às 11:10 horas. 

As reclatllações pertinen~ 
te 11 à matéria retrit u1da nos 
" ll'l&B ll e err os r u onús! õe11, 
uevcrlo ser formuladas por 
<:~ IBt'ito . à Seçno 4e Redação, 
das 9 às 13:~11 horas. no má
xiUJn att'! 72 h o r a s aJl l.& a 
~li( da do e órgãos oficieis. 

Os orlginu!s deverão ser 
detllogrofRdes c auteotlcadol, 
.,et811 lvedas, por quem de el l
·•lt(• .. !I.!!Ur os e em endafl. 

~xcetundas as J:lara o cx
lerlor, flUe l:ier BC\ 1 e m p r e 
aaunls os asJ;inetura s podsr
Re·li,9 tomtl ':', 1·m qualquer 
época, po r sdb 11' " • <' P ou um 
8BO. 

Aa assioatl1rat! v en cidas 
oederlo ser s u spen~>us scn. 
nlae prévio. 

EXPEDIENTE 
IMPRENSA OFICIAL 

DIRETOR 
CaTlos de Andrade f-on tes ....... .. . 

DIÁRIO 0 F1CIAL 
lm pr ct so nas Q[,clnas da l m~trenst. Of icial 

MACA PA - T.~ A~ÁPÁ 

An u al . 
Semestral. 
'Trimest r al 

ASS I NA T URAS 
Ct$ 

Número avulso. .. 

25 ,00 
12,50 
6,25 
0.30 

.\1 1.\eparti,õea PúbltClat 
ctneir-aPI-o M anluaturu 
aaaata renovada& até 23 de 
fevereiro de cada ano e à• 
ink:ladas, em qualquer époott 
peles ór~Jiles eompetentet. 

i A hm de pottibllitar a 
1 remeau de valores acompa
. ahados de estlareelruentoa 
I quanto à aua aplJca~llo, soli· 
oltaiDoa u1em tJB loteresndos 

J preftrenclalmnte cheque OI' 
vale postal. 

' Os auplementos àa dl· 
j ~;õu do& órgloa oliclala 16 
1se forneeeri!u ao• uainanter; 
· que as aolicitorem no e to da 
assinatura. 

O luncionl1 n o público fe-

l ." •. • • * " * " . dera! tel'A um desconto 116 
•BRP. S LIA - E~te D1án o Otlclal_é ~.>ncontradl) p1n·a •e1tu- l O% . 'Para fazer jus a t att 
ra no Salão ~acHmal e InternaciOnal da Imprensa. da desconto, düvern provar etta 

COOP_ER PRE'SS, no «Bral<llla Imper~al Hot~ condição OC> ato da uslnatUl'& 
Pnra facil!laL' ao11 ossinan- J A llm de evitar ll oluçlo 

1 tea a verificaçâo do pruo de de continuidade no recebi~ O custo de cada c.>fomplar 
vallâade de sua11 as smaturas, mento dos jorunis, d e vem : atrasa do dos órg~fo s ofi
na parte EUperior do enderê~ os assinantes provi(jenciar a i el&lll 11era, nh venda avul10 
ço vflo impreeos o número reaptctin renovação com . ncu scida de Cr$ 0,01 se da 
ào ta lflo UI:' registro o mês e anteced6ncia mfnimH de trin- 1 mesmo ano, e de CrS ?,00 
o ano em que fin dnrá. ta (30) dl1111 . I por ano decorrido. 

Secretari a de Educação e Cultura 
ASSEADE/ SOAC 

m es de Ca rvalho Leite Neto-DD. Secretário de 
Educação e Cultura, p resente o Ilustríssimo Senhor 
Coronel Luiz Ribeiro de Almeida-MD. Coordenador 
Territoria l d o MOBRAL no Amapá, doravante de
no minados sim plesm ent e GTFA/S EC e COTER/ AP, 
tendo o pr esente instrumento, o sentido de mútua 
co laboração e ação integrada , aoordam poc est~ 
t ermo de Convênio, oriundo e fundamentad o no 
Processo n .0 1.593/74-GAB, de 05/07/ 74, cl9m su
porte s nos Ofíoios n .0 s. 256/74-COTER/ AP, de 
1.0 /07/ 74 e 364/ 74" COT ER/ AP , de 16/ 09/ 74. 

