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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) n .0 1041 de 14 de outubro de 197' 

O Governador do Território Federal do Amepá, no 
uso d'3s atribul~ões q ue lhe são conferidAs em Lei , e t endo 
em vista a conclusão do pa recer doSenhor Consultor J üridico 
do Governo desta UAidade, emitido no Inq uérito Administra ti
vo instituído pelo Decreto (P) nº 0566, de 09 de maio de 1974, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Demitir na forma do it em li, § 1.0 , do 
artigo 207, da Lei n.0 17 I I , d e 28 de outubro de 1.952, 
Oscarlna Craveiro Leal, ocupante do cargo da Escrevente 
Datilógrafo, nivel 7, (Código AF-204), do Quadro de Fun
cionários do Governo deste Território, lotada na Secretaria 
de Educação e Cultura, a partir d e 11 de julho de 1.973. 

Art. 2º :- Revogadas as di~posiçôes em cont rário 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 14 de outubro je 
1974, 85~ da República e 32.• cla Criação do Território Fl!
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo HE'nning 
Governador 

(P) R .0 1044 de 17 de &utubro de 1974 

O Governador do T erritório Federal do Amapá . no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 
- Designar nos termos dos artigos 72 e 73, 

d~ Lei n.0 1711, de 28 de outubro de 1952, José Daniel de 
Alencar, ocupante do carg~ em com issão de Seoretário de 
Administração e Finanças deste Terrltórig, para exercer 
acumulatlvamente, em substituição, o cargo de Governadot· 
desta Unidade, no impedimento do respeotivo titular Exmo. 
Senhor Arthur Azevede Hennlng. 

Art. 2.0 - Revogadas as dlsposiq;ôes em c•ntrá!"lú. 

Palácie do Setentriãe, em Macapá, 17 de outubro de 
1974, 8~2 da República e 32º da Criaqio do Território Fede
ral do Amapá. 

Arth ur Azevedo Herming 
Governaqor 

(P) n! I 045 de 17 de outubro de 1974 

O Governador do Território Federal de Am apá, no 
uso das atribuições que lhe são eonfeFidas em Lei , 

RESOLVE: 

Art. 1.0 
- Designar Fernando Luiz Ramos Dias, Se

cret&rlo de Obras Públicas do Gaverno deste Território, 
para viajar da sede de suas !ltrlbufções - Maaapá - , até 
Brasí lia, capital do Distrito Federal~ no trato de assuntos 
do interesse db .õ.timlnistração dest~ Unidade. 

Ar•. 2.0 
- Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Settmtrião, em Macapá, 17 dt outubro de 
1974, 8~.0 da República e no da Criação do Território Fe
deral d G Amap>á. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

Secretaria de Educação e Cultura 
ASSEADE/SOAC 

APROVO: 
Arthur Aze vlido Henning 

Governador 

Contrat o n º 012/ 74-ASSEADE/ SOAC/SEC 
Empenhos nºs 1.953 e 3.169 
Cr$ 1.400,00 
Cr$ 600,00 

Termo de Cont rato que E> nt re si celt>bram 
o Gove rno do Território Federal do Ama
pá, representado pêla Secretaria de Edu
cação e Cultura , por este instrumento 
denominada Locatária e a senhora Elza 
Brito de Albuquerque que passa rá a de
nominar-se Locador (a), acordam pelo pre
sente Termo de contrato, ceder, mediante 
alu gu el, um imóvel de sua propriedade, 
mediante as Cláusulas e condições seguin
tes: 

Cláusula Primeira - Da Cessão, Localização e 
Fifla iidRde do Imóvel. 

O (a) Locador (a), ced~ a Locatária , mediante 
aluguel , um imóvel de sua legítima propriedade, 
localizado em Pedreira - Macapá com a fin alid ade 
de servir para funcionamento do seguinte Estabele 
Gimento de Ensino: Escola Isolada «Bon1to do Rio 
São Francisco». 

Parágrafo Primeiro - Fica a Coordenação de 
Ensino de 1.0 Grau, com a res ponsabilidade de re
gulamentar os problemas administrativos e docentes, 
visando um perfeito funcionamento t écnico-pedagó
gico do Estabelecim ento, bPm como o fornecimento 
de material de consumo e equ ipa m en to e~colar, 
mantendo para isso, permanente contato com o Nú
cleo de Apoio Administrativo da SEC/ Setor de Ma
terial. 

