
l'errititrio Federal d:o 1\mapá 

DIÁRIO OFICIAL 
Decreto n,o 1, ~e 24 de Jullm de 1964 

----------------------~--------------~-----"""--------~-~--~-
Ano X. Número 1.909 Macapá, 4a.-feira , lG de outubwo <ie 1974 

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

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(N) n º 030 de 14 de outubro de 1974 

- Regulariza o Plantão Médico da SESAS. 
O Governador do Terri tório Federa l do Amapá, no 

uso das atribuições que lhe con fere o item !f, do artigo 18, 
do I'}ecreto-Lei nº 411 , d e O!l de janeiro d e 1969, 

:RJ!JSOLVE: 
Ar t. 1.0 - Regularizar o P lantão Médico ja Secreta

r ia de Saúie e A9ão S ocial, estabe lecendo os seguintes cr i
té rio~ para a sua execução: 

I - Fixar em 50% do salário mí nimo regional , o va
lor do Plantão dad o pe los m éd icos da Secrt>ta ria de Saúd e 
e Ação S r.cia l 

li - Estabelecer em doz.e (1 2) horas corridas o Plan
tão a se r cumprido, fica ndo o S enhor Secretário d e Saúde 
e Ação Social, inc umbido d e elaborar a e scala de pla ntões 
e designa r os m édicos plantonista s para os Orgãos de sua 
Secret3ria . 

Art. 2.0 
- Este Decret o passa a t e r vigor a contar 

da data de sua publicação, revoga das as disposições em 
crontrário. 

P::tlácio do Setentrião. em M:!capá , 14 ele outnbro de 
l 974, 85º da Repú blica e 32º da Criação do Ter-ritório Fede
ral do Amapá. 

Arthur AzevedG Henning 
Governador 

Avenor Augusto Montandon 
Sec. d e Sa úde e Ação Social 

{PJ n.0 1030 d e 30 de setembro de 1974 

O G overnador do T errit ório Federal do Amapá , no 
uso das atribuições que lhe são conferidAs em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo n q 1977/74-SAF, 

RESOLVE: 
Art. 1º - DealgnaF nos t ermos doa artigos 72 e 73, da 

Lei n º 1711 , de 28 de outubre de 1952, Fernando Oliveira 
Franco, ocupante do cargo de Mestre, nível 13-A, do Quadro 
de Funcio!ilários do Governo deste Território, lotado na Se
cretaria de Administração e Finanças, para exercer acumu
lativamente, em substituição, a função gratificada, símbolo 
4-F, de C'hefe das Oficinas Grá ficas da Imprensa Oficial, do 
Quadro acima referido, durante o lmpedimente do respecti
vo titular que entrará em gozo de férias regulamentares. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em cuntrár!o. 
Palá cio do Setentrião, em Macapá, 30 de setembro de 

1974, 8G2 da República e 32º da Cria~ão do Territórtu Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n2 1037 de 14 de outubro de 1974 
O Governador Glo Territérlo Federal do Amapá, no 

uso das atribuições que lhe sãe conferidas em Lei , e tendo 
em vista o que consta do ProceBso nº 262/ 74-SESAS, 

RESOLVE: 
Art. 1º - Considerar aponsentado nos termos dos 

artigos 101, item III e 102, Item I, alínea «a», da Cons
tituição do Brasil , Almiro Rodrigues de Souza, ocupante Qio 
cargo de Oficial de Administração, Código AF-201.16-C. 
(Matrícula do IP ASE - 1.687 .066). 