Aprovo: 

Arthur Azevedo Hennin g , 
Governador 

Con vênio nº 004/ 74-SOAC/ ASSEAD E/SEC 

- Empenho n.0 3640/ 74-SAF 

Convênio que entre si celeb ram o Gove r
ne do T erritório Federa l do Amapá repre
s entado pela Secnetaria de Educação e 
Cultura e a Coordenação Te rrito rial do 
MOBRAL no .1:\ rr.apá, para fins de exe
cução de um programa de assistência fi~ 
nanceira, mediante as cláusulas e condi
ções seguintes : 

C láusula Primeira - Local, Data e Fundamen
to Legal. 

- Lavrado e assinado nesta cida de de Maca
pá , capital do Territó rio F ederal do Amapá, aos 
t rinta {30) dias do mês de set embro de 1974, no 
Gabinete do Titula r da SEC, os infra-assinados, em 
ato prl'siàido pelo Excelentíssim o Senhor Gover
nador do 'l'erritório Federal do Am apá, representa
do pelo cxcelentíssimo S enhor Dr. Leonardo Go-

Cláusula Segunda - O bjetivos e R esponsab i
lidade 

- As pa r t es r.onv ene nt es elegem corno obj e
tivos deste Convênio, a manutenção de pessoal do
cente , a nível de suplementação de pagamento pa .. 
r a Profe!'sores da Educação Integrada e Infan to
Juvenil, bem como a com plementação de g ratifica
ção para .'\lfab etizad ores e diá ria s para Super vi se 
res da s Com issões Municipais do Mobral, confcrme 
P lano de Aplicação d efini do às fls. 04, do Proce s
so n. 0 1.593/ 74-GAB, de 05/ 07/74, no valor global 
de Cr$ 75.000,00 (setenta e cinco mil cruzeiros) e 
reaj ustado para Cr$ 66.500,00 (sessenta e seis mil 
e q uinhentos cruzeiros), conforme termos do Ofício 
n .0 364/74-COT ER/AP, de 16/ 09/ 74, cu jos dados 
transladam os a segu ir: 

Comissões I 
Despesa com Pessoal 

Complemen tação I Ajuda Manut. l O bser vação 

Municipats Alf. e Pr0f. Ed . Int. I Superv . Mu.nic. 
TOTAL 

COMUM/Maca pá 45.000,00 - 45.000,00 O valor da comp~e-

COMUM/Mazagão 5.750,00 1.250,00 7.000,00 
mentação aos Proff!s : 
sores de Educação 

COMUM/ Amapá 4.750,00 1.250,00 6.000,00 Integrada e dos Alfa-
betizadores, fica a 

COMUM/Oiapoque 3.750,00 1.250 ,00 5.000,00 cri tério das COMUNS, 

OOMUM/Calçoene 2.250,00 1.250,00 3.500,00 dentro das disponibi-
!idades de: verba; 

- SOMAS: 61.500,00 5.000,00 66 .500 ,00 
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Parágrafo Primeiro - Responsabmdades do 

GTF A/SEC E SAF 

- Repassar, mediante forma de parcela única, 
a COTER/ AP, a importância de Cr~ 66.501),00 (s es
senta e seis mil e quinhentos c ruzeiros), empenha
da sob o nº 3640/ 74 ·SAF, pela Secretal'ia de Ad
ministração e Finanças, em · &tenção ao Ofício 
n.0 1299/ 74-SOAO/ ASSEADE/ SEC, de ~3 /09/74, cu
jas despe~a s correrão p0r conta de recursos do 
Fundo de Participação dos Estados, l.J~strito Fede
ral e Territór.ios, exercício de 1974, elemento de 
despesa 3.1.3.2./ 0utros serviços de Terceiros. 

- A Secretallia de Admini stração e Finanças ' 
SAF, além do processamento e ex ecução a ní w l 

financeiro do presente Convênio, deverá orientar a 
COTER/ AP, uo tocante a aplic::> ção da importância 
liberada nos termos da legislação v-igente, bem co
mo forne cer elementos indispensáveis que objetivem 
a apresentação formal da prestação ele contas, no 
tempo e data aprazada por este in strumento. 

·- A Assessoria de Administração da Educação 
- ASSEADE, através de seu Setor de Orçamento, 
Avaliação e Controle, compe1tirá o acompanhamento 
e controle da execução físico/financeira deste Con
vênio, m antendo com a COTER/ AP e SAF, perma
nente contato. 

