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DIÁRIO OFICIAl 
Decreto n.o 1, 1t1 2A M Jollto d® 1964 ------------------------- -=---..,---~ ~~...,__--~ .. -.-. .. _ ·- ·-

Ano X. Número 1.910 Macapá. 5a.-feira, 17 de ou tubwo rte 1974 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) n.0 1032 d e 14 de ou tubro de 1974 

O Governador do Território FPderai do Amapf!, n :J 
uso das atribuições que lhe são confer idas em Lei. e t endo 
em vista o que consta do P•ocesso nº 2002/74-SAF, 

RESOLVE: 

Art. I g - Des ignar nos termos dos artigos 72 e 73 , 
da Le i n.0 1711 , de 28 de outubro de 1952. Cassiann Au
gusto Correa Pinto, ocupa nte do cargo de .'\ lmoxarife, 
nlvel 14-A, do Quadr o de Funcionários do Governo de!te 
Território. lotado na Secret;; ria de Administração 1'1 Finanças, 
para exercer acumulativamente, em substituição. e função 
gratificada simbolo 5-F, de Oh efe da Seção do Patrimônio, , 
do Quadro acima referido, dUTante o impedimento do res
pect ivo titular. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições sm contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 14 de ou tubro de 
1.074, 85.o da República e 32.0 da Criação do Territólio Fe
deral do Am apá. 

Arthur Ale vedo Henulog 
Governador 

(~) nº 1033 de 14 de outubro de 1974 

O Governador do Terrftório Federal do Amapá, no 
üSO da s atribuições que lhe confere o artigo 99, Parágrafo 
2. 0 do Decreto-Lei n° 200, de :U de fe:vereh·o de 1967, 

RESOLVE: 

Art. J!! - Declarar desnecessário o cargo d e Escl'i
turário. níve l 8-A, do Quadro d e Func ion 3.rlos do Governe 
deste Território, ocupado pela servidora CrP.uza Maria de 
Souza Pinto, tendo em vh1ta o que preceitua a allnea «C», 
do item J 1.2, da Instrução Normativa DASP n.0 18 de 15 de 
fever eiro de 1.974. 

Art. 22 - Revogadas as disposições em co!ltrãrio. 

P alácio do Setentrlão, em Macapá, 14 de outu bro de 
1.974, 85' da R epública e 322 da Criação do Território Fede
ra l do Amapá. 

Anhur Azevedo Henning 
Govern~Jdor 

(P) n.• 1038 de 14 de outubro de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uBo $ias atrlbulções que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo n .0 1967/74·0AB, 

RESOLVE: 

A11t. 12 - Considerar d esligado do Quadro de Fun
cionários do Gover no deste Te nitório, J osé P er eira da 
Cost a, Agregado, simbolo 8-C, lotad<) na Secretaria de 
Administração e Finanças, em virtude de hav~r sido trans
ferido para o Ministério da Agricultura, d e conformidade 
com a Portaria n .0 197, de 15 de julho dlO 1.974, do Elxmo. 
Senhor Diretor Geral do Departamento Administrativo do 
P e asoal Civil ( DASP), publicada no l3lário Oficial da União 
n~ 14!1, d<e 29 de julho de 1974, a cont ar de 1." de agos
to ào corrente ano. 

Art. 2.0 - Revogada5 as disposições em oontrárlo. 
Palácio do Setentrião, em Macapá, 14 dt: Clutubro de 

1914, 81.0 da República t! 3:1. 0 d;J Crleção do Território Fe
d eral do AmaJ)i. 

Arthur Az11vedo Henning 
Governador 

!)ccr r taria de Educorc7o e Cultura 
ASSEADE/SOAC 

APROVO: 
Ar.thur Azevedo Henning 

Governador 

-Contrato nº 007/ 74-ASSEADE/SOAC/SEC 
- Empenhos nº s. 1.959 e 3.174 
- Cr$ 1.400,00 
-Cr$ 600,00 

Termo de Contrate. que entre si c ~ l e brarn 
o Go verno do Tt::rritório Federal do Ama
pá, r epresentado pela Secretaria de Edu
cação e Cultura, por este instrumento 
denominada Locatária e o senhor. Joanído 
Coâlho de Queiroz 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 
Finalidade do Imóvel. 

