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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) n .0 1039 de 14 de outub1·o de J 1174 I 

O Govl!rnador do Território Federal do Amapá. nCl 
uso das atribuições que lhe siio conferid ;"ls em Lei , 1 

RESOLVE: 

Ar t. 1º - Designa r Ana Bárbara Andra de Santos, 
Çhefe do Setor de Orgsnização Administrativa, sím bolo 7-C, 
e Graça Nazareth Jackson Costa, ambas pcrt2doras do di
plnma de Técnica de AdminiEtra<;ão. e mais Carlos dt> An · 
dra de Pontes, Dire tor do Serviço de Imprensa e Radiodi
fusão do Amapá, s ímbolo 7-C, para, sob a p residência da 
P rimeira , constituírem a Comissão encarregada de proceder 
à padronização de lm;:>res~os utilizados na ár ea da Admi· 
nistração amapaense. 

Ar t. 2º - Toda a aquisição ou confecção de impres
SilS para e Governo d tverá ter a aprovação da Comissão, 
enquanto não t erminar o trCJ balho· da mesma. 

Art. 3.0 - Revogadas as disposições em contrá rio. 
Palácio do Sete ntrião, em Macapá, 14 de outubro de 

1.974, 85.0 da República e 32.0 da Criação do Território Fe
deTIIl do Amapá. 

Arthur Azevedo Henninr, 
Governador 

(li') nl! 1040 de 14 de outubro de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das abribulções que lhe sã0 conferidas em Lei, e tendo 
em vist a o que oonsta do P rocesílo n fl 1984/ 74-GAB, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Designar Ave nor Augusio Montandon, Se
cretário de Saúde e Ação Social cto Governo deste Territó
rio, para v iajar da sede de suas atribuições - Macapá -, 
até Brasília, capital de Distrito Federal, a fim de tr'ltar 
assunto& ·do Interesse dCJ Secretaria que dirige. 

Art. 2~ - Rev ogadas as disposições em COI)trárlo. 
Palácio do Setentrião, em Ma<!apá, 14 de outubro de 

1.974, 85º da República e 32º da Crlaqão do Território Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennin2 
Governador 

Gabinete do Governador 
Edital de Convoca~ão 

O GovHnador do Ter ritório Federal do Amapá, 
nos termos do Alt. 26, do Decret o-Lei n.0 411, de 
08.01.69 , convoca o Conselho T errit orial do Amapá 
para uma sessão extraordinária a se realizar no 
próximo dia 25 do corrente, às 09:00 horas , na 
Sala de Reuniões do Palácio Setentrião, com a 
finalidade de: 

12 - Procecler à votução final cio Regimento 
Inte&no e seu encaminhamento à h~mologa<;ão do 
Exmo. Sr. Ministro de Esiado do Intuior; 

22 - Deliberar sobre medidas essenciais as 
suas atividades neste 'J'enrPbóPio; 

32 - O que ma.is houver. 
Macapá-Ap. , 15 d e outubro de 1974. 

(a) Arthur Azevedo Henn,ng 
Governador 

Ce ntral Açucareira do Amapá S. A. . 

Ata da Assembléia Geral Ordinária da Central 
Açucnreira do Amapá S.A., Realizada do dia 16 
de agosta de 1974. 