Parágrafo Seg undo Responsabilidades da 
COTER/ AP 

- Aplicar a importância que será recebida e 
objeto deste Convênio, mediante Plano de Aplica
ção já analisado e julgado conforme, que se torna 
peça inseparável deste instrumento. 

- Acatar os critérios, orientações e normas 
da Secretaria de Administração e Finanças - SAF, 
no tocante a apPesentação formal da prestação de 
contas. 

Prestar contas dos recursos recebidos à Se
cretaria de Administração e Finanças - SAF, atra
vés de seu Setor de Prestação de Contas, libjeti
vando análise e posterior aprovação, no tempo e 
data apraz!lda em Cláusula especííiea deste instru
mento. 

Cláusula Terceira - Execução 

A execução do presente Convênio, será respon
sabilidade da COTER/ AP que além de executora , 
é fundamente responsável pela aplicação dos re
cursos liberados , objeto deste instrumento . . 

Cláusula Quarta - Vigência ~e PDOrrogação 

- O presente Convênio terá a duração de um 
períoda que iniciat-se-á na data da liberação da 
parcela gl0bal de Cr$ 66.500,00 (Besseota e seis mil 
e quinhentos cnuzeiros) em favor da COTER/ AP, 
e seu t érmino em 16/ 12/ 74, ficando a aprasentação 
formal da prestação de oontas , dez (10) dias após 
o dia e mês limites estabelecidos por esta cláusula. 

Parágrafo Único - A pronrogação deste ins
trumento, esta condicionada a apresentação foKnal 
da presta.ção de contas, bem como o recolhimento 
do saldo verificado em 16/ 12/ 7 4, mediante depósito 
no Banco do Brasil S / A - Agência de Macapá em 
favgr do Governo Territorial, em conta específica 
que será indicada pela Secretaria de AdministraQão 
e Finanças - SAF e, sormnte em pricípios de 
197l5, será estudada a sua r eprogramação, após 
entendimentos entre as pentes convenentes. 

Cláusula Quinta - Rescisão 

O não cumprimento das 0brigações definit'!las 
neste instrumento, implicará em sua denúncia e 
consequente rescisão, por qualquH das partes 
convenentes. 

Cláusula Sexta - Validade 

- Este Convênio, passará a ter valiàa r: e, apos 
a aprovação do Excelentí ssimo Senhor Governador 
do Território Fed eral do Amapá , a Hberação da 
importância de Cr$ 66.500,00 (ses senta e sei s mil e 
quinhentos cruzdros) e a competente publicação no 
Diário Oficial do GTFA . 

Cláusula Sé tim a -- Dl'l s Questões Judiciárias 

- Para dirimir quaisquer dúvidas surgidas em 
co nseqüência do não cuprimento fiel deste inst ru
men to, .de comum acordo, as parte s convenentes 
elegem o Fo l'o da Coma rca d e: Macapá , Cr.pital do 
Território Fed e> ral do Amapá. 

E, por estarem assim de acordo, as partes con
venientes, ratificl:lm o presente Convênio, firman
do-o com suas assinaturas e rubricando todas as 
suas folha s, na presença de duas (2) testemunhas 
que igualmente o assinam e rubricam, aos trinta (30) 
dias do mês de setembro de 1974, sendo este do
C;umento redigido em cinco (5) vias de igual t eor e 
forma. 

Macapá-AP, 30 de setembro de 1974. 

Dr Leonardo Gomes de Carvalho Leite Neto 
SecretáPio de Educação e Cultura 

Cel. Luiz Ribeiro de Almeida 
Coo1denador Territorial do MOBRAL 

Testemunhas: 

Prof. João Lourenço da Silva 
Assessor da ASSEADE/ SOAC 

Mary-Nancy Jucá Leite 
Assistente da AS5EADE/ SOAC 

P&der Judiciário 

Justiça dos Territórios 

Território Federal elo Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de Macapá 
Edital de Citação, com o Prazo de 115 dias, na Forma Abaixo 

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

Faz Saber a todos os que o presen\e Ediial com 
prazo liie I 5 dias virem, ou dele tiverem conheaimento, que 
neste Juízo corre seus trâmites um processo em que é 
acu1ado Lidemar Caldeira Afonso,como incurso no art. 129 
§ 6!! cio Código P enal Brasileiro. 

