
l'er rititrlo Federal de ~\mapá 

DIÁRIO OFICIAl 
o·~rert~fo n.o 1, ~~ 2• le ltllho de 1964 

----------------------------·----------. -~---------------------------Ano X. Número J.914 Macapá, 4a.-feira , 23 de outubwo de 1974 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) n.0 10~6 de 17 de outubro de lt74 I 

O Govirnador do Territór io Federal d o Amapá, no 
uso das atribuições que lhe sio conferidas em Lei, 1 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar José Airton de Almeida, ocupan
te do cargo Isolado de provimento em comissão, s imbolo 
5-C, de Diretor da Dlvlsêo de Serviços P úblicos, do Quadro 
de Funcioná rios do Governo deste Território, para exercer 
acumulatlvamente, em substituição, o cargo em com1ssao 
de Sf'cretário de Obras PúbliQaS, do Quadro acima referido, 
durante o impedimento do respectivo titular. 

Art. 2Q - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrlãe, em Macapá, 17 de outubro dtt 
1.974. 85~ da República e 322 da Criação do Território Fede
ra l do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n2 10'7 de IT de outubro de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá , no 
uso das atTibulções que lhe são conferidas em Lei , 

RESOLVE: 

Art. 1º - Designar Leonardo Gomes de Carvalho 
Leite Netn, SecreMrlo d e Edueação e Cultura; Al fr~:do 
Augusto Ramalho de Oliveira, Diretor Ela Aaaessoria de 
Educaçãn, s!mbole 5·C e Carlos Nil son da Costa, Professor 
do Ensino Industrlll l Básico, para viajarem da sede de suas 
atribuições -Maca pá - ,até a cidade de f'etrópolls, Estado 
do Rio de J aneir<t, a fim de participarem do VII Encontro 
de Secretários de Educação e Representantes de Conselhos 
de Educaçiio, a realizar-se no período de 21 a 25 de outubro 
do corrente ano. · 

Art. 2.0 
- Revogadas as disposições em contrá rio. 

P alácio do S etentrlão, em Maca pá, 17 de eut ubro de 
I 974, 852 da República e 32Q da Crlação do Ter.ritórlo Fede
ral do Amapá. 

Arthur Azeved• Henfling 
Governador 

(P) ne Hl48 de 17 de outubro de 1974 

O Governador t&o Território Federsl do Amapá, no 
uso du atribuiqões que lhe são conferidas e m Lei, e tendo 
em vista o que C<:onsta do P~oceaso n~ 0561 /74-SEAC, . 

RESOLVE: 

i 
I 
I 

Art. 1.0 - Designar Abemer Coutinho, Seeretário de 
Economia, Agricultura e Colenlzação do Governo deste, • 
Território, para viajar da sede de suas atribuições - Ma
capá - , até Cur itiba, capi tal üo Estado de Paraná, a fim 
de:na qualidade de representante do Território do Amapá, 
pirticipar do lançamento da C:ampanha N11cional da Pro
dução e Produtividade, promovida pe lo Ministério da 
Agt:icultura. 

Ar,. 2.0 
- Revogadas as disposições em eontrá rio. 

P alácio de Setentrlão, em Maeapá , 17 de outubro de 
l.ll74, 85.0 tia República e 3~.0 da Criaçãe do Territério Fe
deral do Amapá . 

Arthur Azevedo Henftfng 
Governatlor 

(P) n .• 1049 de 17 de outubro d e 1974 

O Governador do Ter ritório Federal do Amapá , no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e t endo 
em vista o que consta do Processo n.0 0561/74-SEAC, 

RESOLVE: 

Art. I 2 - De3lgnar nos termos dos artigos 72 e 73, 
da Lei n.0 1711 , de 28 de outubro de 1952, Joaquim Metias 
da Rocha, Direto1· da Divisão de Fomento à P rodução Ani
mal e Vegetal, slmbolo 5-C, do Quadro de Funclon:\ rios do 
Governo deste Território, para exercer acumulat ivamcmte , 
em substituioão, o cargo em comissão de Sec1 etárlu de 
Economia, Agricultura e Colonização, do Quadro acima 
referido, durante o lmpedlmentu do respectivo titular. 

Art. 2.0 - Revogadas as disposições em cotMárJu. 

