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ATOS DO POBEB EXECUTIVO 
Secretaria de Rducação e Cultura 

ASSEADE/SOAC 

APROVO. 
A&thur Azevedo Henning 

Governador 

- Contrato nº 021 /74-ASSEADE/SOAC/SEC 
- Empenhtts nºs 1 969 e 3.191 
- Cr$ 5.600,00 
- Cr$ 2.400,00 

Termo de Contrato que entre si ce lt:>bram 
o Governo do Território Federal do Ama
pá, representado pela Secretaria de Edu
cação 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 aluguel, um 
imóvel de sua propriedade, media nte as 
Cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira - Da Cessão, Localização e 
Finalidade do Imóvel. 

O (a) Locador (a), cede a Locatária, mediante 
aluguel, um imóvel de sua legítima propriedade, 
localizado à Rua Antônio Coêlho de Carvalho, s/n 
- Bairro da CEA com a finalidade de servir para 
funcionamento do seguinte Estabelecimento de En
sino: Grupo Escolar Paroquial « Dem Aristides Pi
róvanolt. 

Parágrafo Primeiro - Fica a Coordenação de 
Ensino de 1.0 Grau, com a responsabilidade de re
gulamentar os problemas administrativos e docentes, 
visando um perfeito funcionamento técnico-pedagó
gico do Estabelecimento, bem como o fornecimento 
de material de consumo e e.quipamento escolar, 
mantendo para isso, permanente contato com o Nú
cleo de Apoio Administrativo da SEC/ Setor de Ma
terial. 

Parágrafo Segundo - As dependências utili
záveis, serão alugadas ao custo unitário e quanti
dade• elite belecidas, conforme mapas encaminhados 
à Secr;etaria de Administração e Finanças - SAF, 
atravh do Ofício nº 827/74-SOAC/ASSEADE/SEC, 
de 28/ 95/ 1974, e quadro seguinte: 

ESTRUTU RA 

MADEIRA 
Cr$ 80,09 

10 

ALVENARIA 
Cr$ -

C UST O 

10 meses 

(Mar./Dez) 

8.000,80 

Parágrafo Terceiro - O valor da Nota de Em-

penho para cobert ura deste C0ntrAto, foi objeto do 
Ofício nº 827/ 74-ASSEAD E/SOAC/SEC dt 28/05/ 
1974, com demonstrativos das dependências utilizá
vtis, bem como seu custo unitário, para estrutura 
em alvenaria ·e madeira. 

Cláusula Segunda - Do P rrazo de Locúção 

O prazo de locação e vigência do presente 
Contrato, terminar& em 31 de dl:'zembro e com 
e feito retroativo a partir de 1 º de março de 1974. 

Cláusula Terceira - DO Aluguel e Alocação 
da Despesa 

O aluguel men~a l , será de Cr$ 800,00 (oito
centos cruzeiros) e para (10) meses de Cr$ 8.000,00 

· (oito mil cruzeiros}, confo rme Notas de Empenhos 
abaixo, emitidos pela Secretaria de Administrttção 
e Finan ~a s - SAF: 

Programa, elemento de 
despesa e fonte de 

recursos 
Empenho I Data I Valor I 

Nç Cr$ 

- 1.969 1 19f06/74 1 s .6o~.'-o-o -:-I-A_P_fo-9o J. 2o4-3.1 .3.2.JFPT/74 
- 3.19 1 09/08/74 2.400,00 AP/0901.204 -3.1.3.2./FPT/ 74 

I SOMA ... , 8.000,00 I 
Cláusula Quarta - Da Locação, Sublocação e 

Manutenção 

A Locatá ria não poderá locar ou sublocar em 
parte ou todo o imóvel ora cedido mediante aluguel 
e objeto deste Contrato, 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 recebeu, para assim restituí-lo ao (a) Locador 
(a), findo 0 prazo de vigência deste Contrato. 

Cláusula Quinta - Da Execução das Despesas 

As despesas referidas na cláusula Terceira, com 
efeito retroativo a partir de } Q março 1974, serão 
executadas pela Secretaria de Administração e 
Finanças - SAF, através de sua Divisão de finan
ças - DF, media nte emissão e remessa de recibo 
próprio, pela Secretaria de Ed ucação e Cultura -
SEC, ficando as despesas de água e luz por conta 
do (a) Locador (a). 