E, como tenha o Oflci11l da Justiça dt!ste Juízo cerU
ficado não o haver encontrado nuta Comarca, n ão sendo 
possivel citá-lo pe11soalmente, citá-o p elo presente a com
parecer n este Juizo, no edlflcio do F orum lliesta Comarca 
sito à Avenida Amazonas, no 26, esquina c0m a Rua Cel. 
Coriolano Jucli, nesta cidade, no prazo de 15 dias avóa a 
publicação, a fim de sar Interrogado, promover sua 
defesa e 1er notificado dos ulteriores termos do processo, 
a que dev erá comparecer sob pena de reYelia. Para co
nhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja 2• via 
ficar á afixada no lugar de eo~tume. Dado e pas&aào nesta 
cidade, ao& quatro dias do mês de outubr6l do ano de 
mil novecentos e setenta e quatro. Eu, Nino Jesus Aranha 
Nunes, e~crivão em exerclcifi>, aub&crevl. 

Rubem Baptista lie Oliveira 
Juiz Temporário 
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Secre ta ria de Segurança P ública 

Divisão de Trâ nsito 

Portaria nº 006/ 74 · DITRAN-AP 

O Diretor da Di vi~ão dt> T râ nsi to ela Secret a
r ia d e Segura nça P úbh ca do Território Ftdera l do 
Am a pá. no u so de suas atriblllições q ue lhe conf'.:' re 
o i nciso I, do ar tigo 30, do Hegulamt:nto do Códi
go Nf'!cion a l d e Trânsito, aprovad o p elo Decreto Ii. 0 

62127 de 16 de janeiro d~ I 968 e, 

Conside ran do: 

- que no dia ll de !>etembro último o m 0to
r ista profi ssiúnal Ma no<>! Joaquim Esteves Ti ori ri
gu~:: s, fora fl agra ria p tlos agt>n t f s de Trânsito, quan
do na Av. F AB di rigj.a a Cemioneta t ipo K ombi de 
chapa AB-0159, em v isí vel est ftdo de embr ;agues 
al coólica; 

- que 0 resultado do Exame de Dosagem A l
coólica procedida na p r ssoa do motorista supraci
t a do foi positivo; 

- que a infração acima m ene'\on ada é uma 
d as causa s prE! v1s tas na L < gislação de Trâ nsito par-a 
apreensão d e documento de habi litação; 

- que o p rofissiona l acima aludido é p rima n o, 
c.ondição que t em d e se levar em consideração; 

Resolve: 

A preender p elo prazo d e 30 d ias a Carteira Na
cional de Habilitaçüo n .O 0 0077 5- ~P . e prontuário 
000789-AP, expedide por esta DITRAN, pertence nte 
ao motoristJa profissional Manoel J oaquím Esteves 
R odrigu es, nos termos do a rtigo 199 . inciso li, do 
R egulamento do Oódigo .Nacional de T rânsito. a con
tar do dia 11 de setembro d o a no em curso. 

Dê-se ciê ncia , publique-se e cumpra .se 

Gabinete do Diretor da Divisão de Trânsito, em 
Macapá, 08 de ~utubro de 1974 

H eFmógenes Costa 
Diretor da Divisão de Trâ nsito 

Prefeitura Municipal de Macapá 

Comissão Permanente de Licitações para Compras, 
Obras, Serviços e Alienações 

Licitaçã o P ública 

AVISO 

De ordem do Excelentlslmo Senhor Prefeit o Municipal 
àe Macapá , e apllal do Território Federal do Amapá, aviso 
aos Interessados na praça de Ma capá, Terrritório Federal 
do Amapá, que se acho aberta a Licitação Tomada de Preços 
n° 07/ 74-CPL, destinada à coteçiio de preços unltário, de 
litro; para fornecimento de aproximadamente quinze mil e 
duzentos (lli .200) litros de Querozene, acondiclonaclo em 
~ambores de 200 litros à Prefeitura Municipal de Macapá . 

A 21bertura das propostas terá lugar às I 0:00 horas do 
dia 21 de outubro do al1o em cursa , na sala onde funcio
na o Departamento de Administração da Prefeit ura Munici
pal de Macapá, perante a Comissão Permanente de Licitações. 

As propo&tas serão recebidas no Serviço de <::omu
niaações do Palácio 31 de março. e m Macapá, em quatro<'> 
vias , até uma hora ante• da aber~ur8 e julgamento das 
mesma&. 