Aos dezesseis di::~s do mês de agost& de mil Rove
centos e setenta e quat ro, às quatorze horas, na sede so
cial, oa Av':!nida Ira cema Car vão Nunes, n.0 116, n esta ci
àade de Maeapá, Território Federfl l do Amapá, reuniram-se, 
e m assembléia geral ordinária e em segunda oonvocaçAo, 
os acionistas da «Centra l Açucareira do Amapá S.A . 
(C.G.C. 05.969,613). representando mais de um quarto do 
capital aoclal com direito a voto,• conforme se ver lfio@u das 
assinaturas e r egistros constantes do livro próprio. 
Consoante dispo~ição estatutária, foi esaolhit\lo para pre
sidir a reunião o Sr. Antonio J osé de Castro Lyra Porto , 
que declarou abertos os trabalhos e convidou a mim, 
Walter Lúcio Figueiredo da Silva, para secret ariá -los. 
Constituída assim a me~a. o Sr. Presidente declarou que, 
nos t e rmos do edita l de convocação publicado no «Diário 
Oficial• do Território Fêderal do Amapá dos dias 29 e 30 
de julho de 1.0 de agosto de 1974 e no •Novo Amapá» dos 
dias 3 e 10 de agosto de 1974, deveriam os trabalhos obe
decer à seguinte ordem do dia: a ) Exame e votação do Re
Iatór i,l da Diretoria, Balanço Geral e Par ecer do Conselhe 
Fiscal referentes ao exerc!clo social findo em 31 de agosto 
Ele 1973; b} Elelç1io dos membros da Diretoria e do Cen
selho Fisc<tl e fixação dos respectivos honorários; c) Assun
tos gera is. A seguir, o Sr. Presidente determinou que se 
procedesse à leitura dos documentos refer·idos no item «a» 
da ordem do dia , publicados no «Diário Ofioial» dos dias 
5 e 12 de novembro de Hl73 e no •Neve Amapá • dos dias 
10 e 17 de novembro de 1973, &1~ndo que a noticia de que 
trata o artigo 99, do decreto-lei n.0 2.627, de 1940, havia si
do publicada no «Diário Oficia l» dos dias 16, 22 e 25 de ou
tubro de 1973 ~~ «Novo Amapll » dos dias 2o e 27 outubro 
e 3 de novembro de 1973. Terminada a le it urél e exame dos cl .. 
t ados documentos, o Sr. Prellidente colocou-os em di !>cussão e, 
em seguida, como ninguém desejasse fazer uso da palavra , em 
votação, verificando-se a aua aprovação, sem quaisquer 
r eser vas ou restrições e por unanimidade de votos, absten
do-!e de votar os l~ga lmente impedidos, tenda os acionistas 
presente declarado, outrossim, que, face à aprovação acima, 
davam aos Oir.etores da socieàade ampla e geral quitação 
r~ lativamente às cautas apresentadas. Declarou então o Sr . 
Presidente que os senhore~ acionistas deveriam proceàer, 
seguir à eleição dos membros da Diretoria •e do Conselho 
Fiscal, tendo "m vista qua nto à primeira, as modificações 
aprovadas na assembléia geral extraordinária r ealizada às 
d eze h oras desta mesma data. Prooedfc a a votação, verifi
cou-se o seguintl'! resultado: para a Diretoria, oomo Diretor
Presidente, foi eleito o sr. Edmundo Penna Barbosa da 
Silva, brasileiro, casado, consultor &conôm!c:o, domicilfado 
e residente no Rio de Janeiro. Estado da Guanabara, na 
rua das Laranjeiras n2 550, apto. 1.302, portador cta carteira de 
Identidade n º 4.202, expedidda pelo Ministério das Relações 
ExtP.!'Iores, e como Diretores, foram &leitos Hermelino 
Herbster Gusmão, brasileiro, casado, médico, domlcillacto e 
residente no Río de Janeiro, Estado da Guanabara, na rua 
Prulilen te de Morais n.0 1.668, apto.l.302, port.ador da cartei
ra de identidade nº 1.088.776, expedida pelo Departamento de 
InvestlgaçõPs do Es,ado de São Paulo, Hlldeberto Nunes 
Sanglard, brasileiro, casado, industrial domiciliado e residen
te no Rio de J aneiro, Est ado da Guanabar a, na Praia 
do F lamengo n2 212, apt0 7o2, portador da car teira de 
identidade n." 671.o42, expedida pelo Inebituto Fellx Pacheco, 
e Antonio J o a é de CastrQ Lyr a Porto, brasilf·iao, casado, 
tl'lgenhelro, domiciliado reaidente em Santana, Maeapá Terri
tório F ederal do Amapá, portador da carte ira àe identidade 
nº 35.1711, expedida pela Divisão de Segurança e Guarda e 
tio Tenliórlg Federa l do Amapá ;par a o Conselho Fiscal 
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As l:{epartições Püblicas 
rwrltorltris <.Jenllo remet'r 
o expedlentt• de&tlnado à pu
blicaçllo nnte D1ÁRIO OFI
CIAL diàriameote, até às 
18·80 horas. exceto a os ú.ba
•t'lll!! quando deverãe fazf.lo 
até às 11:80 horas. 