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

O (a) Locador (a), fica na obr igação de entregar 
o prédio à Locatária, objeto .deste Contrato, em 
perfeitas condições de higienização e habit abilidade, 
sem o que implicará na rescisão deste instrumento, 
sem pagamento de qualquer indenização ou multa , 
a contar do prazo de vigência. 
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----------------------------------------------------------------------------
Clá usula Sétima -- Da Renovação ou pror 

rogação 

Findo o prazo de l0cação, compr ee ndido en tre 
1.0 de março e 31 da dezembro d e 1974, poderá 
este Contrato ser renovado ou prorrogado , se assim 
convier as partes contratantes, qu e pod~ rão de 
comum acordo, modificar em parte ou em tudo as 
condições n ele contidas. 

Cláusula Oitava -- Da Devolu ção das Chaves 

As chaves do prédio ora cedido mediante alu
g uel, serão devolvidas pela Loc átaria find0 o prazo 
de vigência, em 31 de dezembro de 1974. 

Cláusula Nona - Da Rescisão 

O não cumprimento das obrigações definidas 
neste instrumento. implicará em sua denúncia e 
con sequente re~cisão, por qualquer das partes con
tratantes. 

Cláu~ula Décima - Das Questões Judiciárias 

Para dirimir quaisquer dúvidas . surgidas du
rante a vigência dest e Contrato, fica eleito, ele 
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, 
firmando-o com suas assinaturas e !iUbricando todas 
as suas folhas , na presença de duas (2) testemunhas, 
que igualmente o assinam e rubricam aos (03) de 
setembro de hum mil, novecentos e setenta e 
quatro (1974), sendo este documento redigido em 
cinco (5) vias de igual teor e forma . 

Macapá-AP, 03 de setembro de 1974. 

Dr. L eonardo Gomes de Carvalho Leite Neto 
Secretário de Educação e Cultura 

p/Locat ária 

Dom José Maritano 
Locador (a) 

Test emunhas: 

João Lourenço da Silva 
Assessor de Orçamento, A\laliação e Contr.ole 

Mary - Naney · Jucá Leite 
Assistente de Orçamento, Avaliação e Controle 

Secretaria de Educação e Cultura 

ASSEADE/SOAC 

Aprovo: 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

- Contrato n.0 002/74-ASSEADE/SOAC/SEC 
- Empenhos n º s 1.968 e 3.179 
- Cr$ 1.400,00 
- Or$ 000,00 

Termo de Contrato que entre si celebram o 
Governo do Território Federal do Amapá, re
presentado pela Secretaria àe Educação e 
Cultura, por este instrumento denominada 
Locatária e o senhor lilruno José dos Santos, 
que passará a denominar-se Locador (a), acor
dam pelo presente Termo de Contrato, ceder. 
mediante aluguel, um Imóvel de sua propriedade, 
mediante as Cláusulas e eondlções aegulntes: 

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

O (a) Locador (a), cede a Locll tária. mediante alugue l. 
um imóvel de sua legítima propriedade. !ocallzado na P onta 
do Curuá/Baillque com a finalidade de servir para funciona
mento do seguinte Est a belecimento de Ensino: Escola Iso
lada «P onta do Curuá•. 

P arágrafo Primeiro - Fica a <:::oordenação de Ensino 
de 1.0 Grau, com a responsabilidade de r egulamentar os 
problemas administrativos e docentes, visando um p~rfeito 
funcionamento técnico-pedagógico do Estabelecimento, bem 
cemo o fornecimento de material de consumo e equipa
mento escolar, mantenda para Isso, · permanente contato 
com o Núcleo de Apolo Administrativo da SEC/Setor de 
Material. 

Parágrafo Segundo - As dependêm:las utilizáveis, 
serão alugadas ao eusto unitário e quantidades estabele- . 
cidas, conforme mapas en~:aminhados a Secretaria de Ad
ministJ·a~ão e Finanças - 5AP', através do Oficie n º 
827/74-SOAC/ASSEABE/SEC, lll e 28/!JII/ 1974, e quadro 
seguinte: 

liiSTRUTURA 

MADEIRA 
Cr$ 50,00 

4 

AL.VKNARIA 
G:r$ 

€ U S T O 

10 meses 

<Ma r./ Dez:) 

2.010,01 

P aréarafo Terceiro - · O valor da Neta de limpenho 
para cobertu ra deste Contrate, foi objete cio Ofício n.0 
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827/74-ASSEADE/SOACtSEC. de 28/ 05/1974, com demons
trativos das dependências utilizáveis, bem como seu custo 
unitário, para estrutura em alvenaria e madeira. 