O (a) Locador (a), cede a Locatária, mediante 
aluguel, um imóvel de sua legítima propriedade, 
localizado em Bom .Jardim - Bailique com a fi
nalidade de servir para funcionamento do seguinte 
Estabelecimento de Ensino: Escola Isolada «Ilha do 
Brigue», 

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 corno 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 depend ências utili
záveis, serão alugadas ao custo unitário e quanti
dades estabelecidas, conforme mapas encaminhados 
à Sec&etaria de Administração e Finanças - SAF, 
através do Ofício n º 827/ 74-SOAC/ASSEADE/SEC, 
de 28/05/ 1974, e quadro seguinte: 

ESTRUTUR A 

MADEIRA 
Cr$ 50,00 

4 

ALVENARIA 
Cr$ -

CUSTO 

10 meses 

(Mar ./Dez) 

2.000,00 

Parágrafo Terceiro - O valor da Nota de Em
penho para cobertura deste Contrato, foi objeto do 
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As RcpartiÇÕC'S Públicas I 

rerrrterl&1s dendo remet'r l 
e ell\pedlentC' deeUpado t\ pu-

1
: 

blicaçao nut'e DtARIO OFI
CIAL diàriameote, até às ,. 
1 a·3\J horas, exceto aos B'ába
H.IB quando deverãtt fazê--lo 
•• t t; às 11 :SO horas. 

As reclatflações pertil)en
te:; à matéria re tr il uída ~: os 
·'R.IlnS de erro"' r·u ooli<t>Õ ell, 
ucverllo ser formu ladas por 
"lserilo. à SOQI' O ~e fledaçllo, 
das 9 às ta:ao hor as. no má
ximo até 72 h o r a s 1\)H\ & a 
e~afda Cl os órgãos oficiai s. 

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

• DIRETOR 
f 'aTlos de And-rade J-ontes 

......... * * ... 
DIÁRJO 0FlCIAL 

In pte• so nas O!.dnae dn lmpren &L Oficial 
MACAPA - T. F. AMAPÁ 

ASSINATURAS 
Cr$ Anual. 

Semestral. 
Trimest ral 
Nú mero avulso. (( 

25 ,00 
12,50 
6,25 
0.30 

AI ftepart14ões Públillu 
clngir-s~ à1 a!!sinaturu 
anuais reno~·auas até 23 lle 
fevereir o de cada aDo a à-1 
iniciadas, em qualquer époo11 
peles órgãGs ~ompetentes . 

I A fim de poeaibilitar a 
remeesa de valores acompa-

1 
nhados de esclareci ruento• 
quanto à llUa aj9llca~ão, soli
oltawos usem Ot:l interesr:adoa 

I pre[erenclalmnte cheque Ol' 
vale postal. 

1 Os suplementos aa cdl-
1 c;õi!B do& órgãos oficiai s aó 
1 sn Yorneceril <• aos assinaJ:to11 
, que as !!Olicita rem no ato ela Os originais de'(rerão ser 

rtntllografl\dis e autenticados, 
"esstllvadas, por quem de dl
'"~lt •l "UNuras e cn .er. daF:. I 

assinatura . 
O funclonano ptíblico fe-

• •••* ** * I I t á d t d «BRP. S1LIA - ~ste fJiário Oficial é encontrsd~ p;1r<1 iettu- r era · e r um C!'COn ° E .uxcetundas afl onra { I ex
terior, que ser& c i t' m p r e 
anuais na asl'! inaturRs pütltlr
se-âo tome~ , em qunlquer 
~poca, por F:t:i!- m• , <'c ou um 
BJIO. 

1
10°10. t'ara faz~r jus a éste 

ra no Salão Nacitmal e Internacional d~ Impren sa, da dE-sconto, d• ·ver(l provar esta 
- · COOPER PRESS, no cBrasilla Impenal Hotel>.. _ Jt·( ndicão 00 ato rla asRinaw1.8 

Para faciÍ1tar ao.- assinan· j A fim de Hitar a01uçAo 
tes a verificação <lo prazo de de conti u~;idadc no recebi- O custo df' cada exempls~ 
vali dadt:- de suab ll ssinaturas, mento dos j01 nais, ti e vem atra t:arlo <los órglios nfi 
na pt~ rte ~uperinr dü cnde1·ê- os al'8inautes providenciar a cialts t>er11 , nu venda avulso 
ço viw lropresos o nt1mero r esp,·ctiva rsrrovaçlio conJ nrret~dda de Lr$ 0,01 se da 
do talão dt' registro <• 111êR e antect'ldtncia míninw de trin- mesmo ano, e de Cr$ ?,00 

As assiJHituras vencidas 
noderlio St!r au~pc' DHtS ~(on, 
n i111o pré v i o. o ano t'Dl qnc tin da r i. .ta (30) diR\1. por ano rlecorrirlo . 

