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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) n .n I 036 de 14 de outubro de 1974 

O Governador do Território Fede ral do Amapá , no 
uso da!< atribuições que lhe são confer idAs em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Processo n~ 1924/74-GAB, 

RESOLVE: 

Art. Jº - - Designar Manoel da 1Sant6s Brito, ocupan
te do cargo de Guarda Territorial, n fvel 12-C, (Matrlgula 
do IPASE L887.131), do Quadro de Funcionários do Governo 
oeste Terr!tório lotado no Gabinete do Governador, para 
viajar da sede de sua s atribuições - l\[acapá -, a fim de 
na qualidade de observador deste Governo, participar das 
visitas às Empresas que operam na extração de Madeira, 
Castanha do Pará e Late>:, localizadas no Interior de Ma
zagão. 

Art. 2º - Revogadas as àlsposiçôe l em contrário 

Palácio do Setentriõo, em Ma<1apá, 14 de outubro de 
1974, 8!52 dA República e 32.0 da Criação do Território Fe 
dera! do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
GovernBdor 

(P) n~ 1037 de 14 de outubr0 de 1974 

O Governador do Território Federa l do Amapá , no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vista o que consta do Pr':lcesso nº 262/ 74-SESAS, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Considerar aposentado nos termos dos 
artigos 101, item III e 102, Item I, allnea «a», da Constituição 
do Brasil, Alamiro Rodrigues de Souza, ocupante do cargo 
de Oficial de Administração, Código AF-201.16-C. (Matricula 
do IP ASE - 1.687.006). 

Art. 2.o - Revogada! as disposições em ~:ontrâr!ú. 

Paláelo do Setentri~o. em Macapá, 14 de outubro de 
1974, 862 da R~pública e 32º da Criação do Território Ft!de
ra l ào Amapá. 

Artnur Azevedo H enning 
Governador 

Central Açucareira do Amapá S. A. 
Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Central 
Acucareira do Amapã S.A., realizada no dia 16 de 

agosto de 1974. 

Aos dezesseis dias do m~s de agosto de mil 
novecentos e setenta e quatro, às doze horas, na 
sede social, na Avenida Iracema Carvão Nunes nº 
196, nesta cidade de Macapá~ Território Federal do 
Amapã, reuniram-se em assembléia ge Pal extraordi
nária e em primeira convocação, os acionistas da 
CP.ntral Aç-ucareira do Amapá S.A. (C.G.C. nº 
05.969.613), representando mais de dois berços do 
capital social com direito a voto, conforme se ve
rificou das assinaturas e registros consbantes do li
vro próprio. Consoante dispOtiição estatutár.ia, foi 
escolhido para presidir a reunião o sr. Antônio 
José de Castro Lyra Porto, que declarou abertos os 