Art. 2º - Revogadai as Cilispoilções em contrário 
Palácio dGl Setenirião, em Maeapá, 14 de outubr o de 

li74, 8!5! dR República e 32." da Cria~ão do Território Fe 
dera! do Amapá. · 

Arthur Azevedo Henning 
Gov1!rnadfilr 

Secretaria de Educação e Cultura 
ASS~ADE/SOAC 

APROVO: 
Arthur Azevedo Henning 

Governador 

- Contrato nº 004/ 74-ASSEADE/ SOAC/SEC 
- Empenhos nº s. 1.956 e 3.177 
- Cr$ 1.400,00 
_:_ Cr$ 600,00 

Termo de Contrato 1que entre si c~h:> bram 

o Governo do Território Federal do Ama
pá, representado peh~ Secretaria de Edu
cação e Cultura, por este instrumento 
denominada Locatária e a senhora Fausta 
Maciel Guimarães que passará a denomi
nar-se Locador (a), acordam pelo presente 
Termo de contrato, ceder, mediante alu
guel, um imóvel de sua propriedade, me
diante as Cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira - Da Cessão, Localização e 
Fina1idRde do Imóve I. 

O (a) Locador (a), cede a Locatária, mediante 
aluguel, um imóvel de sua legítima propriedade, 
loca lizado r.JO Canal dos Guimarães - Bailique 
com a finalidade d e servir para funcionamento do 
seguinte Estabelecimento de Ensino: Escola Isolada 
«Canal dos Guimarães». 

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 equipamento escolar, 
mantendo para isso, permanente contato com o Nú
cleo de Apoio Administrativo da SEC/Setor de Ma
terial. 

Parágrafo Segundo - As dependê ncias utili
láveis, serão alugadas ao custo unitário e quanti
dades estabelecidas, conforme mapas encaminhados 
à Secr.etaria cie Administração e Finanças - SAF, 
a través do Ofício nº 827 / 74-SOAC/ ASSEADE/ SEC, 
de 28/05/ 1974, e quadro seguinte: 

ESTRUTURA 

MADEIRA 
Cr$ 50,00 

4 

ALVE NARIA 
Cr$ -

CUSTO 

10 meses 

(Mar./Dez) 

2.000,00 

P arágrafo Terceiro - O valor da Nota de Em
penho para cobertura deste Contrato, foi objeto do 
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As Repartições Públicas 1 
f enrtorlals devedo remettr 1 

o expediente duUnado à pu- : 
blicação nest'e DIÁRIO OFI- 1 
C!AL d!Ariameete, até às ,. 
U·30 horas , exceto aos séba
· t~• quando deverão fazê-lo 
11 té às 11:80 horas. 

As recladlações pertinen
te!~ à mat{!ria !'etri tl nfds nos 
"~t~ns lle erroo r.u Ami ~sõe&, 
tJijVer!o ser formuladas por 
" llerito. à Seç;1 o ee Redação, 
das 9 à8 t :tall horas. no mâ
ximo at~ í 2 h o r n s após a 
saída çtos érgãos oficiais. 

EXPEDIENTE 
IMPRENSA OFICIAL .......... 

DIRETOR 
Crn'los de And1·ade 

.... .. .. .. '1ft 

DIÁRJO QFICIAL 

1- onte:) 

lnlple• so nas OLclnas do lmprens1.. Otisinl 
MACAPA- T.~ AMAPÁ 

...... * * 1/f . 
ASSINATURAS 

c , g; Anual . 
Semestral. 
Trimestral 

Os orl!!:inuis d everão ser 
rl t~tllografl\des c autenticados. 
,essu lvadaa, por quen1 de dl- Número avulso. « 

25,00 
12,50 
6,25 
0.30 

As lleparti~ões Públl c:~ !< 
cingir-a~ à s asslua tura a 
aauals renov~tdas até 23 d ~ 
leve11eiro de cada ano a à8 
inloladas, em qualquer é poc,, 
peles ór~aes sompetentes. 

1 A hm de poulbilitar a 
: reme111a de valores acolll pa
nhados de esolareclruentos 

! quanto e. uua o~tlica~ão, snli· 
oltarros usem 1:s lnteres~<a l!08 

I prehrenolalmnLt> cheque o p 

' vale postal. 
· Os suphtmentos ás t>dl-
1 <;õ•,s do& órgloa ofictars só 
i se fo rneeerílt1 aos ast~inan tcb 
· qut• as Rolic::ill\ rem no a lo da 
!assinatura. 