Parágrafo Segundo - As depend ências utili
zá\leis , serão alugadas ao custo unitário e quanti
dades estabelt>cidas, conforme mapas encaminhados 
à Secr:etaria de Administração e Finanças - SAF, 
através do Ofício nº 827/ 74-SOAC/ ASSEADE/ SEC, 
de 28/ 05/197 4, e quadro seguinte: 

ESTRUT U RA CUSTO 

lO meses 

MADEIRA ALVENARIA (Mar./ Dez) 
Cr$ 50,00 Cr$ -

---~--~---+----~------~----------------

4 2.000,00 

Parágrafo Terceiro - O valor da Nota de Em
p enho para cobertura deste Contrato, foi objet o do 
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As Repartições Públicas 1 E X p E D I E N T E J As Repartições l' ub!Hlll'l 

e •~pedlcntr. desti~ado a pu- aauala ri'!OOVIidas até 23 de 
fwJnorta-ls devedo remet•r I eingir-stalo à1 a11sinaturus 

bliea9ilo nesUl DlARIO ú FI- IMPRENSA OFICIAL I'Hereiro àe cad& ano 3 àl! 
CIAL diàr!ameute, até às I ••• • • *o:. Jniciad·as, em qualquer épocli 
1!1·30 horas. exceto aos sâba- DIRETOR pela& órgãgs !lompeterrtes. 
<l ll'8 quudo deverão faze-lo C'ar·los ole A"" A f>' a de L (JI"" I ns· I A firo de polltbRitar 8 
i\tfl às ll:l,lO horas. 'tttU1 .r . u r remessa de valores acen1p11-

As nchltna~ões p8fti..c~tn• • • • • • • • • 
1
1 ahados de estlareoill'Jentos 

te!< à matéria re tri L ufde II OR DIARJO 0FlCIAL quanto à sua a,uca~lio, 6oli-
·'Mna de erros nu omissõea, lmpreuo na.s OC.dlnaa da lmtrenr>h Oficial oita.mos us.tlm ot: interes:~a!los 
oeverll.o ser formu ladas por MACAPA - T . F. A~APÁ J prefarenc!almnte cheque nt• 
-i!Urito. li SeQRO de RedaQõ.O, " .. • • o: • . vale postnl. 
tias g às t:l :~o horas. no má- A S S IN A T U R A S j Os suplementos às t!dl-
't imu até 72 h o r as a~ ( s a Anual . Cr~ 25,00 <;ões do& órgãos oflcla ls aó 
s11tdn dos 6t·gao~ oficiais. Sem estral. 12,5(, 1sfl forneGerãu ao11 es"inan le~ 

Os orlglaeis deverão ser T r'mestra l 6 ?r- • que as llolioitvr E'm no ato do 
datllogrl.lfiHis~ P autenticaclos, , w,J i assi r:a tara . 
Possalvados, p e r quem de cll · Núm ero avu lso. . 0,3 0 , o funciouan o público re-
•lllt" ~a.~urs s e emer.das. • f _ , .. ~" • • * "',. · ~ ~ ... -. . _ : deraL trrA um dcH:outo de 

õ XCe tue da!! a !' para 0 ~x- BR AS L~A ~.ste lJ1arlo Oflcl~>l .f: n:con tr .. d~ ,.. .. <J .e1tu i tO% . P&r a faz<:r jllS 11 C· t~ te 
tarlor, que Fer(.,• s c n. p r e I r a no 5alao , ~il CJI'lnal e In~ema~JOna l d~ Imprensa, da ! desconto, ch veró pro n u e11ta 
anuais us asbin aluras p<,tlt' r- - CO?PEI' P:REES, .nu «l ra1~Hl a TmE:.r~:! __ H?_t~!_>:· - 1 c1•ndiçP.o nt,l\ to da a&sinatnra 
se-il.o tomt~l!' em qualquer Pflrtt facll'ltar eos assman -J A ffiD oe t' \"l lar E(\luç!o . 
~ pecu por l' t· i~ ll!~'fE'I" ou un: tes u ' 'criiicação do prazo de de cootinuidaàe no recebi-

1 
O eus tc• de cada r~emplar 

aao. ' va.JídadP de Sl l llll! r ssins tures, mento dO!'- jn1 r ilis. cl e v e m atrt.i!!t: do dos órgil•.•li ofi