Ofício nº 827/74- ASSEA DE/SOAC/SEC de 28/05/ 
1974, com demon strativos das depelldência ~ utilizá
veis, b em como seu c usto u-nitário, para estrutur& 
em alvenaria e madeira . 

Cláusula Segunda - Do Pr.azo de L ocação 
O prazo de locação e vigên<:ia do presente 

Contrato, terminará em 31 de dt-zem bro e com 
deito retroativo a partir de 1º ·de março de 197.4. 

Cláusula Terceira - DO Aluguel e Alocação 
da Despesa 

O alugu el mensal, será de Cr$ 200,00 (duzen
tos cru zeiros) e para (10) meses de Cr$ 2.000,00 
(dois mil c ruzeiros). conforme Notas de Empenhos 
a baixo, emitidos pela Secretaria de Administntção 
e Finanças - SAF: 

Empenho 
NQ 

- 1.959 
3.174 

Data I Valor I 
CrS 

Programa, elemente de 
despesa e fonte de 

recursos 
- -c------

1

19/ 06/74 , 1.400,00 1 

09/08/ 74 600,00 

1 
SOMA ... 

1 

2.000.00 
1 

A P/0901.204- 3.1.3.2./FPT/74 
A P /0901.204- 3.1.3.2./FPT /7 4 

Cláusula Qua1ta - Da Locação, Sublocação e • 
Manu tenção 

A Locatária 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 
com o o r ecebeu , para as.;im restituí-lo ao (a) Locador 
(a), findo o prazo de vigência deste Contrato. 

C láusula Quinta - Da Execu ção das Despesas 
As despesas referidas na clá usula Terceira, com 

efeito retroativo a partir de 1 º março 197 4, serão 
executadas pela Secretaria de Administração e 
F inanças - SAF, através de sua Divisão de finan
ças - DF, mediante emissão e remessa de recibo 
próprio, pele Secretllria de Educação e Cultura -
SEC, ficando as despesas de água e luz por conta 
do (a) Loc&dor (a). 

Cláus ula Sexta - Da Entrega do Imóvel pelo 
(A) Locador {A) 

O (a) Locador (a), fica na obrigação de entregar 
o prédio à Locatária , objeto deste Contrato, e m 

perfeitas condições de higieni zação e habitabilidade. 
sem o que implicará na rescisão de ste instrumento, 
se m pagam en to de qualquer indenização ou multa, 
a contar do prazo de vigência. 

Cl&usula Sétima - Da Renovação ou pror
rogação 

Findo o prazo de locação, compreendido entre 
1.0 de março e 31 da dezembro de 1974, poderá 
este Contrato se r renovado ou prorrogado, se assim 
convier as partes contratantes, que pod~rão Cle 
comum acordo, modificar em parte cu em tudo as 
condiçõ-es nele contidas. 

Cláusula Oitava - Da Devolução das Chaves 
As chaves do prédio ora cedido mediante alu

guel, serão d evolvidas pela Locátaria findn o prnzo 
de vigência, em 31 de deze mbro de 1974. 

Cláusula Nona - Da Rescisão 
a não cumprime nto das obrigações definidas 

nes te instr umento. implica vá em sua denúncia e 
consequente rHcisão, por qualquer das partes con
tratantes. 

Cláu~ula Décima - Das Questões Judiciárias 
Para dirimir quai squ ~r dúvidas surgidas du

rante 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) Locador (a), ratifi ca m o presente Contrato, 
firmando-o com suas assinaturas e l'iubricando todas 
as suas f olhas, na presença de duas {2) testemunhas, 
que igualme nte o assinam e rubricam aos (03) de 
setembro de hum mil, novecentos e setenta e 
quatr<~ (1974), sendo este documento redigido em 
cinco (5) vias de igual teor e forma. 