tra balho ~; e convidou a mim, Wslter Lúcio Figuei
redo da SHva, pa ra secretari<i- los. ·.:onstituída assim 
a m esa, o sr. Presidente decla rou que , nos termos 
do edital de convocação publicado no «Diá rio Ofi
cial» do Tf'Tritório Federal do Amapá d os dias 29 e 
30 d e julho e 1º de agosto de 1974 e no «Novo 
Ama pá » dos dias 3 e 1 O de agosto de 19'1-l. deve
riam os trabalhos obedecer a seguinte ord em do 
dia: a) Dehl er.ação sobre Proposta da Di-retoria de 
alteração e con so!idac,ão do Estatuto Social; b) As-
suntos gerai3. A seguir, o sr. Presidente cietermi
nou que se procedesse à leitura da proposta refe
r ida no item A da ordem do dia, bem como do 
respec1Ji v o pa recer do Conselh o Fisca I, documentos 
estes do seguinte teo r: «P roposta da Dire toria -
'3~nhores Acionistas: Tendo em vista o interesse da 
sociedade, vimos propor a V. Sas. a reforma do seu 
Estatuto Sociai , em que se incluem, notadamente, 
a ampliação do objeto social e modifkações rela
cionadas com a estrutuL'a administrativa da empre
sa, pasc;ando o mesmo a ter a seguinte redação in
tegra l e consolidada: «Est atuto Social da Central 
Açu careira do Amapá S.A. - Capítulo I - Deno
minação, sede, objeto e duração. Artigo 1º A 
«Üentral Açucareira do Amapá S.A.» r eger-se-á 
pelo pres t:lnte estatuto social e 1 e g i s 1 a ç ã o 
aplicável. Artigo 2º - A Sociedade terá sede na 
cidade d~ Maébpá, Território Federal do Amapá, e 
poderá criar e extinguir , por deliberação da Dire
toria , filiais e sucursais, agência e depósitos em 
qualquer parte do Território nacional ou no estran
geiro. Artigo 3.0 - A Sociedade tem por objeto a 
exploração agricola da oana e a indústria e comer
cio do açúcar, álcool e seus der-ivados, b em como 
outras atividades comerciais e in dust~ais no campo 
da agricultura e da pecuária. Parágrafo Único -
A Sociedade poderá , ainda, criar em preemimentos 
industriais ou com e nciais r elecionados com a agri
cultura ou pecu ária, ou delt>s participar, bem como 
presta r -lhes assistên cia técnica e administra ti v a . 
Artigo 4.0 - A Socieda de tePá duração por prazo 
indeterminado. Capítulo 11 - Capital social e açõe&. 
Artigo 5º- O capital soc.ial é de Cr$ 1.348.942,00 
(hum milhão, h ezentos e quarenta e oito mil , no-
vecentos e quarenta e dois cruzei ros), dividi<io em 
948.942 (novecentos e quarenta e oito mil, nove
centos e quarenta e duas) ações ordinárias e 400.000 
(quatrocentos mil) ações preferenciais, do valo r no
mina l d e Or$ 1,00 {hum cruzt:iio) cada uma. Pará
grafo 1.0 - Cada ação ~ndinária dá direito a um 
voto nas deliberações da Assembléia Ger.al. As 
ações pr eferenciais não dão direito a voto. Pará
grafo 2º - As ações preferendais terão priorida
de apenas no reembolso do ca pital, sem premio, n a 
hipótese de liquidação da Socieda de . Parágrafo 3.0 

- As ações poderão ser nominativas ou ao porta-
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As Rcpartiçõrs Públicas 
f~rrito rl&is devello rsmet~Jr 
~ exped iente destinado à pu
blicação ne11t~ DtÁRIO CFI
CIAL dlàriameete, até às 
1H·31J horas, &xce1o aos sába
•IO!i! quando dever!l.e fazê-lo 
f\t~ its 11:80 horas. 

EXPE DIE NTE As Repartições Públicu 
clngir-tr t'l'o às ass!naturu 
anllafs renovadas ~té 23 de 
fevereiro de cada ano 3 às 
inletad·as, em q.ualquer épocct 
pelos órgãos oompetentes. 

As recla,nações pertinen
teR à matéria retri Lulda nos 
·•ll.'•ns c.t e erros r u oml?~>õea, 
rHlverlio ser forro ulada.s por 
'<lserito. à Sec~ o <te Red ação, 
[!as 9 às t:l:3li hor r.s . no má
ximo até 72 h o r a. s :l!Jli& a 
~Sufda <ios órgão s oficiais. 

1M PRENSA. OFICIAL ....... ... 
DIRE'l'OR 

r a1·los de Andradf' l ontPs 
......... .. * 

DIÁRJO OFICIAL 
l r. .p re. so nns O!,cinae du lmprem.b Q fici ~t l 

~l ACAPA - T. F. A IVJt.PA 

Anual. 
Semestra l. 

ASSINAT U RAS 
Cr$ 

Trimestral 
Núm ero avu lso. 

25 ,00 
12,50 
6,25 
0,30 

1 A fim de po18ibilitar a 
remessa de vttlores acompa-

1 ohados de esolareciu1entos 
· quaa to à ema af}llcaQllo, soli
oitaru os usem os interest<adniJ 

! preferencialmute r.beque oP 
' vale postal. 

Os sup lem entos às \ldi
! 1; Õ•' B do& órgãos oficiais só 

tw forD@Ger fl o aos ast~inante~t 
· qu e as aolicJturem no ato !la 
j a s s ina lllra. . 