Cláusula Segunda - Do prazo de locação 
O prazo de locação e vigência de· presc·ntr· Contr ato. 

terminare em 31 de dezembro e c0m e feito r etroativo a 
partir de 1.0 de março de 1974 

Clá usula Terceirá- Do aluguel e alocaçã u d1 despesa 
O aluguel mensal, será de Cr$ 200,00 (duzentos cm

zeiros) e para ( I 0) meses de Cr$ 2.000,00 (doi!! mil cruzei
ros), conforme Notas d~ Empenhos abllixo , emitidas pela 
Seeretaria de Administração e Finanças - - SAF: 

Em~~~ho r Data I Valor 
Cr$ 

Progra ma, element o de 
despesa e font~ de 

recursos 

1.968 I 19/ 06/74 , 1.4('!0,0(1 AP/ 0901.204- 3.1.3.2 / FPT/ 74 
3.179 09/flB/ 74 600,00 AP/0901.204 - 3.1 3.2./FPT/74 ------- -~~--~--~~~--~----

lsOMA ... .. I 2.000.00 

Cláusula 
Manutengão 

Quarta - Da Locação, Sublocação e 

A Locatária não poderá lo<;ar ou subloc11r em parte ou 
todo o imóvel ora cedid o mediante aluguel e objeto deste 
Contrato, sem o consentimento prévio do (a) Locador (a), e S('l 

compromete a manter o prédio nas condições d i! higieniza
ção e habite-se como o recebeu, para assim restitui-lo ao 
(a ) Locador (a), findo o prazo de vigência dest e Contrato. 

Cléusula Quinta - Da Execução das Despesas 
As d~tspesas r eferidas na clá usula Terceira. com 

efeito retroativo a part.lr de 1 ~ de Ma rço de 1974, lerão 
executadas pela Secretaria de Admini~tração e Finançae -
SAF, através cie sua Divisão de Finanças -- DF, mediante 
emissão e remessa de recibo próprio, pela S~>cretaria de 
Educação e Cultura -- SEC, ficando as despesas de água e 
luz por conta do {aJ Locader (a). 

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

O (a) Lo<:ador (a), fica na obrigação de entregar o 
prédio à Locatítria, objeto deste Contrato, em perfeitas co!l
dh;l>es de higienização e habitabilidade, sem o que implica
rá na rescisão deste Instrumento, sem pagamento de qual
quer ind(inlzação ou m ulta, a aontar do prazo de vigência. 

Cláusula Sétima - Da R enovação ou Prorrogação 
Findo o prazo de locação, compreendido i!ntre 1" de 

março e 31 de dezembru de 1974, poderá este contrato ser 
re novado ou prorrogado, se assim convier as partes contra
tantell, que pEullctrãe de comum acerdo, modificar em parte 
ou em tudo a s cwndlçõei nele contida11. 

Cláusula Oitava - - Da Develuião das Chaves 
As chaves do prédio ora c:ecildo mediante aluguel, 

sarãe devolvida& pela Locatária, íindo o prazo de vigência, 
em 31 dP. d ezembro de 1974. 

Cláusula Nona - Da Rescisão 
O não cumprimento das obrigações definllil111 neste 

fnstrum~rnto, implicará em sua denúncia e consequ,nte res
eisio, por qualquer das parte i contratantes. 

Cláusula Décima - Das Questões Judiciárias 
Para dirimir quaisquer dúvidas surgidas durante a 

vigência deste Contrato, fica eleito, de comum acordo, o 
Foro da Clomarca de Macapá. 

E, per estarem assim de acordo, a Locatária e o (a) 
Lgcador (a), ratificam o presente Contrate , firmando-o com 
suas asslnatura!l • rubricande todas as suas folhas, na pre
sen§a de duu (2) testemunhas, que igualmente o assinam e 
rubricam, BOi (03) de i&tembro de Hum mil, novecentoe a 
11etenta e quatrg (1 974), sendo este ~documento redigido em 
1inco (li) vias de igual teor e forma. 