A• assinaturas ven cldat
~ederao ser sus pt> ll HJS sen. 
nleo prévio. 

ht. prt rt t I'Upl'rinr do endef·~ .. 01:1 a~smar.tes providenciar a 1 cls ib ~:~erd , na vt'r.óa av ulso 
ço Yí\o in 1 presu ~; o ntl mero resp~tctiva ren{)vação eoru , uc.re~ridn lie l 'r$ 0,01 se dn 
do taiEio t.l t registro c• rr- ~s e antecedt.lncia mininu, cl (• trin- i mesmo ano, e rle CrS i',OO 
o ll iH • ' n· que fit;da r·' · tn (30) d! Pil . por ano decorrirlo. 

Ofí cio nº 827/ 74-ASSEADE/SO AC/ SEC de 28/ 05/ 
1974, com demonstrativos das dependências utilizá 
VP.is , bem como seu custo u nitário, pa ra estrut ure. 
em alvenaria e madeira . 

Cláusula Segunda - Do Pr.azo de Locação 

O prazo d e locação e vigência do presente 
Contrato, te rminar á em 31 de dt ze mbro e com' 
efeito r etroativo a pa rti r de 1º d~: ma rço de 1974. 

Cláusula Terceira - DO Aluguel e Alocação 
da Despesa 

O aluguel m ensal, será de Cr$ 200,00 (duzen
tos cruzeiros) e para (10) m eses de Cr$ 2.000,00 
(dois mil cruzeiros), conform e Notes de Em penhos 
abaixo, emitidos pela Secreta ria de Ad ministração 
e Finan~as - SAF; 

Empenho 
N2 

- 1.9:13 
3. 169 

Programa , ele mento d e
despe~a e fonte de 

recureos 
Data I Valor I 

Cr$ ·_-:--_ 

1

19/06/ 74 1 1.400,00 I AP/0901.204- 3.1.3.2./ F P T/74 
09/08/ 7 4 600,00 A P /090 1. 204- 3.1.3.2./FPT /7 4 

----~~~~~-~~--:---

1 S OMA ... , 2.000,00 I 
Clá usula Qua rta - Da Locação, Sublocação e 

Manutenção 
A Locatá ria não poderá locar ou sublocar em 

parte ou todo o imóvel ora cedido m edia n te alug uel 
e objeto d este C'ontrato, sem o consentimento p ré
vio do (a) Locador (a) , e se compromete a m a nte r 
o prédio nas condições de higienização e habite-se 
com o o recebeu, para assim restit uí-lo ao (a) Locador 
(a), findo o prazo de vigê ncia dest e Contrato. 

Cláusula Quinta - Da Execução das Despesa s 

As despesas referidas na cláusula Terceira, com 
efeito retroativo a partir de 1º merço 1974, serão 
executadas pe la Secreta ria d e Administração e 
Finanças - SAF , através de sua Divisão de filaan
ças - DF, mediante emissão e rem essa de recibo 
próprio, pela Secretaria de Educa ção e Cultura -
S EC, ficando as despesas de água e luz po r contA 
do (a) Locador (a). 

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

O (a) Locador (a), fica n a obrigação de ent regar 
o prédio à Locatária , objeto deste Contrato, em 

perfeita s condições de h igien ização e habit abilidade, 
sem o qu e imp li ca rá na rescisão de ste instrumento, 
sem paga mento de q ualq ue r in de nização ou mu lta, 
a contar do prazo de vigência . 

Cláusula Sét im a - Da Renovação· ou pror
rogação 

F indo o prazo de locação, compreendido entre 
1.0 de março e 31 da dezembro de 1974, poderá 
este Contrato ser r enova do ou prorr0ga do, se assim 
con vie r as portes con t1 ate ntes, q ue poderão de 
comum acor do, m odificar em part e ou em tudo as 
condições n ele contidas. 

C Jf,usula Oitava - Da Devol ução das Cha ves 

As chave<; do prédio ora cedido media nte alu
g uel, ser ão devolvidas pe la Locátaria find>~ o prazo 
de vig ência , em 31 de deze mbro de 1974. 

Cláusula Nona - Da Rescisão 
O não cumprimento das obrigações definidas 

neste instrum ento, irnplica J.á em sua denúncia e 
consequ ente r t5 cisão, por q ualq uer das partes con
tr~ta ntes. 