0& orlgina i6 deverão ~er 
rlatllogr afa!'hH< e auteuticarlos, 
•e9f.tiiVo.dns, por quem de dl 
· 'llt . .., · asUI'IiB e Pmendas. 

.c-x ce tun d a~:- H:; para o ex
terior, tJUe I:' e r~ P s e ll ~ p r c 
anuaís us ass inatur~:~s pvUf'r
se-flo tome", em qualquer 
époea., po r Ft·i~ nJP, e~ ou um 

1 o luucionnr1c· público re-
1 .,. * • *" * .. * * . . d€' ral tf'rá um desconto dE 

• BRP. S L~A - L~ te Diário Oficial.e enccntrad!3 prn·a 1e1tu- JOOI . ·!:'Ara fa zt:l' jus ( ste 
ra no Salao 1\acJt,nal e Internacwnal d? Imprensa, da 1 d • · ~~on t!'. 11, vcrú prov:r esta 

COOPER PRE'SS. n0 «Brasflla Impenal Hoteb. , Ct' ndiçxo no !.ltl'l da. !U1IÜDam1 a 

8 11t0. . 

P 1ua fDCU1 1tU au~ assinan- J A fim de evitar EoluçAo 
tes 11 vcrHicaçâo do prazo de de continuidade no recebi- ' O eusto de cada exempla r 
vali dade de sua~; Hsinaturas, mento dos j01 fl-8is. fi e vem atraRado dos órgão!! ori 
na parte ~ uprrinr dú ender~- os aFsina.ntes providenciar a ciult; ~;er~ . na ve nda avulso 
ço vão ln.presüs o número resp1· t'livn renovaçilo com acrel> Cida de L r$ 0,01 se da 
co laJEio !l 1· registro lt mês e antecedência mínima ele trio- 1 mesmo ano, e de CrS :1.00 

As a ssinuturafl vencidas 
uoàerão ser suspr•n,.,a s sen, 
llV!so prévio. o ano ( n. qup l'inda r'l . ta (30) uiii'IL por aBo decorri flo. 

dor. à vontade dos acion is tas, que niC}IUererão a 
conversão de uma for m 'l enl o utra à Diretoria. 
Parágnafo 4º -- As ações serão sempre assina das 
por dois D iretores, podendo a ~.3 ocied ade emitir t í
tulos m últiplos e caute las. Capitu lo lll - Admi
n istração . Artigo 6.0 - A Sociedade s .. rá adminis
trad a por uma Direto ria composta de 4 (quatro) 
membroS, acionistas OU não e r€:Sidentes no país, 
eleitos pela assemblé ia gera l or dinfl ria . que desig
nará especificam ent e o Dire tor-Presidente. P a rágra
fo }Q - O manda to dos Diretores será de 1 (um) 
ano, podendo haver redc::ição, e será prorrog ado 
automaticamente a té a ele ição e posse d os substi
tutos. Parágrafo 2º - A gest ão de eada um dos 
DiEetores será g a ran tida com & caução de 100 (cem) 
ações, prestada por ele própr io ou po r terceinos. A 
caução só será levanta da deposis de aprovadas a s 

contas ap'l'esentad as pEla Dir e toria. P arágrafo 
3° - A investidu ra dos Diretores far- se-á m edi
anote termo lavrado no livro de «A tas das Reu ni
ões de Diretoria», depois de prestada a cauçã o a 
9ue se r efere o parágrafo anterior . Parágrafo 4.0 

- Os Diretores reeleitos serão empossa dos pela 
Asse mblé ia Geral, dispensadas quaisquer rmtr as 
formalidades . Artigo 7.0 - A Assembléia Geral 