As reclatna~ões pertil}tm• 
te11 à matéria retri t!uída nos 
"l\41aa de er ros r.u omisEõea, 
aeverlio ser rormuladnll por 
~•srito . à Seçfi e «e Redação, 
das !l its 1!-l:ao horas. no má
ximo até 72 h o r a s ap('& a 
s1:1ída dos órgãos oficiais. 

EXPE DIENTE I A$ Repartitrões Púbhcu 
c!ogir-liPI'O àa usinaturu 

· &llllllla rerwvadas até 23 ele 
fevereiro de cada ano ~ às 
iui4lí&dts, em qualquer époon 
pel~s órglios CJompetentes. 

IMPRENSA OFICIAL ......... 
DIRETOR 

Ca1·los de Andrade 1-orlfes 
1 A fim de po11ibllitar a 
. remeua de valores anompe
j ahados de eselarecillttmtos 
· quanto à Bua aplicação, soli-

···· •• *• DI.ÁRJO 0FICIAL 
l ruprct so nas OLclnas da lml)rensh OfiGial 

l\IACAPA - T. F. AMAPÁ 
oitamos usem oH interest-ador 
i prehrencialmnte cheque OI' 
vale postaL * * !t " 't * .r .. 

ASS INATUR AS 
Anual. 
Semestral. 
'Trimestral 
Número avulso. 

C r Si 
Os 6Uplementos as tlcU-

25,00 I !; ÕP.B do& órgllos oflclats só 
12,50 1 se forneserão aos assinai te8 

· que as aoli cit!lfem no ato da 
6,25 I assinat\lra. 

Os origina is deverão ser 
datllograiad@s e autenticados, 
Yess&ivadas, por quen1 de dl 
··o~~lto ~a:~uras e emeP.das. 

" 0.30 '1 (J funcion8no públiC(> fo-
*""••••• • d l t á d ... «BRA S!LIA - r;ste Diário Oficial é encontrad~ p:u·a ie1tu- • era · e r um esconto nG .:.xcetusdaf' a~ para o ex

terior, que f:ere!• s e nJ p r e 
anuais as net!lnnturas púc!er
se-!io tomv r, em qualque r 
época. por edf n•v< e" ou um 
811Q . 

r a no Salão Nacic,nal e Internacional da Imprensa, da . lO%. Para fa zer jns a (lste 
CO OF'E'R PRESS •B 'li I · 1 Hotel>.. jl descon~a, dtwerá pro~ar esta 

_ _ , , nG raBI a mpe~~ . c1•ndtçao o<J ato du assmatur·n 
Pllra f11cll1tar au~ assina.n- J A fim de evitar soluçAo 

Aa allslnatu ras vencida~; 
n'lderlio ser suspt>nsas serr. 
nlso prévio. 

tea o. verificação do prnzo de d.e continuidade no recebi- O eusto de cada e»emplar 
vali âade de 6U8S ~>~tsmatures, menta dos jorDais. o e v e m atr·afSado do~; órgãos nU
ns part<' Euperinr do enderê· 08 a~sinantes providenciar a ci&ib sera, na venda avulso 
ço vf1 0 impresos o ntlmero respf-c tiva renovação com j acrc~::-dda ue Cr$ 0,01 se da 
tlo tallio ti t> registro o mês e antecedOacill mínimll de trin- messu o ano, e de C1:S :> ,00 
o ano fDl qne findar<\. t8 (30) dlllll. por ano decorrido. 