Macapá-AP, 03 de setembro de 1974. 
Dr. Leonardo Gom es de Carvalho Leite Neto 

Secretário de Educação e Cultura 
p/Locatária 

Joanício Coêlho Queiroz 
Locador (a) 

Testemunhas: 
J oão Lourenço da Silva 

Assessor de Orçam ento, Avaliação e Contr.ole 
Mary - Naney Jucá Leite 

Assistente de Orçamenttil, Avaliação e Controle 
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Secretaria de Educação e Cultura 

ASSEADE/SOAC 

Aprovo: 

Arthur Azev et.io HQnnit,g 
Governador 

Contrato n .0 008/74- ASSEADE/:::iOAC/Sii>..: 
Empenhos n ºs 1.9!50 e 3.173 

- Cr$ 1.400,00 
Or$ fiOO,O& 

Termo de Contrato q ue entre si celebram o 
Governo do Território Fed eral do Amapá, r e
presentado pela Sec1 t>taria de Edu.:dçã0 e 
Cultura, por este ins trnnento denoml r.arln 
Locatária e o senhor Manoel dos R<•is Pa ll "· 
que passará a denominar- se Locador (a), acor
rlam pelo presentf' T ermo de C r ntrato. ceder, 
rn ediante aluguel , um Imóvel de sua propriedade, 
mediante as Cláusulas e condiçõe's seguintes: · 

Cláusula Primeira -Da Cessão. Lccali78Ção e F i
i'1a lidade áo Imóvel 

O (a ) Locador (a), cede a Locati!ria, mediante aiugue l. 
um imóvel de sua le gítima propriedade, !ocaliz«do no Fio 
Gurijuba - Bailique com a fiu alidade de servir para fun
cionamento do seguinte Esta belecimento de Ens ino: Escola 
I~ olada << Bncuri de Rio Gurijuba ». 

Parágrafo P1·imei ro - Fica a Coordenação de Ensino 
de 1. 0 Grau, com a respon sa bilidade de regul :lmentar os 
problemas cdministrativos e docentes. vi sa ndo um pt!rfelio 
fur.cio namento técnico-pedagógico do Estabelecimento, bem 
como o fornecimento de m 21 teria l de consumo e equipa
mento esco la r. mantendo para isso, permanente contato 
com o Núcleo de Apoio Administrativo da SEC/Setor de 
Material. 

Par!'.tgrafo Segundo - As d ependências utilizáveis, 
l'erão alugadas ao custo unitiirlo e quantidades est abele- 1 
cidas, conforme mapas encaminhados a Secretaria de Ad
ministração e Finança s - SAF, através do Ofício nº 
827/74-SOAC/ASSEADE/SEC, de 28/06/ 1974, e quadro 
seguinte: 

ESTRUT U R A C U S T O 

10 meses 

MADEIRA 
Cr$ 50,00 

ALVENARIA 
Cr$ 

(Mar./ Dez) 

4 2.000,00 

Parágrafo T erceiro - - O valor da Nota de Empenho 
para cobertura deste Contrato, foi objeto do Ofício n.0 

827(74-ASSEADE/SOAC/SEC, de 28/ 05/1974, com demons
trativ!>s das dependências utilizáveis , bem como seu custo 
unitário, para estrutura em alvenaria e madeira. 

Cláusula Segunda - Do prazo de locação 
O prazo àe locação e vigência do presente Contrate, 

terminará em 31 de dezembro e com efeito retroativo a 
part ir de 1.0 de março de 1974. 

Cláusula Terceira - Do aluguel e alocação da despesa 
O alug uel mensal, será de Cr$ 200,00 (duzentos crw

zeiros) e para (I 0) meses de Cr$ 2.000,00 (doi~ mil cruzei
ros), conform e Notas de Empenhos ab<Jlxo, emitidas pela 
Secretaria de Administra,ão e Finan~as - SAF: 

I 
Programa, elemento de 

Empeaho Data Valor despesa e fonte de 
N.o Cr$ recursos 

1.960 1 19/ 06/ 74 1 1.400,00 AP/0901.204-3.1.3.2 / FPT/ 74 
3.173 09/08/ 74 600,00 A P / 0901.204-3.1 .3. 2./ FPT /74 

ISOMA ..... I 2.000,00 

Cláusula Quarta - Da Loeac-ãv, Subloeação e 
Manutenção 

A Locatária oào poder!! lo<.er ou sublocar em parte ou 
todo o Imóvel ora cedido mediante aluguel e objeto deste 
Contrato, sem o consentimente prévio do (a) Locador (a), e se 
compromete a m anter o prédle Ras condições de higieniza-

ção e habite-se como o r ecebeu . . para assim restituí-lo ao 
(a I L'>cador (a), findo o p razo de vigência deste Contrato. 