""lt" '"fl<'lure s e en1endail. • .... • •11 * • 
«BRASÍLIA - Este Clârlo Oficial é encontrad !> para ieJtu-

j O íunciorw rw pt'lbJ!c(l ío
' dl.' ral . terA um ôef'eouto IÍL 

u xcetuac! ab as para 0 ex- rR no Salão f'< acionai e Internacional da Imprensa, da !10%· t'l:lfa íazf:l' j us u ( l'lte 
terlor, ctue serã t• s e m p r e COOPEH PRESS . 1 1 1 H 1 desconto, dv veró pr ovar estn 
uuals os assinaturas p0der- -- ' • .ne «Bras lia mper _!l_ o_tel>,_. -- i ( 'I udiçi!o ot• I! to ria asslnal <ol' ;! 
8e-fl.G tome~ , em qualquer Pnra facilHar au~> assman- ~ A h~1 ~e evitar !!Oluçlo 
~poca p1!r sei~ lllPtC'fi ou um I tes a vc-rHicaçl!.o do pra~o de de contwuJdadc no r eceb1- ú custo lh' ca da (·xcmi·lln 
88 0. • vali dade de suas tt f sinaturu, 1 mento d'os j()•·Gflis. d e v e m atra ~r.do elos órg f~r f., 1 fi . 

As aj;sln tl tt~ras ven(•i da8 
node rão ser su&pPD:'B S sen, 
ll"\l'iso prévio. 

na parte ~:-upe rlor do enderê- os a!'sina ntes providenciar a 1 cial!! E>erd , lll1 ver.oa avullw 
QO v!lo imp rll~o s o número r eapf:ctiva rerrovaçeo com u ere~dda de t r$ r.,Ol !.te dr. 
do talão d~· registro o mês e aBt&cedência mfnimu de trin- ' mesmo ano, e de Crel : .110 
o ano em que finda ra. ta (30) diRR. · por aoo dt>corw1o. 

Ofício nº 827/ 74-ASSEADE/SOAC/ SEC de 28/05/ 
1974, com demonstrativos das depe ndências utilizá
veis, bem com o seu custo unitá rio, para estrutur& 
em a lv enaria e madeira. 

Cláusula Segunda - D o Prrazo de Locação 
O prazo de locação 

C ontrato, terminará em 
efeito retroativo a partir 

Clâusula Terceira 
da Despesa 

e v1gencia do presente 
3 1 de dezembro e com 

de 1º de março de 1974. 
DO Aluguel e Alocação 

O aluguel mensal, será de Cr$ 200,00 (duzen
tos cruzeiros) e para (10) m eses de Cr$ 2.000 ,00 
(dois mil cruz~iros) , conforme Notas d e Empenhos 
abaixo, emitidos pela Sec t e ta ria de Ad ministração 
e Finanças - SAF: 

I I 
I Programa, elemento de 

EmpNe_?hO Data VCarl~r despesa e fonte de 
• "' r ecursos 

1.956 119/ 06/ 74 , 1.400,00 li AP/09~1.204-3.1.3.2./FPT/74 
3.177 09/ 08/74 · 600,00 AP/0901.204 -3. 1.3.4!./FPT/74 

1 
SOMA ... 

1 

2.000.00 r 

Cláusula Quarta - Da Locação, S ublocação e • 
Manutenção 

A Locatária não poderá locar ou s ublocar em 
parte ou todo o imóvel ora cedido m ediante aluguel 
e objeto deste Contrato, sem o consentimen to pré
vio do (a) Locador (a), e se comprQmete a manter 
o prédio nas condições de higienização e habite-se 
como o r ecebeu, para assim restituí-lo ao (a) Locador 
(a), findo o prazo d e vigê nci a d este Contrato. 