(' J áu~u la Décima - Das Questões J udiciá r ias 

Para d ir im ir q uaisquer dúvidas surg idas du
r an t e a v igência deste Con trato, fica elei to, de 
comum acordo, o F oro da Comarca de Macapá . 

E , por estar em as sim de acordo, a Locatária e 
o (a ) Loca dor (a), r atifi Fam o pr est!nte Contra to, 
firmando-o com suas assinaturas e t;u b ricando todas 
as suas folhas, na pr esença d e d uas {2) t es!emunhas. 
que igualment e o assinam e rubricam aos (03) de 
setemb ro de hum mil, novecentos e setenta e 
quatro (1 97 4), sen do est e docum ento re digido em 
ci n€o (5) vias de ig ual teor e forma . 

Macapá-AP, 03 de set embro de 1974. 
Dr . Leon ardo Gomes de Car valho Leite Net o 

Secretário de Educação e Cultur a 
p/Locatá ria 

Elza Brito de Albuquerque 
Locador (a) 

Testemunhas: 
J oão Lourenço da Silva 

Assessor d e O rçam ento, A ualiaçã o e Contr.ole 
Mary - Nancy Jucá Leite 

Assist ente de Orçamento, Avaliação e Cont role 



3a.-feira, 22 de c.utubre de 19"14 DIARIO OFICIAL 3u. pág. 

Secretaria d~ Educação e Cultura 
ASSEADE/ SOAC 

Aprovo: 

Ar thur Azevedo Henning 
Gov ernador 

- Contr2t9 n2 013/74-ASSEADE/ RO AC/SEC 
- Empenhos nº s 1.954 e 3.168 

Cr$ 1.4011,80 
Cr$ 600,0G 

Termo de Contrato que entre si c~lebr::m o 
Governo do Ter:it órlr. Feder al do Amapl!, re
presentado pf'!a Secretaria de Educatão e Cul
tura, por es te instrumento denominada Locatá ria 
e o ~enhor RaimunJo Ar::~ újo dos Sa ntos que pas
sará a denominar-se Locador (a), RC L•r dam pelo 
presente Termo ele Contrat 0. ceder, mediante 
a luguel. um imóvel de sua propriedade, median
te as C lá u s~o~las e condições seguintes: 

Cltlumla P rimeira ·- Da Cessão, Localização e Finali
ctade do Imóvel. 

O (a) Loc:ador (a), cede a Locatária , mediante a luguel, 
um Imóvel de sua legitima propriedade, localizado e m Pe
dre ira -- Macapá com a finalidade de servir para funcio
namento eo ~eguinte estabelecimento de ensino: Eseola ll!'o
lada «Daniel de Carvalho». 

P arágrafo Primeiro - Fica a Coordenaçiio de Ensi
no de Iº Grau, com a responsabilidade de r egulame ntar os 
problemas administrativos e docentes, v isando um perfeito 
(uoclonamento técnico-pedagógica do Estabe leclmf'nto, bem 
como o fornecimento de material de consumo e equipa
""neuto escolar, mantendo para isso, permanente contato 
co.n o Nú.cleo de Apoio Administrativo da ~EC/Setor de 
Materia l. 

Parágrafo Segundo As de pen dências utilizávds, 
serão alugadas ao custo unit#l rio e quantidade e stabelecidas , 
confo rme mapas encaminhados a Secretaria de Adminis
tração e Finanças - SAF. através do Oficio n2 R27/74-
SOAC/ ASSEADEtSEC. de 2S/o5/1974, e quadro aeguinte: 

ESTRUTURA C U S T O 

10 meses 

MADEIRA 
Cr$ 60,00 

ALVENART A 
Cr$ -

(MadDez) 

2.000,00 

Parágrafo Terceiro - O valor da Nota àe Empenho 
para cobertura deste Contrato, foi ob~eto do Oficio no 827 i 
74-ASSEADE/SOAC/SEC, de 28/05/19'?4, com demonstrati
vos das dependências utilizáveis, bem como seu custo uni
tário, para estrutura em alvenaria a madeira. 

Cláusula Segunda - Do Prazo de Locaçiio 

O prazo de loeação e vigência do presente Contrato, 
termlnerá em 31 de dezembro e com efeito retroativo a 
partir de 1.0 de msrço de 1974. 