Clóusula Quinta - Da Execução das Despesas 
As despesas referidas na clá usula T erceira . com 

·· f" ito re troativo a p;:o rti r de 12 cte Março de 19í4, ! erão 
executadas pela SeCJ e ta ria de Adminh1tração e F ir,ança6 -
.5 AF. atra\'és de su:< Pivi~â::~ de Finanças -- DF. m ediante 
r mis ~ ão e reme~sa de recrbo próprio, pela Secrr-taria de 
1-:duc:lçíio e Cultura - SEC , ficando as despesas de água e 
l ;; l por conta do (al Locador (a ). 

Cláu sula Sexta - Da Entrrga do lmóvel pelo (A) 
Locador (A) 

O (a) Locador (al, fica na obrigação de e1· creg3r o 
prédio à Locatnr i<l, objeto deste Contrato. em pcrfl'i t;o;s ce!1-
dJções de higieniza ção e habitabiiidade. sem o q u<> implica
rú n<• r.:!scisiio ceõ t e instrument ::l, sem pagamento -i e q ua l
quer indenização c.u mu lta , a conf ür do prazo de v igência. 

Cláusula Sétima - D a Renovação ou Prorr- gação 
F indo o prazo de locação, compreendido e r.t r e 1" de 

m arço e 31 de dezembro de 1974, podera est e cont rato s t'r 
renovado ou prorrogado, se aFsim convier as partes cont ra
tantes, que pod~rão de comum acordo, modificar em parte 
ou em tudo as condições nPie contidas. 

C láusu la Oitava -- Da Devolução das Ch:1veR 
As chaves do prédio ora ceclido mediante aluguel. 

sP.râo devolvidas pela Locatária , findo o prazo de vigénria. 
em 31 de dezembro de 1974. 

Cláusula Nona - Da Rescisão 
IJ não cumprimento das obr igações definid :1s neste 

instrumento, implicará em s ua denúncia e consequPnte res
cisão, por qualquer das partes contra tantes. 

Cláusula Décima - Das Questões J lldiciárin ~ 

Para dirimir q uaisquer dúvidas sur gida s d urante a 
vigência deste Contrato, fica eleito, de comum a<·ordo, o 
Foro da Comarca de Macapá. 

E, por estarem assim de acordo, a Locatár iu e o (a) 
Locador (a), ratificam o presente Contrato, firmando-o com 
suas assinaturas e rubricando t odas as suas folha s, na pr e
sença de duas (2) testemunhas, que igualmente o 1.ssiuam e 
·rubricam, aos (03) de setembro de H um mil, novecentos e 
setenta e quatro (1974), sendo este documento red fgfdo em 
cinco (5) vias de igual teor e fol'ma. 

Macapá-AP, 03 de setembro de 1974. 
· Dr. Leona rdo Gomes de Carvalho Leite Neto 

Secretário de Educaçã o e Cultura 
p/ Locatária 

Manoel dos Reis P alha 
Locador (Al 

T estemunhas: 
João Lourento da Silva 

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

Assistente de Orçamer.to, Ava liação e Controle 

Secretaria de Educação e Cuitura 
ASSEADE/ SOAC 

Aprovo: 

Arthur Azevedo H(;nniog 
Governador 

- Contrato n º 009/74-ASSEADE; SOAC/SEC 
- Empenhos n ºs 1.961 e 3.172 

Cr$ 1.400,00 
- Cr$ 600,00 

Tet mo de Contrato que e ntre si celebram o 
G0verno do Territór.ir. Federal do Arrapá, r e
presentado pela Secretar ia de EElucação e Cul
tura, por este instrument o denominada Locatá
ria e o senhor Quirino Tavares Ferreira que pas
sará a dQnOminar -se Locador (a), acordam pelo 
presente Termo ~e Contrato, ceder , mediante 
aluguel, vm imóvel de sua propriedade, median
te as Cláus1.1 la s e condições seguintes: 