Prefeitura Municipal de Macapá 
Gabinete do Prefeito 

Licitação Pública 

EDITAL 

To1nada de Preços n!! 08/ 74-CPL 

D e ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal de Macapá, capital do Território Federal 
do Amapá, faço público, pa&a conhecimento de for
nec ~dores, legalmente habilitados, nas praças de 
São Paulo, Estado de São Paulo; Bel~m, Estado do 
Pará e Macapá, Território Fedt-ral do Amapá, que 
se acha aberta a Licitação - Tomada de Preços 
nº 08/74-CPL, destinada à cotação d e preços uni
tário, para fornecimento de Material e Acessórios 
d e Máquinas e Viaturas à Prefeitura Municipal de 
Maca pá. 

I - Os candidatos deve rão entregar as pro
postas em envelopes lac rados, com o número da 
tomada de preços na pa11te externa. dirigido à Pre
feitura Municipal d e Maca pá. 

como membros efe tivos, forllm reeleitos Wllson Augusto 
Mendes. industriario, J osé Luiz Ortiz Vergolino, engenheiro, 
e Wnlter L úcio Figueiredo da Silva, advoga do; e, como 
membros suplentes, foram reeleitos Antonio Basllo c~a Mota, 
industriário, e Corintho da Co8ta c Silva, médico, 
e foi eleito César Montalvão Ferna ndes, advogado; 
todos os seis brasileiros, <!asados e domic iliados no 
Tearitório Federal do Amapá. Ueliberou finalment e 
a assemblé ia fixar em Cr$ 50,00 (cluquenta cruzeiros) anuais 
os honorários dos membros do Conselho Fisca l quando e m 
exercício, e, conforma facultado pelo a rtigo 7.0 do Estatuto 
Social, atribuir a uma Comissíio compost a dos srs. Frnn
cisoo de P aula da Cost a Carvatho e João Sér gio Marinho 
Nunes a incumbência de fixar os honorários dos membros 
da Diretoria. Nada mais havendo a tratar , o Sr. Presidente 
suspendeu os tr::>balhos pelo tem po nece~s~rio à lavratura 
desta ata no livro próprio sob meu ditado, a qua l, a se
guir lida e aprovada , será !l!':sinada por todas os presentes. 
Macapfl, 16 dli agosto de 1974. (aa) Antonio José de Castro 
Lira Porto, Presidente - Walter Lúcio Fig ueiredo da Silva, 
Secr etário - Indústria e Comércio de Minérios S.A. -
ICOMJ, José Luiz Ortiz Vergolino - Copram· empreendi
mentos e participações Ltda., Hermelino Herbster Gusmão 
- P.p. de Augusto T.A. Antunes, Copram Empreendimen
t os e Participações Ltda., Hermelino Herbster Gusmão -
P.p. de Francisco de Paula da Costa Carvalho, Samuel Fi
neberg, João Sérgio Marinho Nunes e Osw11ldo Luiz Senra 
Pe ssoa, Walter Lúcio Figueiredo da Silva - Hermetlno 
Herbster Gusmão - Antonio José de Castro Lyra Porto 
- José Luiz Ortiz Vergollno - Walter Lúcio Figueiredo 
da Sllv& - César Montalvão Fernandes. Confere oom o ori
ginal, lavrado no livro próprio. 

Walter Lúcio Figueiredo da Silva 
Secretário 

li - A abertura das pr.)postas terá lugar às 
10:00 horas do di·a 30 de outubro do ano em curso, 
na sala onde funcior.a o Departamento de Adminis

' tração da P.refeitura Municipal de Maoapá, perante 
a Comissão Permanente d e Licitações. 

Junta Comercial do Território F. Amapá 

Esta(s) Ata de Assembléia Geral Ordinária. Em 4 
vias foi( ram) apresentado(s) no dia 16 de setembro de 1974 
e mandado ar~uivar per Despacho da junta de 03 àe outu- ' 
bro de 1974 contendo 3 folhas de nR 1 a 3 que vão por 
mim rubrh.:adas eom o apelide EMurici de que fa\)o uso . 
Tomeu na ordem de arquivamento n.0 598/74. E para cons
tar eu Maria Elizete Murici Teixeira, Primeiro Oficial, fiz 
a presente flota. Junta Comercia l do Território F. Amapá, 
Macapá O:i ele outubro de l974. 