Macapá-AP , 03 de setembro de 19H. 
Dr. LeoAerde Gomes de Carvalho Leite Neto 

Secretário de Educa(}ão e Cultura 
p jLocatária 

Bnmo José dos S;mtos 
Locador (Al 

Testemunhas: 
Joio Loureoto ela Silva 

Anessor de Oriarnento, Avaliação e Controle 
Mary-Nancy Jucá L11ite 

Aasl11tente de Orçamento, Avaliação e Controle 

Secretaria de Educação e Cultura 
ASSEADE/SOAC 

Aprovo: 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Con trato n2 003/ 74- ASSEADE; SOA C/SEC 
Empenhos nºs 1.955 e 3.!78 

Cr$ 1400,10 
Cr$ 600,00 

Termo d e Contrato que entre si ce! Pbram o 
Governo do T erritóri r. FedPral do An- a pá, r e
presenta do pela Secretarin d e Educa~f, o e Cul
tura, por este lnstromento denominada Locatá
ria e o ~enhor Antônio Barbosa, que passa
rá a denominar· se Locador (a), acordam pelo 
presente Termo rle Contrato, ceder, rnedinnte 
aluguel, um Imóvel de sua propriedade, median
te as Cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira ·- Da Cessão, Localização e Finali
dadw do Imóvel. 

O (a) Locador (a), cede ~ Locatária, mediante a luguel, 
um lmóvlll de sua legitima propriedade, localiza<lll' no Iga
rapé Grande do Curuá/Ba!lique com a final!dade de servir 
para funcionamento do seguinte estabelecimento d e ensino: 
Escola Isolada «Igarapé Grande do Curuá». 

Parágrafo Primeiro - Fica a Coordenação de Ensi
no d e 1º Grau, aom a responsabilidade de r egulamenta t· os 
problemas administrativos e docentes, visando u m perfeito 
fun~:ionamento técnlco-pedagógic4!l do Estabeleclm1 nto, bem 
como o fornecimento de material de consumo e equipa
mento e10olar, mantendo para isso, perm;nente cont:.to 
com o Núcleo de Apoio Admin istrativo da SEC/Set or de 
Material. 

Parágrafo Segundo - As dependências uti lizáveis, 
serão alugadas ao llUIIto unitilrio e quantidade estahelecldas, 
conforme map&s encaminhado~> a SecrEtar ia de Adminis
tração e Finanças - SAF, através do Oficio nº 927/74-
SOAC/ASSEADEtSEC. de 28/ofl/1974, e q uadro seguÍiflte: 

!lSTR UTURA C U S T O 

10 meses 

MA E> EIRA 
E:r$ õo,oe 

ALVENARIA 
Cr$ -

(Mar./Dez) 

4 2.000,00 

Parágrafo Terceiro - O valor da Nota Gle Empenho 
para cobertura deste Contra to, foi objeto do Ofício n° 827/ 
74-ASSEADE/SOAC/SEC, de 28/05/1974, com demonstra ti 
vos Qas dependêndas utilizáveis, bem como seu custo uni
tário, para estrutura em a lvenaria e madeira. 

Clláusula Segunda ·- Do Prazo de Locação 

O prazo de loQação e vigência ~o presente Contrato, 
terminará em 31 de dezembro e com efeito retruativo a 
partir de 1.0 de março de 1974. 

Cláusula Terceh·a - Do Aluguel e Alocação dn Despesa 

O aluguel m ensal, será de Cr$ 200,00 (duzentos cru
zekos). 1t para (lO) meses de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzei
roa), eonforme Notas de Empenhos abaixo. emitidas pela 
Secretaria de Aàmlnlstração e Finanças - SA F: 

Empenho 
NQ 

1.951 
3.178 

I Dsta I Valor I 
Cr$ 

1
19/o6/74 , 1.400,o . j 
o9/ o8/74 ~OO,oo 

I SOMA ..... 1 2.000,00 I 

Programa, eleme nto de 
despesa e fonte de 

recursos 

AP/ o9o1.2o4-3.1.3.?./FPT/74 
AP /o9o l.2o4- 3. I .3.2/FPT/74 

Cláusula Querta - Da Locação, Sublocação e Manu
ten9ão. 

A Lctcatá ria não poderá locar ou sublocar em parte 
ou toso o Imóvel or a cedido mediante a luguel e objeto 
deste Contrato, sem o consentimento prévio do (a ) Locador 
(a\, e 1e compromete a manter o prédio nas condições de 
hialenizaçiio e habite-se como o n cebeu, para assim resti. 
\ul-lo ao «8» Locador «a», findo o prazo de vigência deste 
Centrato. 