O local para entrega do material objeto d esta licita
ção é o Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Macapá. 

Macapá, • de outubro de 1974. 

Clodealdo Carvalho do Na se~lml'nto 
Prealdente 

Juiz Eleitoral 
Edital r,Y 08/ 74 

O Doutor J osé Clemenceou Pedrosa Mala, J u iz EJel
t orJ I, na forma da Lei, etc ... 

Faz Saber . que em cumprimento ao disposto no 
:\ rtigo 39 do Código Eleitoral leva ao conhecimento de 
todos os lnte1•essados que a Junta Eleitoral destinada a 
a purar as eldções de 15 de novembro do corrente :mo, 

• está assim constituída: 
• Presidente: J osé Clemenceau Pttdro•a Maia Juiz 

Ele iteral. 

Vogais: 1 - Leverier Alencar de Oliveira 
2 - Derossy Araújo da S ilva 
3 - Rubens Queiroz 
4 - Wilson Augusto Mendes 

E , para que ahegue ao conhecime nto áe todos e 
quanto Inte re ssar possa, mandou fos se Pxpedldo o pres1·nte 
Edital. Dado e pa ssado nesta cidade de Macapá, capita l do 
T&rritório Feder al du Amap;l, aos nove !09 ) d ias do mê~ de 
outubro do ano de mil novecentos e setenta e quatro. Eu. 
Nino J esus Ar ; nha Nunes, Escrivão Eleitoral. subscrevi. 

José Clemenceau P edro se Maia 
Juiz Eleitora l 

Estatuto da Cooperativa dos Avicultores do 
Território Federal do ArnaJ;á - COA VIAP. 

Aprovado pe la Assernbléia Gerr;l, r ea lizada no dia 27 àe 
outubro de 1.973. 

!Continuação d9 número anterior) 

Art. 29 - São inelegív eis, além das pessoas ImpE-di
das por lei, os condenados a pena que vede, ainda que 
te mporar.ia mente, o a cesso a cargos públicos; ou por crime 
fa lime ntar, de prevaricação, suborne, ooncussão, peculato ou 
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade. 

§ 1º -- O associado, mesmo ocupante de cargo ele
tivo na sociedade , que em qualquer operação tiver Inte res
se oposto ao da Cooperativa, não poderá participar das de
liberações quo sobre tal operação versarem, cumprlndo-lhP 
acusar e seu impedimento. 

§ 2º - Os eomponentes do Conselho de Administra
ção, do Conselho Fiscal ou outl'os, assim como os liquida n
tes, equiparam-se aGs aalministradores das sociedaile anôni
mall, para e feito de responsabilidade criminal. 

§ 3º - Sem prejuízo da ação q ue possa caber a 
qualquer coopera do, a sociedade, por 1e us dirigentes. ou 
repre se ntada pelo associado escolhido em Ass&mbléia Geral, 
terá direito de ação contra os admiS!istradores, para pro
mover a sua responsabilidade. 

Art. 30 - O Censelho de Administração r ege-se 
pe las seguintes normas: 

I - re une-se ordinariamente uma vez por mês e 
extt·aord inar ia mente sempre que necessário, por convocação 
dlll Presidente, da ma ioria do próprio Conselho eu, ainda, 
por solicit ação do Conselho Fiscal; · 

II - delibera validamente com a prellença da maioria 
dos vetos dos pre sentes, reservado ao Pruidente o exercício 
do voto de desempate; 

III - as deliberações seriio consignadas em ataa clr
cunstanciaG!as, lavradas no Livro próprio, lidas, aprovadl!8 
e a ssinada s, ao final lllos trabalh;s , peloll membros do Con · 
selho presentes. 

§ ) Q - Nos impedimento por prazos inferiores 90 
(noventa) dias , o Presidente se1·á substituldo pelo Vice
Presidente. 

§ aQ - O Viee-Presidente e o seontárlo serão subs
tituldo por Conselhelres. 

§ :i.o - Se ficarem voges, por qualquer tempo, mal• 
da metade cios aarcos do Conselho, devná QJ Pruldetlte 
(ou os membros restantes) a& a Presidência estiver vaga, 
aoovocar a Assembléia Geral para o devido Preenchimento. 

§ 4.o - Os escolhidos exercerlo mandato pelo prazu 
que restar aos seus a!ltecasseru. 

(ÇentlRU& OI! próximo nÚIRUO) 


	