Cláusula Quinta - Da Execução das Despesas 
As despesas referidas na cláusula T erceira, com 

efeito retroativo a partir de 1 Q m arço 1974, serão 
executadas pela Secretaria de Administraçfio e 
Finanças - SAF, através de sua Divisão de f inan
ças - DF, mediante emissão e remessa de recibo 
próprio, pela Secretaria de Educação e C ultura -
SEC, ficando as despesas de água e luz p or conta 
do (a) L ocador (a). 

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

O (a) Locador (a), fica na obrigação de entregar 
o prédio à Locat&ria , objeto deste Contrato, em , 

perfeitas condi ções de higienização e h abit abilidade , 
sem o q ue implicará na r escisão deste instrumento , 
sem pagammto de q ualque r indenização ou mul ta, 
a con tar d o prazo de vigência . 

Cláusula Sétima - Da Renovação ou pror 
rogação 

Findo o p razo de locação , compreendido entre 
1.0 de março e 31 da dezembro de 1974, pod e rá 
este Contrato ser re novado ou prorrogad o, se assim 
convier as pa rtes contratantes, q ue poderão de 
comum acor do, modificar em parte ou em tud o as 
condições ne le contidas . 

Clá usula Oitava - Da Devolução das Chaves 

As chaves do prÉ'dio ora cedido m ediante alu
g u el, serão devolvidas pela Locáta r.ia find•1 o prazo 
de vigência, em 31 de dezem bro de 197 4. 

Cláusula Nona - Da Rescisão 

O não cumprimento das obrigações definidas 
neste instrumento. implicar-á em sua denúncia e 
consequ ente rescisão, por q ualquer das par t es con
tratantes. 

C láu~ula D écima - Das Questões Judiciárias 

Para dirimir quai squ er dúvidas surgidas d u
rante a vigência deste Contra to, fica e leito, de 
comum acordo, o Foro da Comarca d e Macapá. 

E, por estarem assim d e acordo, a L ocat ária e 
o (a) Locador (a), ratificam o presente Contrato, 
firmando-o com suas assina turas e 11ubricando todas 
as suas folhas , na presença de duas (2) testemunhas. 
que ig ualmente o assinam e rubricam aos (03) de 
setembro de bum mil, novecentos e setenta e 
quatro (1974), sendo este docum ento redigido em 
ciMo (5) vias de igual teor e forma. 

Macapá-AP, 03 de setembro de 1974. 
Dr . Leonar do Gomes de Carvalho Leite Neto 

Secretário de Educação e C ultur a 
p/Locatária 

Fausta Maciel Guimarães 
L ocador (a) 

T estemunhas: 
João Lourenço da Silva 

Assessor de O rçam ento, Avaliação e Contr.ole 

Mary - Naney Jucá Leite 
Assist ente de Orçamento, Avaliação e Controle 
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Secretaria de Educação e Cultura 

ASSEAD E/SOA C 

Aprovo: 

A rthur Azeveào Henning 
Governador 

Contrato n.0 005j74-ASSEA DE/SOAC/SEC 
Empenhos n º s 1.957 e 3.176 
Cr$ 1.400,00 
Cr$ 600,00 

Termo de Cont rato que entre s i ce lebram o 
Governo do Território Federal do Amapá, re
presentado pela Secret<Jria de Euucaçãn e 
Cultura, por este instn rr. ~ n to d enomil 1a cla 
Locatária e o senhor J cse Pinto Mor eir u, 
que pa ssará a denomin ar-se Locador (a), aco1·
dam pelo presente Termo de Contrato, ceder, 
mediante a luguel, um Imóvel de sua propriedade, 
m ediante as Cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira -Da Cessão, L ocalização e F i
;,aiidade do Imóvel 

O ra) Locador (a), cede a L ocatária, m ediante aluguel, 
um imóvel de sua legítima propriedade. loca lizado no Rio 
A.ragua r i/ Amapá com a finalidade de ser vir para fu nciona
m<' o lo do seguinte Est abe lecimento de En sino: Escola Iso
lada «T1·iunfo >' . 