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

O (a) Locador (a), cede :a Locatária, median te alugu f' l. 
um imóvel de sua legitima propriedade, localizado em São 
Pedr o - Baliique oom a finalidade de servir para funcio
namento do seguinte estabelecimento de 1msino: Eseola b o
lada «São Pedro do Rio G urljuba•. 
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Parágrafo Primeiro - !"ica a CoordPnaçào de Ensi
no de Iº Grau, com a responsabiiidnd e df' regulamentar os ' 
prohlemas administra11vos r- cloceHi cs, vi stJndo LllT. perfeito 
funciona mento técnico-pedagógico do EstobelFclmento, bem 
t·omo o fo rn.-cimento ele r:rflter ia l de consumo e equipa
mento Hcolar n•a ntendo p;> ra issr., perm~nente c mta to 
rom o Núcleo de Apoio Admini~trativo da SEC/Setvr de 
Materia l. 

Paragrafo Segundo As depenc:léncia~ utilizá\·~i s, 
serão a lugadas ao custo unitario e quant idade estabelecidas, 
confor me map~:~s encandr.h:>dos a Secrflarin de Adminis
tração e FinA nças SAF. atra\·és do Ofício n º ?.27/74-
SOAC/ ASSE A DE. SE2 . de 2!l/o5/1974. P mPH)ro sn~uk\te: 

~s TRUTURA c u s T o 
---- 10 meses 

MADEIRA ALVENARI A (lv.ar./Dez) 
Cr$ 50,(10 Cr$ -

4 2 OOO,OQ 

Parágrafo Te rceiro - O valor da :'Iota de Empenho 
para cobertura deste Contrato, foi objetl) do Ofício n° 8271 
74- ASSEADE/SOAC/SEC. de 28/05/ 1974, com demun!ltrati
vos das de pendências utilizáveis, bem como seu custo ur;i
tá r io. pari! estrutura e m a lvenaria e madeira. 

Cláusula Segunda - Do Prazo cie Locação 

O prazo de locação e vigência do presePte Cont r ::Jto, 
termin11rá em 31 de dezembro e com efeito retroativo a 
partir de 1.0 de março de 1974. 

Clá usula Tt>rceira - Do Aluguel e Alocação da Despesa 

O a luguel mensal, será de Cr$ 200,00 (duzentos cru
zeiros), e para (I O) meses de Cr$ 2.00u,v0 (dois mil cruzei
ros), conforme Notas de Empenhos abaixo. e mitidas p~la 
Secretaria de Administração e Finanças - SA F: 

-_________ l __ ~~t~---~ ----~~~~-P--ro_g_r_a_m __ a _. -P.-le_m __ e_n-to __ d_e_ Empenho Valor despesa e fonte de 
Nº Cr$ recursos 

!.9tH 119/o6/74 1 1.400.00 I AP/o9ol.2o4 - 3.1.3.2/FPT/74 
---~3.....:.1_7_2 -~' o--=9~/ o_8..:../7_4-+-___ 6o __ o_:_, o_o__,_A_ P f o9o _!. 2o4- 3 . I .3.2/ FPT /7 ~ 

jsoMA ..... , 2.ooo,co I 

Cláusula Quarta - Da Locação, Sublocação e Manu
tenção. 

A Locatária não poderá locar ou sublocar em parte 
ou t odo o imóvel ora cediào mediante a luguel e objeto 
deste Contr11t o, sem o eon sentimento prévio do (a ) Locador 
ta), e se compromete a manter o prédio nas condições de 
higienização e habite-se como o recebeu, para assim resti
tu í-lo ao «a » Locador «a», findo o prazo de v igência deste 
Cem trato. 

Cláusula Quinta - Da Exeeução das despes11s 

serã o devoh•idas pel a L• catt ri il , findo o prazo de v igcnci ti . 
em 31 de dezembro de 1974. 

Clá usul3. Nona - Da R<'sclsão 

O nãe cumprimento das obr igações definidas neste 
instrumento, implicará em sua denúncia e consPQUf'nte 
r t>sclsão, por qualquer das partes contratantes. 

Cláusula Décima - Das Questõe~ Judiciária ~ 

Para dirimir qua isquer dúvícias surgidas durante a 
vigên!!ia deste Cont1·ato, fica e leito, de comum acor d0, o 
Foro da Comarca de Macapá. 