Cláusula Terceira - Do Aluguel e Alocação da Despeaa , 

O aluguel mensal, será de Cr$ 200,00 !duzentos cru
zeiros), e para (10) meses de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzei-
ros), conforme Notas de Empenhos abaixo. emitidas pela 
Secretaria de Aliministração e Finanqas - SA F: 

Empenho I Data V ~:~lo r I 
N° Cr$ 

1.9!14 I I ;jo~/74 1 1.400,00 I 
3.168 o9fo8/74 600,00 

jsoMA ..... , 2.oeo,oo I 

Programa, elemento de 
despesa e fonte de 

recursos 

A P/ollo1.2o4- 3.1.3.2/FPT/74 
AP fo9ol .2o4- 3.1.3.2/FPT/74 

Cláusula Quarta - Da Locação, Subloca11ão e Manu
tenção. 

A Locatária nio poderá locar ou sublocar em parte 
ou todo o Imóvel ora cedido mediante aluguel e objete 
11este Contnto, sem o consentimento prévio do (a) Looador 
(a), e ae compromete a manter o préCilio nas condições de 
hllieniza,iio e habite-se como o rlilcebeu, para auim ' resti -

!.ui- lo ao «&» Locador «a », !Indo o prazo de vigê ncia deste 
Contrato. 

Cláusula Quinta - Da Exeoução das despeads 

As despesas reff'ridas na cláusula terceira, com efeito 
relroatlve a partir de 1.0 de março de 1974, serão executa
r:·.~ pela Secretaria de Administração e Finanças - SAF, 
através de sua Divisão de Finanças -· DF, mediante emfs
~'::.; o r em<"ssa de recibo próprio, pela Secrelarla de Educa~ão 
r Cu ;tura - SEC. ftconjú ü S despesas ele àgua 11 e luz por 
.:ont& do «a» Locador ><a ». 

Cláu sula Sexta - Da EntJ:ega do Imóvel pelo (.A) 
Locador IA) 

O Ca) Locador (a), fica na obrig:::.çiio de entregar o 
prédio à Locatária , objeto dest e Contrato. e m perfeitas con
d i c;iie~ de higieniz2çiin e habltabil!dade, sem C! que Implicará 
na re~cifâo des!e inftrumc-nto, s~m pagamento de q u11lquer 
inder.izac;iio ou multa. a contar do prazo de vlgêr,cia. 

Clá usula Sétirr.a - Da Re nova~·iio ou prorrogação 

Findo o prazo de Loca ção, cc.m preendldo entre 1.0 de 
n~arço e 31 de dl'zembro de 1974, poder tJ e ste Contrato ser 
renovado ou prorrogado, se assim convier as parte s contra
tnntE's, que poderão de comum acordo, modificar em parte 
ou em tudo as condlçÕI:'S nele contidas. 

Cláusula Oitava - Da Devolução das Chav<'s 

As chaves do prédio ora cedido mediante~ alugue l, 
si:'Tâo devolvidas pela Locatária, !indo o prazo de vigen;: ia . 
err. 31 de dezembro de 1974. 

Ciáusula Nona - Dra Rescisão 

O não cumprimento das obrigações definid<JS neste 
instrumento, implicar ií em sua de núncia e con~>q uente 
rescisão, por qualquer das part es con~ratantes. 

Clá usula Décima - Das Ques tões Judiciâri ss 

Para dirimir quaisquer dúvidas surgidas durante a 
vlgênl!ia deste Contrato, fica e leito, de comum acordo, o 
Foro da Comarca de Macapá. 

E. por e~tarem assim de acordo, a LocatériA e o ta) 
Locador (a), r ;, t if!cam o presente Contrato, firmanà o-o com 
suss assinaturas e rubricando todas as suas folhas, na pre
sen~a de duas (2) testemunhas. que igua lmente o assinam 
e rubricam aos (03) de setembro de hum mil, novecentos e 
se te nta e quatro (1974), senão este docume nto redigido em 
cinco (5) vias de Igual t eor e forma. 

MaGapé-AP, Oll de 1etembro de 1974. 