Parágrafo Primeiro - Fica a 8oordenação de Ensino 
de 1.0 Grau, com a responsabilidade de regulam entar os 
problemas administrativos e docentes, visando um p~rfeito 
fur.cionamento t écnico-pedagógico do Estabe lecimento, bem 
como o fornecimento de m<Jterial de consumo e equipa
mento escola r, man•endo para i~so, permanente contato 
com o Núcleo de Apoio Administrativo da SEC/Setor à e 
Materia l. 

Parágrafo Segundo - As dependências utilizáveis, 
serão alugadas ao custe unitário e quantidades estabele- 1 
cidas, conforme mapas encaminhados a Secretaria de AGI
m inistraçã"n e Finanças - SAF, através do Ofício nº 
827/ 74-SOAC/ASSEADE/SEC, ee 28/ 05/1974, e quadro 
seguinte: 

ESTRUTUR A C U S T O 

10 meses 

MADEIRA 
Cr$ 50,00 

ALVENARIA 
Cr$ 

CMar ./Dez\ 

4 2.000,00 

Parágrafo Terceiro - · O valor da Neta de Empenho 
para cobertura deste Contrato, foi objeto do Ofício n.o 
827/74-ASSEADE/SOAC/SEC, de 28/05/1974, com demons
trativvs das dependência s utilizáveis, bem eome seu custo 
unitArio, para estrutura em alvenaria e madeira. 

Cláusula Segunda - Do prazo de locação 
O p razo de locação 1t v igência do presente Contrato, 

t erminará em 31 de dezembro e com efeito r etroativo a 
partir de 1.0 d e mzrço de 1974. 

Cláus ula Terceira - Da a lu guel e alocação da despeu 
O a luguel m~nsal , será fie Cr$ 200,00 (duzentos cru.

zeiros) e para (I 0) meses de Cr$ 2.000,00 (d oi~ mil cruzei
HlS), conforme Notas de Empenhes ab!ilfxo, emitidas pela 
Sec:retaria de Aciminlstra~ão e Finan«:as - SAF: 

Empenho 
N." 

I;>ata I Valor 
Cr$ 

1.957 1 19/ 05/74 1 1.400,00 
3.176 09/08/ 74 600,00 

!soMA ..... ~ · 2.ooo.oo 

Programa, elemento de 
despesa e fonte de 

recursos 

A P /0901. :!04-3. 1.3 2./FPT / 7 4 
A P / 0901.204-3.1.3. '1.. / FPT j7 4 

Cláusula Quarta - Da Loca('ão, Sublocação e 
Manuten~ão 

A Looatéria não poderli lou~ r ou sublocar em parte ou 
todo o imóvel ora cedido mediante aluguel e objetEI deste 
Contrato, sem o c0nsent1mento prévio do (a) LQcador (a), e se 
compromete a manter o prédltt nas condições de higieniza-

ção e habite-se como o r ecebeu, para assim r estit ui-lo a o 
ra) L0c:ador (a), findo o prazo de vigência deste Cúntrato. 

Cláusula Q uinta - Da Execução das Despesas 
As despesas referidas na c láusula Terceira, com 

d r ito t·etroativc a p<..rlir de 12 de Março de 1974, se rão 
ex ecutada s pela Sec1 etaria de Admini~tração e Finanqa6 -
S!.F, stravé s de su<l I'ivisãn de Finanças -- DF, mediante 
l mls! ão e reme~sa cie recibo próprio, pela Secretaria de 
1-'duc:.:.çáo e C ultura -- SEC, ficando as despesas de água e 
luz por conta do (a) Locador (a). 

Cl áusula Sexta - Da Entrega do Imóvel pelo (A ) 
Locador (A) 

O (a ) Locador (al, fica na obrigação de entregar o 
prédio à Locatfl ria, ObJeto deste Contrato, em perfeit as con
cih;ões de higienização c h&bitabiiidade, sem o qu e implica
rá na I'L' Sc!são de~ te instrumento, sem pagamento de qual
quer indenizaçã o C•U multa, a cont ur d o prazo de vigência. 