3a.-feira, 15 de outubw de 1974 DIARIO OFlCl!d .. 4a. pág. 

--~------------------~~------~~--~--~~~rftV---~----------~----------~--------------------
Clá usula Quinta - Da Execução da~ de~pesas 

As despes:~~ referidas na cláusula terceira, com efeito 
r tc> troativo a pa rtir de 1.0 de março de 1974, serão executa
dns pela Secretaria de Administração e Finanças - SAF, 
através de sua Divisão de Finançu -· DF, mediante emls
~ão e remessa de recibo próprio. pela Secretaria de Eduaaqão 
e Cultura - SRC. ficando as despesas de águas e luz por 
conta do «&» Locador «a•. 

Cláusula Sexta - Da Entrega do Imóvel pelo c A) 
Locndor lA) 

O (a ) Locador (a), fica na obrigação de entregar o 
prédio à Locat ária, objeto deste Contrato. em perfeitag con
dições de higienização e habitabilidade, sem o que implicará 
na r escisão deste Instrumento, sem pagamento de qualquer 
indenlzaçl!o ou multa , a contar e!o prazo de vlgênoia. 

Cláusula Sétima - Da Renovaçãu ou prorrogação 

Findo o prazo de Locélção, compreendido entre 1.0 de 
março e 31 de dezembro de 1974. poderá este Contrato ser 
r enovado ou prorrogado, se assim convier as partes contra
tantes, q ue poderão de ccmum acordo, modificar em parte 
ou em tudo as condições nele contidas. 

Cláusula Oitava - Da Devolução das Chaves 

As ehaves do prédio ora cedido mediante aluguel, 
serão devolvidas pela Locatária , findo o prazo de vi11ênela , 
em 31 de dezembro de 1974. 

Cláusula Nona - Do Rescl~ão 

O não cumprimento das obrigações definidas neste 
ln~trumento, Implicará em sua denúncia e consP.quente 
resclsllo, por qualquer das partes con~ratantes . 

Cláusuln Décima - Das Questõe ~ Judiciárias 

Para dirimir quaisquer dúvtdas surgidas durante a 
vigência deste Contrato, fica eleito, de comum acordo, o 
Foro da Comarca de Macapá. 

E, por estarem assim de acordo, a Locatária e o (a) 1 
Locador (a), ratificam o presl!nte Contrato , firmando-o com 
su11s assinaturas e rubricando todas as suas folhas , na pre
~en,a de duas (2) testemunhas, que igualmente o assiflam 
e rubricam aos (03) de setembro de hum mil , novecentea e 
setenta e quatro (1974), sendo este documento redigido em 
cln~Zo (5) vias de Igual t eor e forma . 

Macapá-AP, 03 de setembro de 1974. 

Dr. Leonardo Gomes de Carvalho Leite Neto 
Secretário de Educação e Cl)ltura 

p/ Locatária 

Antônio Barbosa 
Locador (a) 

Testemunhas: 

João Lourenço da Silva 
A1sessor de OrçameAto, AvaUação e Controle 

Mary-Nancy Jucá Leite 
Assistente de Orçamento, Avalia9ão e Controle 

cledade, com amplos poderes para, em nome d:~ muma. 
assumir obrigações e nomear procuradores, vigorando ta l 
autorização até o dia 31 cJe outubro de 1175 (mil novecen
e setenta e cinco). Nada mala havende a tratar.. o Sr. Pre 
s idente deu por encerrada a reunião, do que, para ccmstar, 
fo i lavrada est11 ata no livro próprio, sob meu ditado, a 
qual, a seguir lida e aprovada, será auinada por todos os 
presentPs. Rio de Janeiro, 3 de set<!mbro de 1974. (aa) Sa
muel Fineber g Abrahão Yazigl Neto - Jan E. M. Van Til
burg - Guilherme da Silva d 'Ávila - Edmundo Paes de 
Barros Mercer - Israel Hírch Coslovsky. Confere com o 
eriginal lavrado no livro próprio. 