Of'iinária fixará, anualment e, os hcnorários da Di
reteria, ou estabelecerá a fo rma para a sua f ixa
ção. Artigo 8.0 - O Dire tor-Presidente, em seus 
impedimentos e ausênr.ias, ser;á substituíd o pelo 
Dir.etor que por ele vier a ser de sigRado. Os de·· 
m&is Diretores, na mesma hipótese, se substituirão. 
uns aos outros por designação do Diretor .. f resi
dente. Parágrafo Úniéo - No caso de vaga do 

cargo de Diretor, os Diretores r emanascent!es po
derão designar l;Ubstituto para ocu pá-lo at é a rea
lização da primeira Assembléia Geral , que o pre
encherá em definitivo. Arti@O 9,0 - A Diretovia 
terá amplos poderes d e a d ministração e gestão dos 
negócios sociais, para a prátJica de todos os atos e 
realização de todas as operações que se relacionem 

com o objeto da Sociedade, podendo, inelusive, 
contrair empréstimos, r enunciar a direitos e transigir, 
dar cauções, avais e fianças, a dquivir ou alienar, 
hipotecar, penhorar, ou . d e q ualqu er forma , oner ar os 
bens da Sociedade. Artigo 10 - Os diretores te
rão a representação ativa e passiva da Sociedade, 
com petindo- lhes executar e fazer executar, dentro 