Cláusula Sétima - Da R enovação ou Prorr r gação 
Findo o prazo de locação, coroprt-endido entre 1° de 

março e 31 de dezE-mbru d e 1974, pcde ra este contrato ser 
renovado ou prorrogado, se nssim con\'ier as partr s aontra
tantea. que pod~rão de comum acordo , modificar Pm parte 
ou em tudo as condições nele contidas. 

Cláusu la Oit a va -- Da Devolução dos Chaves 
As chaves do prédio ora ce<iido m ediante aluguel , 

serão devolvidas pe la Locatár ia, findo o prazo de vigência, 
em 31 de dezembro de 1974. 

Cláusula Nona - Da Rescisão 
O não cumprimento das obrigações definidt~ ! neste 

instrumento, implicará e m s ua denúncia e consequ.,nte res
cisão. por qualquer elas partes contratantes. 

Cláusula Décima - Das Questões Judiciária .'> 
Para dirimi r quaisque r dúvidas sur gidas du rante a 

vigência dE-ste Contrato, fica eleito, de comum acordo, o 
Foro da Comarca de Macapá. 

E. por estnrem assim de acordo, a Locatári<~ e o (a) 
Locador . (11), ratificam o presente Contrato, firmando-o com 
suas assinaturas e rubricando todas as suas folhas, n a pre
sença de duas (2) testemunhas, que igualmente o assinam e 
wbrica m, aos (03) de setembro de Hum mil, novecentos e 
set enta e quatro (1974), sendo este documento red igido em 
cinco ( 5) vias ele igua I teor e forma. 

Macapá-AP, 03 de se tembro de 1974. 
Dr. Leonardo Gomes de C2rvalho Leite Ne to 

Secre tário de Educação e Cultura 
p jLocatá ria 

J osé Pinto l\lorelra 
Locador (Al 

Testemunhas: 
João Lourenço da S ilva 

Assessor de Orçamento, Avaliação e Controle 
Mary-Nancy Jucá Leite 

Assistente de Orçamento, Avaliação e Controle 

Secretaria de Educação e Cultura 
ASSEADE/ SOAC 

Aprovo: 

Arthur Azevedo H t- nning 
Governador 

- Contrata n 2 006/ 74-ASSEADEtSOAC/SEC 
- Empenhos nº• 1.958 e 3.!75 

Cr$ UOO,OO 
Cr$ 1100,00 

Termo de Contrato que entre si ce!('bram o 
Governo do Terrltóric. Federal do Amapá, r e
presentado pela Secretaria de Educaçã o e Cul
tura, por este Instrumento denominada Locatá
ria e €l senhor José de Souza Borges, que passa
rá a denominar-se Locador (a), acorda m pelo 
pr~sente Termo Àa Contrato, ceder, mediante 
aluguel, um imóvel de sua propriedade, l"lledian
te as C!á usbllas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira ·- Da Cessão, Loralizaçlio e Finali
dade do httóvel. 

O (a) Locador (a), cede ~ I.ocntárie , mediante aluguel, 
um imóvel de sua legítima propried2de, localizado em Porto 
de Macapá - San•anajMacapá com a finalidade de servir 
para funcionamento do seguinte esLabele cimento de ensino: 
Eseola l~olada •Foz do Eles bãG> ». 
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Parágr afo Primeiro - Fica a Coordenação de En si
no de )V Grau . com a responsabilidade de regula mentar os 
problemas actministraf!vos e docentes, visando um perfeito 
fun cionamento técnico-pedagógico do Est~bel ecime:nto, bem 
como o fornecimento de r:;;J teria l de consumo e equipa
mento escolar ma ntendo r2rD isso, permDnente contato 
com o Núcleo de Apoio Admini~trativo dD .SEC/Setor de 
Material. 