Dr. Leonardo Gomes de Carvalho Leite Nt>to 
.Secretário de Educação e Cultura 

p/Locatárla 

Raimundo Araújo cios Saotos 
Lo<1ador (a) 

Testemunhas: 

João Lourenço da Silva 
Assessor de Orçamento, Avaliação e Contrcle 

Mary-Nanoy Jucá Leite 
Assist e nte de Or~amento, Avaliação e Controle 

Prefeitura Municipal de M acapá 
Deareto nº 050/ 74-GAB-PMM 

Declara de utilidade pública, para fios de 
desapropriação, a área localizada em San
tana, destinada à construção do Porto de 
Maca pá. 

O P refeito Municipal de Macapá, usando das 
atribuições que lhe são c~mfel'idas pelo item V, do 
artigo 9º. do Decreto-Lei F'ederal nº 1).839, de 21 
de setembro de 1943, e nos t ermos do art. 6.0 do 
Decreto~Lei n.0 3.365, ele 21 de junho de 1941 e; 

2;:msiderando que o Plano de Desenvolvimento 
Urbano de Macapá-AP, caracterizoo a átiea favorá
vel ao desem penho de atividades portuárias; 

Considarando a necessidade de instalação do 
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Porto de Macapá, visando o dt:>senvoivime nto do 
:\1 u nictípio <: de iorlo o Te rritório Fed~ r<al do Amapá; 

DECRET A: 

Art. 1º - DeQlara r de utili dade pública para 
fi ns de desa propriação pela Prefeitu ra Mu l'icipal 
de Macapá , nos termos do art. 2.0 , combinado com 
a letra i do art. 5.0 do Decr ... t o-Lei r1'º 3.365, de 21 
de jtJnbo de 194 1, a á r t>H limítrofe C0IPpree ndidA a 
Oeste, pelo meri ri iano que passa a 80 me tros a 
m ont r, nte da extn•m1dade Oriental dü pier da 
ICOMI; ao Norte, pela rodo via de aresso a Vila 
Amazn:•as e se u p rosseguime nt-o até o limite Oest e; 
a L~ste, pela estrada de acesso ao ca mpo de fute
bol da Vila Amazon9s; ao Sul, pdo Rio Ama zonas. 

Art. 2º - Os legítimos 13 roprietários dos bens 
loca lizados n 1-st H :'lrPa, de verão apresentai, no pra-
7.0 de 30 (trinta) dtas, a contar da publicação <ieste 
Dec r-eto, os docume ntos cc mprobatólios da pro
prieda de, 3 PJ;efe itura IV.íun icipel d~ Maca pá. 

Art. 3º - Este Decreto ent rará 
data de sua publicação, revogadas 
em contnário. 

em vigor n a 
e.s disposições 

Cumpra- sE>, n-•gistre-!'e E> Pub l'i que -se . 
Pal:'>cio 31 de Ma rço, 24 de setem bro de I !:174. 

Cleitcm Figue-ireGio de Azeve c.. o 
Prefeito Munidpal de Macapá 

Publicado neste departa mento de administ ra
~;ão aos 24 diss d o m ês de sett:mbro de 1974. 

Clodoald o Carvalho do Nasci mento 
Diretor do Deptº. de Admini st ração 

Prefeitura Municipal de Macapá. 
Decreto nº 051 / 74- GAB- PMM. 

Declara de util idade pública , por:a f ins d e 
desapropriação, a área d eshlnada a constru-· 
ção do cemitéli~ de Santana. 

O Prefeito Municipal d e Maca pá, usó ndo das 
atr ibuições que ~ão conferi das pelo item V, do ar
tigo 9º , do Decre:to-Lei Federa l n .0 5.839, de 21 
de setembro 1 943 , e nos termos do artigo 6º, do 
Decreto-Lei n.0 3.365, de 21 de junho de 1941 e ; 

Considerando q ue o atual cemitério de San
tana encontra-se em precá l'ias condições e em re 
gião inadequada; 

Considerando se r ind i spen~áve l benefi ciar a 
Vila de Santana com um cemitério q ue atenda as 
necessi'iades de seus moradores; 

Considerando que o Plnno de Desenvolvimen
to Urbano de Macapá, de)imitou a área específica 
para a localização do cemité- rio de San ta na; 

De c reta: 

Art. Iº - Declar-ar de utilidade pública para 
fins de desapropriação pe la PrE:feitura Municipal 
de Mat:apá, nos termos da letra m , d o art. 5.0 do 
Decreto-Lej n. 0 3.365, de 21 de junho de 1941, a 
área de terras localizada entre o Eixo d e Interli
g ação nº 4, e o E;xo de interligação n.0 6,medindo 
180x260 m etros (46.800m2), cor respondente às qua
dras 22 , 23 e 24 e atualmente 78, 79 e 80, re specti
vamente do novo Mapa elaborado pela Fun<iação 
J oão Pinheiro. 