Benjamin Almeida Soares 
SeQretário Geral 
CPF- 003896762 

Preço do Exemplar: j 

Cr$ 0,50 , 

III - As propostas de verão ser aprese ntadas 
em linguagem clara e explícita escritos os valores 
e prazos de validade em algarismos e por extenso . 
Dever5o ser entregues em quatro (4) vias, nos en
dereços e prazos a baixo: 

a) Em São Paulo, na Av. Angélica , 626 , Fone: 
51-1449, até 72 horas, antes da data previ.sta par·a 
abertura; 

b) Em Belém : Representação do Governo do 
Território Federal do Amapá, na Av. Cas~ilho Fran
ça nº 234, ate 72 horas , an\es àa data prevista pa
ra abertura; 

c) Em 1Vlacapá: no Serviço de Comunicações, 
nG Palácio 31 d e Março, até a holla prevista para 
ab~rtura . 

IV - Esta Tomada de Preços poderá ser; anu-
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Jade pelo Prefeito M\Jnioip&l de Maca pá, caso as ·im 
determine o interesse público, unilateralmente. 

V - A quantidade.· ficará a critério da Comis
são de Licitação, que podel'á ser alterada para m ais 
ou para menos. 

VI - N !:nhuma proposta será recebida após o 
dia e hora marcados. nem permitidos q 11ais11Uer 
adendo ou modificaç·ões. 

VII ·-· A homologação da Tomada de Pt7eços 
compete ao Preierto e é iHecorrível. 

VIH - Loc &is para entrega do Rlaterial obje
to desta Licitação: 

a) Almoxnrifado da Prefeitura Municipa l, em 
Macapá, para as firma s sediadas em Macapá; 

b) Almoxanfado da represe ntação do Governo 
Territorial, em Belém, para as fi rmas com sede em 
B::lé m e 

c) Na Avenida An gélica, 626, para as firmas 
sediadas em São Paulo. 

IX ·- Quaisquer esclatrecimentos podem ser 
obtidos nos endereços acima, bem como, a Relação 
do Mate rial objeto da presente Tomada de Preços. 

X - Pa ra julgamento das propostas a Comis
são leva rá em conta especialm t nte o preço e prazo 
de entrega, alé m de se observar a qualidade , tipo 
e marca dos me.te:riais objeto desta Tomada de 
Preços. 

Macapá, 14 de outubro de 197-l. 

Clo~oaldo Carvalho do Nascimento 
Presidente da CPL 

Prefeitura Municipal de Macapá 

Licitação Pública 

EDITAL 

Tomada de Preços nº 09/74-CLP 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal de Macapá, Cap,tal do Território Fede
ral do Amapá, faço público, para conhecimento de 
iornecedores , legalmente habilitados, nas praças de 
São Paulo, Estado de São Paulo; Belém, Estado do 
PaJTá e Macapá, Território Federal do Amapá, que 
se acha aberta a Licitação - Tomada de Preços 
nº 09/ 74-CPL, destlinada à cotação de preço unitá
rio, para fornecimento de cinco (5) Caminhões equi
pados com motores Diesel potêncra aprox1mada de 
140HP, 6 cilindros, caçamba basculante com ca
pacidade cúbica até 6m3, acionados por macacos 
hidráulicos à Preieitura Municipal de Macapã. 

I - Os candidatos deverão entregar &s pro· 
postas em envelopes lacrados, co.m o número da 
tomada de preços na parte externa, dirigido à 
Prefeitura Municipal de Macapá. 

II - A abertura das propostas terá lugar às 
12:60 horas do dia 30 tle outubro do ano em curso, 
na sala onde funciona o Departamel1to de Admi
nistração Municipal de Macapá, perante a Comissão 
Permanente de Licitaçõt:.s. 