das resp ectivas atribuições, as deliberações da As
sembléia Geral e da Diretoria . Pa rágrafo 1.0 - A 
Socied ~:~ de só pode rá a ssumir obrigações e consti
tuir procurPdorPs mediante a Assi natura de dois de 
seus Diret ores, em conjunto. Parágrafo 21° - Ex
cepciona lm ente , a Sociedade pod~rá ser represen
tada por um ú nico Diretor e, mediante a sua a 'si
natura •iwlada, assu nJit: obligsções, de~de que hHja. 
no caso especí fico, autorização expressa da Dire
toria . Artigo 11 - A representação da Sociedade 
em Juízo, para recebiment o de oita çã o ou notifi ca
ção, prestação de de poimer..to pessoa l ou atos aná
logos, ser& desepenhada por um d os Diretores que 
pa ra ta l fim for ind icado pela Dir etoria. Artigo 12 
- A Diret oril;; r.euniu · se-á sempre que o exigirem 
os inte resses sociais, sob a presidência do Direto r
P residente. As d eli be rações. ccn s'ign adas em ata , 
serão tom adas por ma ioria de votos, cabendo 
ao Dtretor-P r esident e , em c&so de empa t e, 
o voto de qualidade. Parágrafo Único - A Dire to
ria só se reumra com a presença da maioria de 
seus membros . Artigo 13 - Ao Diretor .. Presid ente 
compéte , cumprlir e faze r cump rir o est atuto Sr:J cia l 
e a s d eliberações da Assembléia Geral e da DirEto
ria, coor denar as atividad es dos Diretor es d& Socie
dade , presidir as reuniões da Diretoria e or ganizar 
o r elatório anual da Sociedad e. para apresen taçã o à 
Assembléia G er al Ordinánia, d epois cte aprovado 
p ela Direl1c ria. Avt igo 14 - Os demais Di ret or es 
terão as funções q ue ~hes fo rem atribuíd as pela 
Diretoria. Capítulo IV - Do Conselho Fiscal. Arti
go 15 - O Co nselho . F isccl será composto d e três 
mem bros efetivos e tr ês su plentes, resi dent es no 
país, acionistas ou não, eleitos anualmente pela 
Assembléia Gera l O rdinária, podendo ser reeleitos. 
Parágrafo 1º -- As at ribuições e for ma de compo
sição do Conse'lh <J F iscal são as esttlbe lecidas per 
lei. P a rágr afo 2º - A remune ração dos membros 
do Conselho Ficai se rá Hxada anualmente pela As
semb léa Geral q ue os eleger . Capitulo V - Da As
sembléia Geral. Art igo 16 - A Assembléia Geral 
reunir- se-á, ordin ariam ente, nos quat ro primeiros 
meses após a terminação de cada exe,rcicio social 
4t, ex t rf! ordinariament e, quando o intere-sse da So
ciedade o exigir. Parágrafo 1.0 - A convooação e 
fund onamento da Asstmblé ia Geral obedecerão ao 
disposto na legislação vigente. Parágrafo 2.0 - A 
Assembléia Geral será presidida pelo Di retor-Pre-
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sidE:nte, que escclherá, dentrP. os acionistas pret. t n
tes, um ou mai!! secretários. No caso de ausênciêl 
do Diretor-Presidente, os acionistas es colher-ão o 
Pn·sidentt, os acionistas escolherão o PrPsidPnte 
da AssemblÉia. Cap)tulo VI - ExttCÍCil:. J Souc.l. 
Artigo 17 - O exercício social tPrá início em }Q 
de settombro cle cada fino e ten dnará fm :n de 
agosto do ano subsequentE-. Levantado o balanço, 
com ob.>ervância de s pn:scrições lega iR;, do lucro 
líquido apUJ a do serão deduzido~ r:.% (cinco por 
ct:~lto) p nra a constituição do fun do de reserva le
gal, alé que este ale; n~e limite da lei. O saldo 
existen te sH8 aplicado conform e deliberação da 
Assembléia Geral, tendo err. vi~t" proporta df Di
retoria e parece r do Conselho Fisc; l. Capítulo VII 
- Liquidação . .'\rtigo 18 - A l>Ocitdedt: entra rá e m 
liquidaçãu nos casos p r ev11>tos por lei ou em vi rtude 
de d t- libe ra-_·ão ·da Assembléia Geral. Parágrafo 
Únkc - Compete à Assembl éia Ger a l e,tabelecer 
n modo de liquidação, eleger os liquidantes e os 
membros do ConsEdho Fiscal qu e deverão fun
cionar no período da liquidação, fixand o-lhes 
remunera çã0. «Macapá, 16 de agosto de 1974. 
Pel a Oireloria, (a) Hermelino Het b :. ter Gusm ão>>.
«Parecer do Conselho Fiscal - Os abaixo assino
dos, membros do Conselho Fisc al da ((Ce ntr nl Açu
carE- ira do Amapá S. A. », t endo ex~minado a P ro
po:.ta da Diretoria, desta data, de reforma e conso
lid3<,:ão do Est atuto Socia l, são de parecer qui: a 
m esma atende aos intereresses da sociE·dad ... , m e
recenao, portanto, a aprovação dos se nhores acio
nistas. Macapá. 16 de agosto de 1974. (aa) Wilson 
Augusto Mendes - Walter Lúcio Figueiredo da 
Silva - Cor intho da Costa e Sílva». T erminada a 
Leitura dos citados docum~ntos ; o S r . Presirlente 
declarou que colocava em discussão a proposta a 
que os m embros se referiram. Ninguém desejando 
fazN uso da palavra, foi a matéria posta em vota
ção, verificando-se a sua aprovação por enanimida
de de votos. Decla rou então o Sr. Presidente que, 
por força das d eHberaçõe 5' que acabavam de ser 
tomadas, est ava aprovada a reforma do Estatuto 
Social da empresa, quE' passav-a a viger de confor
midarle com o texoo acima integr.almente t ramcri
to. Com a palavra o acionista José Luiz Ortiz Ver
golino, propos que o pr~en chim E.- nto dos cargos da 
Diretoria constantes do n ovo Estatuto Social fosse 
efetivado pela Assembléia Geral Ordinária a reali
za r-se a seguir e nesta mesma data, conforme an
t erior convoçação , tendo tal proposta sido por to
dos aprovada. Nada mais havendo a tratar, foram 
suspensos os trabalhos pelo tempo necessá l'io à la
vratura desta ata no livro pr-óprio, sob meu ditado, 
a qual, a seguir lida e aprovada , ser á assinada 
por todos os presente~. Macaçã, 16 de agosto de 
1974. (aa) Antorlio José de Castro L y ra P orto, Pre
sidente - Walter Lúcio Fig ueiredo da Silva, Se
cretário - Indústria e Comércio de Minérios S .A. 
- !COMI, José Luiz Ortiz Vergolino -COBRAM 

Empreendimentos e Participações Limitada, 
Hermelino Herbster Gusmão - P p . de Augusto 
T.A. Antuf.les, Copram-Empreen dimentos e Parti
cipações Limitada , Hermelino Herbster Gusm ão -
P .p. de Francisco de Paula da Costa Carvalho, Sa
muel Fineberg, J oão SéFgio Marinho Nunes e Os
waldo Luiz Senra Pessoa, Walter Lúcio Figueiredo 
'da Silva - He11melino Herbster Gusmão - Anto
nio José dé Oastro Lyra Porto - José Luiz Ortiz 
Vergolino - Walter Lúcio Figueiredo da Silva -
Césac Montalvão Fernandes. Confere com o origi
nal, lavra do no livro próprio. 