Art. 2º - Os legítimos proprietá rios dos bens 
localizados nesta área. deverão apresentar, no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste 
Decreto, os docum entos c, mprobatórios da proprie
dade, à Prefeitura Muni c;i:'1~ ) de Mocapá . 

Art . 3º - Est ·~ Decreto ent rará em vigor na 
data de sua publicação. revogadas disposições em 
con~ rário . 

Ou m pra-se Reg,stre-se e Publique-se 

Pa lácio 31 de Março, 24 de setembro de 1974 

Cleiton Figueiredo d e Azevedo 
P refeito Muniei pa! de Macap3 

Publirado nest e Departamento de Administra
ção, ao<; 24 dies do mês de setembro de 1974. 

Clodoaldo Ca rvalho do Nascimento 
Diretor do De pt9 de Administ &ação 

Es tatuto da Coopera tiva dos Avicultores do 
T~rritório F ederal do Amapá - COAVIAP . 

Aprovado pela Assemblé ia Ger&l. realizada no dia 27 de 
outubro de 1.973. 

(Continuação de número anterior) 

e) certificn r-se se o Comelho de Administração vE'm 
~e reunindo regular mente e Si e>ristem cargos vagos na 
sua compf)slção; 

f) aver iguar se E'xist em reclamações dos associados 
quonto aos serviços pres tados; 

p,) inteirar-se se o recebimento dos c r~dite~ s é feito 
com regularidade e se os compromissos sociais são atend i
dos com pontualidade: 

h) averi guar se há problemas com empre gari as: 

iJ certificor -se se há exigências ou deveres a cum
prir junto ~ a utoridadE's fiscais , trabalhistas ou administrati
vas, bem assim q uanto aos Orgãos do Cooperativismo. 

j) averiguar se os estoques de materiais, equipamen
tos e outros estão cor retos, bem como se os inv entá rios 
periódicos ou anuais são feito s com observâ ncia de regras 
próprias; 

I) estudar os ba lancetes e outros demonstrativas men
sais, o bnlanço P o relatór io enual do Co~selho de Admi
nistração. emitindo parecer sobre estes para a Assembléia 
Geral: 

m) dar conhecimento ao Conselho de Admlnlstr:1ção das 
conclusões dos seus t raba lhos, denunciando a este, à As
semblé ia Geral ou as autor idades compete ntes, às irr P.gu
lar idades constatadas e convocar a Assembléia Gera l, S!' 

ocorrerem mot ivos graves e urgentes. 

Par ágrafo Único - P ara os exames e verificaçõE's 
dos livros, contas e documentos necessários ao cumprimPnlo 
das suas atribuições, poderá o Conselho Fiscal contrata r o 
assessoramento de t écnico espec ializado e va le r-se dos r e -
1M6rios e in [crmações dos ser viços de auditoria externa. 
correndo as de spesa s por cont a da Co0perat iva. 

Capítulo X I 

Da Represel'ltaçiio 

Art. :i!l - Fara os fins de representação, o man
datério dever á comparecer ao local da Assembléia GE>ral 
munido dos respectivos instrumentos e, ao ess~nar o Livr o 
de Pnsença, nele inserir, també m es nomes e os números 
de matrícula doi respectivos manda ntes. 

§ 12 - Do Inst rumento do mandato deverá aoosta r: 

a) o nome, nacionalida de, idade, est ado civil, pro
fissão, res iclência e o número de matricula do mandante 
que o aastnar; 

b) o nome. nacionalidade, ida\ie, estado civil, pro
fis são, residência e o númer<'l de matricula do maudatàrio; 

c) a firma do ma.adante devidamente reconheoida ou 
abonada por 2 (dois) &sso~o~lados no gezo de seus direitos 
sociais e não ocupantes de cargos eletivos na sociedade, 
que se id entificarão pelo s~u nGJme e número àe matricula; 

(Continua n~:~ próximo número) 


	