III - - As propostas deverão ser apresentadas 
em linguagem clara e explícita, escritos os valores 
i prazos de validade em algarismo e por extenso. 
Deverão ser entregues em quntro ( 4) vias, nos en~ 
dereços e pr.azos abaixo: 

a) - Em Macapá: no Serviço de Comunicações, 
no Palácio 31 de Março, até a hora prevista para 
aber tura. 

b) - Em Belém: Representação do Governo do 
TerPitório Federal do Amapá, na Avenida Castilho 
França n. 0 234 , até 72 horas, antes da data previs
ta para abertura . 

c) - Em São Paulo, na Avenida Angélica, 
526, Fone 51-1449, até 73 horas, antes da data pre
vista para abertura; 

IV - Esta Toma da de Preços poderá ser anu
lada pelo Prefeito Munkipal d"' Macapá, ca : o assim 
determine o inten:sse público, unilater&!lmer.te. 

V - A q uantidade, ficará a critério da Comis
são de Licitação, que poderá ser a lterada pua mais 
ou para menos. 

VI - Nenhuma pr;oposta será recebida após o 
dia e hora marcados, nem permitidos quaisquer 
adendo ou m odificações. 

VII - A homologação da Tomada dt Preços 
compete ao Prefeito e é irrecorrível. 

VIII - Locais para entrega do material objeto 
desta Licitação; 

a) - Almoxarifado da Prefeitura Municipal de 
Macapá, em Macapá, para as firmas SE>di::.das em 
Maca pá; 

b) - Almoxarifado da representação oo Go
verno do Território em ~elém , para as firmas com 
sede em Belém e 

c) - Na Avenida Angél!ca 626, para as firmas 
sediadas em São Paulo. 

IX - Quaisquer esclareci:men1Jos podem ser 
obtidos nos endereços acima. 

X - Para julQamento das propostas a Comis
são levará em c0nta especialmente o preço e prazo 
de entrega. 

Maoapá, 15 de outubvo de 1974. 

Clodoaldo Carvalho do Nascimento 
Presidente da CPL 

Poder Judiciário 
Justiça dos Territórios 

Território Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de Macapá 
Edital de Citação, com o Prazo de U dias, na Fonna Abaixo 

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

P'az Saber a todos os que o presente Edital com 
prazo de 15 dias v irem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre seus trâmites um processo em que é 
ac111ado Izldio Conceição Queiroz, r esidente em Santana, 
como incurso no art. 129, § lº, n.0 I tia Código Penal Bra
sileiro. 

E , como tenha o OficiAl de Justiça dt!ste Juizo certi
ficado não o hnver encontrado nesta Comarca, não sendo 
posslvel citá-lo pessoalmente, citá-o pelo presente a com
parecer neste Juizo, no edificfo do Forum desta Comarca 
sito à Avenida Amazonas, nR 26, esquina com a Rua Cel. 
Coriolano Jucâ, nesta cidade, no prazo de 15 dias após a 
publicação, a fim de ser interrogado, promover sua 
defesa e aer notificado dos ulteriores termos do processo, 
a que deverá comparecer sob pena de revelia. Para co
nhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja :za via 
ficará afixada no lugar de costume. Dado e passado nesta 
cidade, aos quatorze dias do mês de outubr& do ano de 
mil novecentos e setenta e quatro. Eu, Nino Jesus Aranho 
Nunes, escrivão em exercicfo, aubacrevl. 

Rubens Baptista de Oliveira 
Juiz Temporlirio 



2a .-feira, 21 de outubro de 1974 DIAI\IO OF1CIAL 48. pág 
---~---- -- ·~ "'"_, _______________________ _ 

Secreta ri ~ de Educação e Cultura 

ASSEA DE/SOA C 

Aprovo: 

Arthur Azevedo Henning 
Governodor 

- Contrato n.0 01 Jj74- ASSEADE/SOAC/SEC 
Empenhos n°s 1.952 e 3.170 
Cr$ 1.400,00 
Cr$ 600,00 

Termo de Cont rato que entre s i celebram o 
Governo do Território Fed( ra l d0 Amapá, re
presentado peln Secrtotaria de Educação e 
Cultura, por este Instrumento denominada 
Locatár ia e o senhor Moacir Bnrbosu da Silva, 
q ue passará a denominar· se Locador (a), acor
dam pelo presente Tern.o de Contrat o, ceder , 
mediante aluguel, um Imóvel de sua propriedade, 
mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