Palácio do Sete ntrlão, em Macapá, 17 de outubro de 
1974, 85.0 da República e 32.0 da Crioção do Territ ório Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(PJ n.0 1050 de 17 de outubro de 19H 

O Governador do Território Federal do Amap{l, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei. e t endo 
em vista o que consta do Processo nO? 1988/74-GAB., 

RESOLVE: 

Art. 12 - Designar Arlindo Silva de Oliveira, Me
gânico de Aeronaves, nível 12-D, do Quadro de Funcionários 
do Goverl'lo deste Território, Chefe da Seção de Manut~n
ção do Serviço de Aeronáutica e Em11n ut~l Rodrigue Cardoso, 
Piloto Civil, da Tabela de P.ttssoal Especialista Temp orário, 
lotados no Gabinet e do Governador , para viajarem da sede 
de suas atribuições - Macapá, -,até a.cldade de l?ortaleza, 
capi tal do Estado do Ceará, conduzindo a aeromwe de Pr e
Fixo PT-FCY, de propriedade da Administração amapaense, 
a fim de ser submetida a revisão téc'lica e para Instalação 
de equipamento para vôo IFR. 

Ar t. 2.o - Revogaàas ,as disposições em C'.lntrário. 

Paláci0 do Setentrlão, em Macapá, 17 de out ubro de 
1974, 85.0 ' da República e 32.0 da criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

(P) n 2 lOiil de 17 de outubro de 1974 

O G ove rnador do Território Federal do Ar.1apâ, no 
uso da11 a tribuições que lhe são conferidas em Lei, e t e ndo 
em v ista o que consta do Processo n.0 2039/74-SAF, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Por à dlsposioão da Delegacia d;;~ Receit11 
Federal, Agência de Macapá, até ulterior deliberação, os 
seguintes servidor es: Orlando Borralho, e1crevente Da
tilógrafo, n!vel 7; José Maria Pire s, Escrevente Dat ilógrafo, 
nível 7 e Fra ncisco de Jesus Picanço, Servente, n!ve l 5, 
' odos pertence ntc!s ao Quadro dtt l"unci•nár los do Governo 
deste Terr itório e 1gtadoi na Secret&ria de Administração 
e Flnlln C}as, na forma do artigo 1.0 , item li, e artigo 2.0 do 
Decreto n.0 61.776, de 24 de novembro de 1967, se m prt:-
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juizo dos VflDCimentos e demais vantagem inerentes aos 
cargos que ocupam. 

Art. 2.o - Revogadas as disposições ~m contrário. 

Palácio d<1 Set entrião, em Macapá. 17 de outubro de 
1974, 85.0 da República e 32º da Criação do 1 errltório l"e
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hen ning 
Governador 

(P) n2 1052 d.e 17 de outubrn de 1974 

O Governador do Território Federal do Am apá, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e tel'ldo 
em vista o que consta do Precesso nº 1047/74-SOP, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar João de Oliveira Cortes, Supe
rintendente Interino do Ser viço de Navegação do Amapá , 
para · viajar à a sede de guas atribuições - Macapâ -, até 
a cidade de Belém, capital do Estado do Pará, a fim de 
tratar assuntos do interesse dG Orgão que dirige. 

Art. 2.0 - Revogadai as disposições em eontrário. 

Palácio do Set~tntrião, em Macapá , 17 dt: outubro de 
1974, 8~ .0 da República e 32. 0 da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Art hur Azevedo Henning 
Governador 

(P) n.0 1053 de 17 de eutubro de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá. no 
uso das atribuiqões que lhe são conferida~ em Lei, e t endo 
em vista o que consta do Processo n º 513/74-SEGU P, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar nos termos dos artigos 72 e 73, 
da Lei n .o 1711 , de 28 de outubro de 1.952. Waldelor da 
Silva Ribeiro, ocupante do cargo de Inspetor dA Guarda 
Territorial, nivel 14-A, do Quadro de Funoiouârios do Go
verno deste Território, para exe rcer acumulatlvamente, em 
substituição, a função gratificada sim bolo 7· F, de Chefe do 
Serviço de Controle de Trâ nsito, do Quadro al!ima referi
do, durante o Impedimento de seu titular q ue se encontra 
em gozo de férias regulamentans. 