Abrahào Yazigi Nt!tO 
Secretário 

Junta Comercial do Território F. Amapá 

Este (s) Ata da Reunião da Diretoria em 4 vias foi 
(ram) apresentado no dia 20 de setembro de 1974 e man
dado a rquivar por despacho da J unta de 03 de outubro de 
1974 contendo I folhas de n~ 1 que vão por mim rubrica
das com o apelido Murlcy de que faço uso. Tomou na or
dem de arquivamento nº 601 / 74 e para constar eu Mnrla 
Ellzete Mur ici Teixeira primeiro Oficial, ilz a presente no
ta. Junta Comercial do Território F. Amapá, Macapá 03 de 
outubro de 1974. 

Benjamin Almeida Soares 
Secretário Geral 
CPF- 003896762 

Esta tu to da Coopera ti v a dos Avicultores do 
Território Federal do Amapá - COA VIAP. 

Aprovado pela Assembléia Geral, realizada no dia 117 de 
outubrG de 1.973. 

(ContlnuaçAo de número anterior) 

§ 5.0 - Perderá automaticamente o eargo e membro 
do Conselho que, sem justíflcailva, faltar a li (três) reuni ões 
ordlnárlaa consecutivas ou a 6 (seis) durante o ano. 

Art. Sl - Compete ao Conselho de Administração. 
dentro doll limites da Lei e deste Estatuto, atendidas as 
decisões ou recomendaçõe8 da Assembléia Geral, planejar 
e traçar normas para as operaçõea e serviços da Goope
ratlva e controlar os resultados. 

§ 1.0 
- No desempenho àe suu funções, cabe-lhe 

entre outras, as seguintes atribuiiões: 

a) programar as operações e serviços , estabelecendo 
q ualldr.des o fixando quantidades, valores, prazo1, taxas, 
encargos e àemais condições necessárias a sua efetivação; 

b) estabelecer, em Instruções ou Reaulamentos, 
sanções ou penalidades a serem a)!llleadas nos cases de 
violação ou abuso cometidos contra disposii,Jõea da Lei, 
deste Est atuto ou das regras de relacionamento com a so-

, ciedade, que venham a ser expel'lldas de suas reuniões; 

Bruynzeel Madeira s S.A.- BRUMASA 

Ata da Reunião da Diretoria da cBruynzeel Madeiras 
S .A. BRUMASA», realizada n~t dia 3 de setembro de 1974. 

Aos três diaa do mês de setembro d e mil nov•centos 
e setenta e quatro, às onze heras, na Avenida Augusto 
Severo n.0 B - 4'0 andar, nesta cidade do Rio de Janeiro, 
Estado da Guanabara, reuniu-se a Diretoria da «Broynzeel 
Madelru S.A. - BRUMASA» (O.(~.C. 05.964.895), eom a 
presença da totalidade de seus membros. Assumindo a pre
•idêncla da reunião, o Diretor-Superintendente, !amuei 
Flneberg, convidando a mim, Abrahão Yazlgi Neto, para 
•ecretarli-la, esclareeeu haver a mesma sido coAvocada 
para, nos termos elos parágrafos 1.0 e 2.0 do artigo 11 do 
Estatuto Social, deeldir a Diretor.ia aobre a representação 
aingular da Soeledade por um de seu1 Diretores. D1ac:uUdo 
o auunto, foi deliberado, p or unaftimlda!le ele votos, de 
conformidade eom u dilposillões eatatutárlas acima referl
du concecoter-lle au,oril:ação para que o Diretor-Superinten
dente, Samuel l'lnebera, r epresentaase lsolaliamera~e a Se-

c) determinar as taxas deltinadat a cobrir as 
despesa• dos aervl~os da sollleliade de acordo oom o 
art. 14 deste Estatuto. 

d) avaliar e proviG!eneiar o montante Glos reour~OB 

financeiros e dos meios neusaárles ao atendimento das 
operações e serviços; 

e) estimar previamente a rentabilidade daa operações 
e servl901, bem como aua viabiltd&de; 

f) fixar. as despesa• de admlnlatratão, >~~m orçamente 
af!ual que Indique a fonte dos recwraoa para eua aober•ura; 

g) contratar o eerente, técnlc& ou comercial, fora do 
quadro seclal, assim como o contader e fixar normu para 
a adml~do e demisslo dos demais empregados; 

h J designar, per indlea~;ão do gereDte, o 111b1tituto 
deste nos seus Jmpedimen•o• eventuais; 

I) fixar as normas de di1111iplinR funcional; 
j) julgar oa recursos formulados pelos emJreeadea 

contra dec:iaõe• diauipllnaru •omaàaa pelo aeren,e; 

(Centinua ntt pró1dme aúmero) 


	