Clil usula P rimeira -Da Cessão, L ccallzação e Fi
na lidade do Imóvel 

O Ca) Locador la), cede a Locatária, mediante aluguel. 
um imével de sua legítima propriedade. localizado na Foz 
do Hlo Pedreira - Macapá com a finalidade de servir para 
funcionamento do seguinte Estabelecim ento de Ensino: Es
cola Isolada •Foz do Rio P edreira ». 

Parágrafo Primeiro - Fica a Coordenação de Ens ino 
de 1.0 Grau, com a responsabilidade de regulamentar os 
problt'mas administrativos e docentes , v isando um per feito 
funci ona mento t écnico-pedagógico do Estabelecim ente, bem 
como o for necimento de m~terla l de consumo e equipa
mento escolar , mantendo para isso, permnnente cont ato 
com o Núclee de Apolo Admini strativo de SEC/Setor de 
Material. 

Parágrafo Segundo - As dependências utilizáveis, 
ser fio a lugada s ao custe un ltflri<' e quantidades estabele
cidas, conforme mapas encaminhados o Secretaria de Ad
ministração e Finanças - SAF, através do Ofício nQ 
827/ 74-SOAC/ASSEADE/SEC, de 28/06/ 1974, e quadro 
seguinte: 

ESTRUTURA C U S T O 

MADEIRA 
Cr $ 50,00 

4 

ALVENARIA I 

Cr$ 

10 meses 

CMar./Dez) 

2.000,00 

Parágrafo Terceiro - - O va lor da Ncnta de Empenho 
para cobertura deste Contrat o, foi objeto do Ofício n .o 
827/74-ASSEADE/SOAC/SEC, de 28/ 05/1974, com d emons
trativos das dependên11ias utlllzâvels, bem llomo ~eu custo 
unltérlo, para estrutura em alvenaria e madeira. 

Cláusu la Segunda - Do prazo de locação 
O prazo de locação 11 vigência do presente Contrato, 

t erminará em 31 de dezembro e com efeito retroativo a 
par~lr de 1.0 de msrço de 1974. 

Cláusula Tereelra - Do alugual e alocação da despesa 
O aluguel mensal, será de Cr$ 200,00 (duzentos cra

ze lros) e pua (10) meses de Cr$ 2.000,00 (dois m il cruzei
ros), conform e Notas de Empenhos abiixo, emitidas pela 
Secretaria de Administra~âo e F'inanqas - SAF: 

Empuho 
N.o 

Data I Valol' 
Cr$ 

Programa, e lemento de 
despesa e fonte de 

recursos 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 

1.952 
9.170 1

19/06/ 74 j 1.4CO,eo I 
09/08/H. 600,06 

ISOMA ..... , 2.000,00 I 

AP/0901.204-3.1.3.2./FflT/ 74 I 
AP/0901.204-3.1.3. 2./FPT/74 ! 

i 

Cláusula 
ManutenvAo 

Quarta - Da Loca~ãe, Sublocaç&o e I 
A Lo"atárla não poduá looar ou sublo~:ar em parte ou 

t odo o Imóvel era ctdldB mediante aluguel e objeto deate 
OeAirato, sem o eeAsentlmento prévio do (a) Locador (a ), e •e 
e~ompromete 1 manter o prédi• a as oondlçôe s de higleniza-

ção e habite-se como o r ecebeu, para ass im restitui- lo a • 
(a) Locador (a), findo o prezo de vigência dest~ Contrato. 

Cléusula Quinta - Da ExecuGão das De!peus 
As despes&s r e feridas na cláusula Terceira, com 

efeito retroativo a partir de J P de Março de 1974, 1erão 
executadas pela Secretaria de AdmlniEtração e Finan~a41 -
SAF, a través cie sua Divisão de Finanças -- DF. m ediante 
emissão e 1 emessa de recibo próprio, pela Secretar ia de 
Educação e Cultura -- SEC, ficando a5 despe~as de água e 
luz por conta do (aJ Locador (a). 