Walter Lúoio F':i.guei r edo da Silva 
Secretário 

Junta Comercial do Território F. Amapá 

Este(s) Ata da Assemblé ia Geral Extraordiná
rio. Em 4 vias foi(ram) apresentado(s) no ctia 16 de 
sctembl o de 1974 t- mandado a rquivar por Despa
cho da Junta de 03 de ou tubro de 1974 contendo 
5 ft lhas de n Q l a 5 que vão por 'mim rubricadas 
com o apelido EMur ici de q ue faço llSO. T omou na 
ord f~m de a rquivamento nQ 599/74. E pa ra constar 
eu Ma11ia Eli zet e Murici Teixeira Primeiro Ofi cial, 
fiz a presente nota . Junta Comercial do T erritório 
F . Amapá, Macapá 03 de outubro d e 1974 . 

Benjamim Almeida Soares 
Secretário G era 1 
CPF -0 03896762 

Cooperativa Mista Agropecuária de fedra 
Branca 

Edital de Cf>nvocagão 

Assembléia Geral Extraor dinária. 

O Presid!!nte da Cooperat iva Mista Agropl'cuária de 
P edra Branca, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto 
Socl él l convoca os senhor es a ssociados para uma A!: semb!éia 
Geral Extraordinária , crm o fim de r eformar o Estnt11to Soc:ial, 
a r ealizar-se na sede da Cooperativa. n2 Km I 78 da Estrada 
de Ferl'o do Amapá ET A no dia 30 de outubro de I 974, às 
8:00 hora~ em primeira convocação, com a pr eEença dP. 
dolg terços do número total dos associados. Caso não h.-.j~~ 

número legal para as deliberações, a Ass!!mblé ia Si.•r :i reali
zada, no mesmo dia e local em segunda convocaçã· '• às 9:00 
horas, com a presença da metade mais um do número de 
associados. Persistindo a fa lta de quorum legal. a Assem
bléia será realiza la. então, no mesmo dia e local , em ter
ceira e última convocação, às 10:00 horas, com apresença 
mlnima de 10 (d!!z) associados. 

Ordem do Dla 

1. Reforma dos Estatuto: 

2, O que ocorrer 

Pedra Branca, 12 de outubro 1974. 

J osé Sena da Silva 
Presidente da Cooperativa 

Secretaria de Educação e Cultura 
ASSEADE/ SOAC 

Aprovo: 

Arthur Azevedo Htnning 
Governador 

- Contrat~> nº 010/74-ASSEADE/SOAC/SEC 
- Empenhos n°s 1.951 e 3.171 

- Cr$ 1.400,00 
- Cr$ eoo,oo 
- Termo de Contrato que entre si celt•bram o 

Governo do Território Fed!'ral do Amapá, re
presentado pela Secretaria de Educação e Cul
tura, por este Instrumento denominada Locatá
ria e El ~enhor Joio dos Reis Marq ues que pas
sará a denominar-se Locador (a), acordam pelo 
presente Termo rl e Contrato, ceder, mediante 
aluguel, um imóvel de sua propriedade, median
te as Cláusulas e condições seguintes: 

Climsula Primeira ·- Da Cessão, Localização e Fina li
dade do Imóvel. 

O (a) Locador (a ), cede s Locatária, mediante aluguel, 
um Imóvel d e sua legitima propr iedade. localizado em Cha
tinho - Bailique com a finalidade de servir para funcio
namento do 8eguinte estabelecimento de ensino: Escola Iw
Jada «Livramente~ do Balllque». 