Pa rágrafo Segundo As dependência~ utilizáveis, 
seriio alugadas ao cus to uniiario e quantidade estahelecidas, 
confo rme map"s en camir.h;;dos a Sccntar ia de Adminis
tJ·aç:1o e Finança s - SAF. através do Ofício n 2 827/74-
SOAC/ ASSEADE, SEC. de 28.'o5j l974. e quadro seguiote:: 

EST R UTURA C U S T O 
- ----1 10 meses 

MADEIRA 
Cr$ 50,(JO 

ALVENARIA 
Cr$ -

(Mar. /Dez) 

4 2.000,00 

Parágr afo Terceiro - O va lor da Nota de Empenho 
para cobertura deste Contrato, foi ob~etv •i o Ofício n° 8271 
74-ASSEADE/SO~C /SEC . de 28/ 05 / 1974, cem demcnstrati
vos das depe ndências uti lizáveis, bem como seu t'usto ur;i
tár io, para estrutura em alvenaria e madeira. 

Cláusula Segunda - Do Prazo de Locação 

O prazo de locação e v igência do present e Contrato, 
ter mlnerá em ill de dezembro e com efeito retroativo a 
partir de 1.0 de março de 1974. 

Clá usula Tercei ra - Do Aluguel e Alocação da Despesa 

O aluguel mensa l, será de Cr$ 200,00 (d uzentos cru
zeiros), e para ( 10) meses de Cr$ 2.onO,úO (dois mil cruzei
ros), conforme Notas de Empenhos abaixo, emitidas pela 
Secretar ia de Ad ministração e Finanças - SA F : 

Programa , elemento de 
despesa e fonte de 

recursos 
Empenho I Data V<tlor I 

N º Cr$ , 
--~--~-----------------------

1.958 119/o6/74 1 1.400,00 I 
3.1 75 o9/o8/74 600,00 1 

\soMA ..... , 2.ooo,oo I 

A P /o9ol.2o4 -3.1.3.2/FPT/74 
A P /o9o l .2o4-3.1.3.2/FPT/74 

Cláusula Quarta - Da Locação, Sublocação e Manu
tenção. 

A Locatár ia não poderá locar ou sublocar em parte 
ou t odo o imóvel ora cedido mediante aluguel e objeto 
deste Contr ato, sem o consentimento prévio do (a ) Locador 
(a l, e se compromete a manter o pr édio na s condições de 
higienização e ha bite-se como o recebeu, para assim resti · 
tul-lo ao « &» Locador «a >>, findo o prazo de vigência deste 
Contrat o. 

Cláusula Quinta - Da Execução das despesas 

A s despesas refe l'idas na cláusula terceira, com efeit o 
retroativo a partir de 1.0 de março de 1974, serão executa
dos pele Secretaria de Administração e Finanças- SAF, , 
através de sua Divisão de Finanças -- DF, mediante emis
são e remessa de r ecibo próprio, pela Secretaria cle Educação 
e Cultura - SE.C, ficando as despesas de éguas e luz por 
conta do «a » Locador ((a». 

Cláusula Sexta - Da Entt:e ga do Imóve l pelo (A) 
Locador (A) 

O (a ) Locador (a), fica na obrigação de entre~tar o 
prédio à Locatária, objeto deste Contrato, e m perfeitas con
dições de higienização e habitabilidade, sem o que implicará 
na re scisão deste instrumrmto, sem pagamento de qui! lquer 
indenização ou mul ta, a contar do prazo de vigência. 

Clá usula Sétima - Da Renovação ou prorrogação 

Findo o prazo de Locaçãt~, cempreendido entre \.0 de 
marqo e 31 de dezembro de 11174, poderá este Contrato ser 
renovado @lU prorrogado, se a ssim convier as partes eantra
tantes, que poderão de comum acordo, modificar em parte 
ou em tudo 81 aondições nele contidas. 