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

O (o) Locador (a), fica na obrigação de entregar o 
prédio à Locatá ria, objeto deste Contrato, em perfelt<.s cen
d l.,:ões de higienização e habitabilidade, s9m o que Implica
rá na resciGão de~te instrumento, sem pa,;:amento de qual 
quer indeniza~·ão cu multa, n contar do prazo de vigência. 

Cláusula Sétima - Da Renovação ou Prorrogação 
Findo o prazo de locação, compreendido entre ·1'' de 

m arço e 31 à e dezembro de l 974, pode1 á es te contrato SE' r 
renovado ou prorrogado, se assim convier as partes con tra
tante&, que podc.>rão de comum acordo , modifica r em parte 
ou em tudo as condições nele contidas. 

Cláusula Oitava - - Da Devolução 
As chaves d o prédio ora cerlldo 

s~>rão devolvidas pela Locatá ria , findo o 
e m 31 de dezembro de 1974. 

Cláusula Nona - Da Rescisão 

das Chave!l 
med ia nte a luguel, 
prazo de vigência , 

O não cumprimento das obrigações defin idas nPste 
instrumento, implicará em s ua denúncia e consequPnte res
cisão, por qua lquer das partes contratantes. 

Cláusula Décima - Das Questões Judiciárias 
Para dirimir q uaisquer dúvidas surglda s durante l1 

vigência deste Contrato, fica el.,lto, de comum acordo, o 
Foro da Comarca d e Macapá. 

E, por estarem assim de acordo, a Locatária e o (a ) 
Locador (a), ratificam o presente Contrato, firmando-o t'Om 
suas assinaturas e rubrlc;~ndc todas as suas folhas , na pre
sença de duas !2) testemunhas, que igualmente o assinam e 
rubricam, aos (03) de setembro de Hum mil, novecentos e 
setenta e quatro 11974), sendo este document o redigido em 
einco (5) vias de igual teor e forma. 

Macapá-AP, 03 de setembro de 1974. 

Dr. Leona rdo Gomes de Carva lho Leite Nt•to 
Secr etário de Educação e Cultura 

pfLocatária 
Moacir Barbosa da Silva 

Locador (Al 
Testemunhas: 

João L oureoto da Silva 
Assessor de Orqamento, Avaliação e Controle 

Mary-Nancy Juca Leite 
Asslsttnte de Orçamento, Avaliação e Controle 

Estatuto da Cooperativa dos Avicultores do 
Território Federal do Amapá - COA VIAP. 

Aprovado pela Assembléia Geral. r ealizada no dia 27 de 
outubro de 1.973. 

(Continuaqâo ão número anterior) 

Art. 37 - Ocorrendo três ou mais vagas no Canse
lha Fhcal, o Con selho de Administraçao ou o restan te óos 
seus membros convocará a Assembléia Geral, para o d evi
do pr~enchimento. 

Art. 38 - Compete ae Conselho Fiscal exercer assl
dua fiscalização sobre as operações, atividades e serviQOS 
d a Cooperativa, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes 
atribuições: 

a) conferir mer:~salmente , o saldo r\Umerár lo existente 
em Caixa, ver ificando, também , se o mesmo está dentro 
do1 limites estabelecidoll pelo C(jnselho de Admlnlstraçiio; 

b) veri ficar se os extratos de cumtaa bancárias eonfe
r em ettm a escrltura,ão da Cooperativa; 

c) exa minar se os montantes tias despesas e inv er
aõu realizadas estii.Q Cile I! Onformfdade com os planos e de
cisões do Con11lho de Adminlstrac;ão; 

d) ver ificar se as operaQÕe& realizada• e os serviços 
p restado• correspondem em volume, qualidade e Y&lo• àl 
previsões fe itaa e à s convtnlênolas eoonômlco-flllance;ras 
da Qooperatlva; 

(Ccmtlnua nCi! próximo n úmero) 


	