E, por e~tarem assim de acordo, a LocoM ria e o <a) 
Locador (a), ratificam o pres<!nte Contrato. fi r mando-o rom 
suas assinaturas e rubricando todas as suas folhas. na pre
sença de duas (2) te stemunhas, que igualmente o assinam 
e rubricam aos (03) de setembro de hum mil , novecentos e 
setenta e quatro (1974), sendo este documento redigido em 
cineo (5) vias de igual teor e forma. 

Macapá-AP , 03 de setembro de 1974. 

Dr . Lt!onardo Gomes de Carvalho Leite Neto 
Secr etário de Educação e Cultura 

p/ Locatária 

Quirlno Tavar es Ferreira 
Lec:ador (a) 

Testemunhas: 

.João Lourenço da Silva 
Assessor de Orça mento, Avaliação e Controle 

Mary-Nancy J ucá Leite 
Assiste nte de Orçamento. Avaliação e Cont role 

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

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

(Continuação do número anterior ) 

§ 2º - O Conselho de Adm inistração sollcitnrn. 
sempre que julgar conveniente, o aasessoramento do Ge
re nte ou do Contador. confor me o ca so, pana auxiliã-lo no 
t sclarecimento dos assuntos a decidir, p ode ndo determino r 
que qualquer dt~les a presente previamente projetos subre 
questões específicas. 

§ 3.0 - A3 n!il rmas estabelecidas pelo Cons!!lho de 
Administr ação serão baixadas em furma de Resoluções ou 
Instruções e constit uirão o Regimento Interno da C>Oope
rativa. 

Art . 32 - Ao P residente cabe, e nt re outras . as 
seguintes atribuições: 

a) auper visionar as a tividades da CrJopeJ·ativa, através 
de contatos assíduos com o Gere ntt>; 

b) verificar frequentemente o sald Cl de Caixa; 

c) assinar, os cheques bancár ios conjunta mente com 
o Ger ente; 

As despesas refe ridas na clá usula t erceira, com efeito 
retroativo a partir de 1.0 de março de 1974, serão executa
dos pela Secretaria de Administração e Finanças- SAF , 
otravés de sua Divisão de Finanças -- DF, mediante emis
são e remessa de r ecibo próprio, pela Secret ariél de Educaçã o 
e Cultura - SEC . fica ndo as despesas de águas e luz por 
conta ào «a» Locador «a». 

d ) assinar, conjunta mente com o Secretár io, ou out ro 
, Conselheiro designado pelo Conselho, contratos e demaiij 

documentos constitutivos de obr igações; 

Cláusula Sexta - Da Entt:e ga do Imóvel p elo (A) 
Locador (A} 

O (a) Locador (a), fica na obrigação de entreiar o 
prédio à Locatária, objeto dest e Contr ato, em perfeitas con
d ições de higienização e habitabilidade, sem o que implicará 
na rescisão dest e Instrumento, sem pagamento de qualquer 
indeniza ção ou multa, a contar 8o prazo de vigência. 

Cláusula Sétima - Da Re novação ou pronogação 

Findo o prazo de Locaqão, ct~mpreendido entre 1.0 de 
mar~o e 31 de deze mbro de 1974, poderá est e Contrat& ser 
renovado ou prorrogado, se assim convier a s partes Gf!lntra
t antes, qwe poderão de comum acordo, modi ficar em parte 
ou em tudo u ~ondições nele contidas. 

Cláusula Oitava - Da Devolução das Chaves 

As ehaves do prédlt ora eedido mediante alugu.el, 

e) convocar e presidir as Reuniões do Conselho dE' 
Administração, bem como as Assembleias Gera is dos as
sociados; 

f ) apnsentar à Asaembléia Geral Ord inária: 

Relatório da gestão 
- b•la n~o 

- demonstr ativo da s sobras apuradas ou das perdas 
decorrentes da insuficiência das contribuições par a cober
tura das despesas da Sociedade e o Parecer do Conselho 
Fiscal; 

~) r epresen,ar ativa t;> paasivam ente a Coopera tiva, 
em juízo ou fora delo; 

h) elabora r t plano an11a l de atividades da Coopera-
tlvn. 

Art. :-.13 - Ao Vice-Presidente cabe interessar-se 
per manente:men\e pelo ~rablilho do Pruidente, IUb!ltituin
do-o nos seus impedimentos inferiores a 90 dias. 

(Conbhlua no próximo núme ro) 


	