Parigrafo Primeiro - Fica a Coordenação de Ensi
no de J2 Grau, eom a res-çonsabilidade de •·egtJ lamentar os 
problemas administra tivos e docentes, visando um perfeito 
funalonamento t écnico-pedagógico do Eatabeleclmento, bem 
eomo o fornecimento de material de consumo e equipa
mento escolar, mantendo para is~o. permanente contato 
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com o Núcleo dC' Apoio Administra tivo da SEC/Setor d e 
Materia l. 

Parágrafo Segundo As dependências utilizáveis , 
serã o a lu gada s ao custo un itário e quantidade e stabelecidas, 
conforme map!is encamir h:; dos a Secntar ia de Adminis
tração e Finanças - SAF através do Ofício n9 f:'J7/74-
SOA C/ ASSEA DE SEC. de 28/o5f1974, e quadro seguin te: 

ESTRUTUR A 

MADEIRA 
Cr$ !iO,üO 

4 

ALVENARIA 
Cr$ -

C U S T O 

10 meses 

(Mar./Dez) 

2.000,00 

Panigr afo Terceiro - O v :J ior da Neta de Empenho 
para cobertura dest e Cont rato, foi objet u do Ofício n° 827/ 
74- ASSEADE/SOAC/SEC. de 28/05/1974, ce m demonstrati - 1 
vos das dependências utilizávei ~ . bem como seu custo uni- I 

~do . ~:~,::~'=:~::::. ~:v~;::::,:• :.::~:::::: Contc"n. I 
termln 11rá em 31 de dezem bro e com ef<;i\o retroativo a I 
partir de 1.0 de março de 1974. J 

Cláusula Terceira - Do Aluguel e Alocação da Despesa 

O aluguel mensa l, será de Cr5 200,00 (duzentos cru
zeiros). e para (I O) meses de Cr$ 2.000,1'0 (dois mil cruzei
ros). conforme Notas de Empenhos abaixo. emitidM pela 
Secretaria de Administração e Fin anças - SA F: 

Empenho I Data Valer I 
Nº Cr$ 

P rograma, P.lemento de 
despesa e fonte de 

recursos 

1.951 119/o6/74 I 1.400,00 I AP/o9o l .2o4- 3.!.3.2/FPT/74 
__ ..:..3...::..1_7.:..1 --:--o9...!/_o_R:..._/7_4-+-_IIo __ o...::.,o_o_,__A_P...!/._o_9_o_l._2o_4_- 3. 1.3.2/FPT/74 

isoMA ..... J 2.ooo,oo I 

Cláusula Quarta - Da Locação, Sublocação e Manu
tenção. 

A Locatária nio pod erá locar ou sublocar em parte 
ou todo o Imóvel or a cedido mediante a luguel e objeto 
a este Contrlito, sem o eonsentimento prévio do (a ) Locador 
(al, e se compromete a manter o prédio nas condições de 
higienização e habite-se como o recebeu. para assim resti · 
tui-lo ao «8 >> Locador «a», findo o prazo de v igência deste 
C <!In trato. 

Cláusula (~uinta - Da Execução das despesas 

As despesas referidas na cláusula t erceira, com efeito 
r etroativo a partir de 1.0 de março de 1974, serão executa
dns pela Secretaria de Administração e Finanças - SAF, 
a través de sua Divisão de Finanças -- DF, mediante e mis
são e remessa de recibo próprio, pela Secretaria de Educaçãe 
e Cultura - SEC. ftca nJo as despe sas de águas e luz por 
conta do «a• Locador «a •. 

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

O (a) Locador (a), fica na obrigação de entregar o 
prédio à Locatár ia, objeto deste Contrato, em perfeita s con
àiçõe~ de higienização e habitabilidade, sem CJ que impiicará 
na re sclsio deste instrumento, sem pagamento de quBiquer 
Indenização ou multa, e contar do prazo de v igência. 

Cláusula Sétima - Da Renova~ã0 ou prorrogação 

Findo o prazo de Locação, compr eendido entre 1.0 de 
mar ço e 31 de dezembro de 1974, poderá este Contrato ser 
renovado ou pr or rogado, se assim convier as partes cantra
tantes, q ue poderão de comum acordo, modificar em parte 
ou em tudo as condições nele contidas. 