Cláusula Oita va - Da Devolução das Chaves 

As ahaves a o pr ,diQ ora eedldo mediante alug~o~e l , 

serão devolvidas pela L• ca tária, findo o prazo de v igênd a , 
e m 31 de dezembro de 1974. 

Cláusul:~ Nona - Da Rescisão 

O não cumpr imento das obr igações definida s nP sl ~> 

mstrumento implicará em sua denúncia e consequC'nt e 
rP~c i são, por qualquer das partes con~ratant es . 

Cláu sula Décima - Das Questões Judiciária!' 

Para dir inlir qua isqu er dúvidas surgidas durant e a 
vigência deste Contrato, fica eleito, de comum acord(l, o 
Foro da Comarca de Macepá. 

E. por e!'t arem assim df' a cordo, a Locat ár ia e o (a) 
Locador (al, rat ifica m o pres~nte Contrato, fi rmanà.o-o rom 
suas assinaturas e rubricando todas as suas folhas. na pre
sença de du as (2) t este munha s, que igua lmente o ass inam 
e rubricam aos (03) de setembro de hum mil, novecentus e 
setenta e qua tro ( 1974), se ndo este documento redigido em 
cinco (5) vias de Igual teor e forma. 

Macapá-AP, 03 de setembro de 1974. 

Dr Leonardo Gomes de Carvalho Leite Neto 
S~cretá ri o de Educação e Cultura 

p/ Locatária 

José de S ouza B'orges 
Loeador (a) 

Testem uniras: 

João Lourenço da Silva 
Assessor de Or ça mento, Avaliação e Controle 

Mary- Nancy Jucã Leite 
Assist ente de Orçamento, A vali ação e Controle 

Estatuto da Coopera tiva dos Avicultores do 
Térritório Federal do Amapá - COA VIAP. 

Aprovado pela Assembléia Geral, realizada no dia 27 de 
outubr o de 1.973. 

(Continuação de número anterior) 

I) avaliar a conveniência e fixa r o limite de fia oç3 ou 
seguro de fidelid1de para os e mpregados que manipulem 
dinheiro ou va lot·es da cooperativa; 

m) estabelecer as normas para o funcioname nto da 
sociedade; 

n) contratar , quando ao fizer necessár io, um serviço 
indepecdente de auditoria, para o fim e conforme o dis
posto no Art. 112. da Lei n ° 5764/71, ãe 16.12.71 - Lei Co
operativista; 

o) indicar o Banco ou Bancos nos quais devem ser 
fei tos os depósitos de numerá rios disponíveis e lixar o li
mite máximo que poderá ser mant ido em Caixa; 

pl estab•~ l ece r as normas de controle das operações 
e serviços ver ificando, men salmente, no mínimo, o estado 
econômico fi nanceiro de Cooperativa e o desenvolvimento 
à as operações e at iv idades em Geral, através de balanaetes 
da contabil idade e demonstrativos específicos 

q ) deliberar sobre a admissão, demlsRi:io, eliminação e 
exclusão de associados; 

r) fixar anualmente taxas destinadas a cobrir a des
preeiação ou desgast e • dos valore s que compõem o ativo 
permanente da sooieclade; 

s) delibrar sobre a convocação da Assem bléia Geral; 

t) adquirir, alienar ou oner ar bens Imóveis da socie
dade com expresse autorização da Assembl éia Geral; 

u) eontrair obr igações, t ransigir, adquirir, alinear • 
onerar be ns móveis, ceder à ire it os e constituir mandatários; 

'v) zelar pelo cumprimento das le i ~ do cooperatlvl8mo 
e outras aplicável~. bem assim pelo atendimento da legis
lação trabalh ista e fiscal; 

x ) substituir, quandll o intere lise da sogieeade o re
Qiamar ; o Presidente Vice-Presidente ou o S~<cretárlo da 
Cooperativa, designando, entre si outro para o cargo. 

(Çe niiRua ne próxime~ número) 


	