Clá usula Oitava - Da Dev oluqã o das Chaves 

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

Cláusula Nona - Da Rescisão 

O não éumprimento das obr igações definidas ne&te 
los,rumento, lmpllcará em sua denúm:la e con llequente 

rescisão, por qualquer d, s part.es contJta~ante s . 

Clá usula Décima - Daf; Questões Judiciári:~s 

Para dirimir qu:Jisquer dúvidas surgidas durantr a 
vigl> neia deste Contrato, fica eleito, de comum acordo, o 
Foro da Comarca de Macapá. 

E, por estar em assim de acorde, a Locatá ria e o (a) 
Locador (a), r atificam o presente Contrato, fi rmnnào-o c11 m 
suas assinaturas e rubricando todas as sua s to lhas, na pre
~ ença de duas (2) testemunhas, q ue igualmente o assinam 
e rubricam aos (03) de set embro de hum mil , novecentos e 
setenta e quatro (1974), sendo e~te documento redigido em 
cinco (5) vias de Igual t eor e forma . 

Macapá-AP , 03 de setembro de 1974. 

Dr . L~onardo Gomes de Carvalho Leite Neto 
s~cretário de Educação e CulturLI 

p/ Locatária 

João dos Reis Marques 
Loc:ador {a) 

Testemunhas: 

João Lourenço da Silva 
Assessor de Orçamento, Avaliação e Controle 

Mary-Nancy J ucá Leite 
Assist ente de Orçamento, Avaliaqão e Controle 

Estatuto da Coopera tiva dos Avicultores do 
Território Federal do Ama pá - COAV[AP. 

Aprovado pela Assembléia Ger &l, rea lizada no dia 27 de 
outubro de 1.973. 

(Cont inuação do número anterior) 

Art. 34 - Ao Secretário cabe; entre outras, as seguin
tes atribuições: 

a) secretariar e lavrar as atas das reuniões ào Con· 
selho de Administ ração e das Assembléias Genis, respon
sabilizando-se pelos livros, documentos_ e arquivos r eferentes; 

b) assinar. conjuntamente com o Presidente, contratos, 
e demais documr ntos constitutivos de obrigações, se for 
indicado pelo Conselho. 

Capítulo X 

Do Conselho Fiscal 

Art. 35 - A administração da sociedade será fiscall
lizada, assídua e minu nclosamente, por um Conselho Fiscal, 
const1 tuído de 3 1três) me mbros efetivos e 3 (três) suple n
tes, todos associados, eleitos anualmente pela Assembléia 
Geral, sendo permitida apenDs a reeleição de 1/3 (um t erço) 
dos seus componentes. 

§ I ~ - - Não podem fazer parte do Con selho Fisca l, 
a lém dos inelegíveis enumerLJ dos no art.. 29 deste Estatuto, 
os parentes dos diretores até o 2º \segundo) grau em linha 
reta ou colate ral, bem como os pareutes entre si at-é esse 
grau. 

§ 2º - O associado não pode exe rcer cu!"r.ulativa
mente cargos aos C~m selho da Admlnistrat;âo e Fiscal. 

Art . 36 - O Conselho Fiscal r eune-se ordinariame nte 
uma vez por mês e exiraordinarl&mente sempre que ne ces
sário, com a participação de S (três) de seus membros. 

§ 19 - Em sua primeira reuniiio escolh erá , dentre os 
seus membroft efetivos, um l"resld&nte, Incumbido de con
vocar as reuniões e dirigir os trabalhas <:!esta, e um Secre
tário. 

§ 22 - As remoes poderão ser convocadas, ainda. 
por qualquer do~ seus membros, por sollcit açAo do Con
selho de Acàmini&tração ou da Assembléia Geral. 

§ 32 - Ns ausência do Pre!ldente, os trabalhos 
urão dirigidos por substituto escolhido na oca sião. 

§ 4.0 - As deliberações serão tomadas per maioria 
simples àe votos e constarão de Ata, lavrada no livro pró
prio, lida, aprovada e usinada ao final dos irabalhoa, em 
oa da reunião pelo~ ·3 (três) fiseai!l pr uentu. 

(CQmiRua n<' próxima número) 


	