Art. :1 ! - Revegadas as dlspesições em contrário 

Paláoio do Setentrih, em Muapá, 17 de outubro de 
U74, 852 411 República e 32.0 da G~iação do Território Fe
deral do Amepá. 

Arthur Azevedo HE~nning 
Oovl!rnader 

(P) n° 1054 de 17 de out ubro de 1974 

O Governador do Territól'io Federal do Amapá. no 
uso d<:~ !l atribuições que lhe são conferid::~s em Lei, e tendo 
em vist a o que consta do Proresso n° l3552, MI/S.COM/SSB/71, 

R ESOLVE : 

Art. I 0 
- Ret ificar o Decreto dat;;do de 15 de ago&to 

de 1969, publicado no Diário Oficial n°s. 1019 e 1020, de 14 
e 15 do mesmo mês e ano, que passa a te1· a seguinte re
dação: Considerar aposentado nos termos dos artigos 100, 
item II , e lO I , item II, da Constituição do Brasil , Odorico 
Albano Ribeiro, ocupanle do cargo de Guarda, Código 
GL-203.8-A. (Matr icula do lPASE - 1.962.678). a part ir de 
de 14 de junho de 1969. 

Art. 2º - Em consequência, torna r sem efeito o De
creto datado de 26 de fev er eiro de 1971, publicado n o Diário 
Oficial n .0 1292, d& lU de março do mesmo 1:1no. 

Art. 3.0 - Revogados as disposições em contrá!';v. 

Palácio do Setentr ião, em Macapá, 17 rle outubro de 
1974, 85º da República e 32º da Criação do Territór io F~der 
ral !ilo Amapfl. 

Artnur Azevedo Henning 
Governador 

Prefeitura Municipal de Macapá 
Porta ria n.0 297/ 74-GAB·PMM 

O Prefeito Municipal de Macapá, usando das 
atribuições que lhe são con~eridas pelo inlciso v, 
do ar1:igo 9.0 do Decreto-Lei Federal nQ 5.839, de 
21 de setembro de 194a. 

RESOLVE : 
Proibir, te rm tnantem ente a partir d!!sta data , 

qualquer construção ou edHicação oo Porto de 
Santana, na árE:.a limítr ofe compreendida a Oeste, 
pelo meridiano que passa a 800 metros a m ontan
te da extremidade Oriental do pier da ICOMI; ao 
Norte, p·ela rodovia de acesso a Vila Amazonas e 
seu prosseguimento até o limite Oeste; a Leste, pe
la estrada de acesso ao· campo de futebol da Vila 
Amazonas; ao Sul, pelo Rio Amazonas , em respei
to aos t ermos contidos no Decret o nº 50/ 74-GAB
PMM, o qual declara de utilidade pública esta 
área. 

Dê-se ciência , registre-se e publique-sé. 

Palácio 31 de Março, 24 de setembro de 1974. 

Cleiton Figueiredo de Azevedo 
Prdeito Municipal de Maoapá 
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Prefeitura Municipal de Macapá 

Portaria n º 298/74-GAB-PMM 

O P refeito Municipal de Macapá, usando da& 
atrib u}ções que lhe são conferidas pelo inciso V, 
do artigo 9º, do Decreto-Lei Federal n .0 5.839, de 
21 rle setE>m bro de 1943 e~ 

CcnsidPrando o Decr eto n.0 51/ 74-GA B-PMM, 
o qual declara de utilidade pública a área destina
ao Porto di? Macapâ; 

RE~OLVE: 

Proib1r. qua lquer sepultamento no cP.mitério lo
calizado no Porto de Santana, na área delimitada 
& Oeste, p t> la BRU~.1ASA ; ao Norte. pela rodovia 
ae acesso à Vila Amazonas; a Leste. pela estrada 
rl<! acesso ao campo de futebol da Vila Amazonas 
e ao Sul, pelo Rio Amazonas. 

De-se Ciência, Registre-se e Publique-se 

Paláci:o 31 de Março, 24 de set embro de 197 4 

Cleiton Figueiiedo de Azevedo 
Prefei to Munic:ipal de Macapá 

Junta de Conciliaçã0 e Julgamento de Macapá 

EDITAL DE CITAÇAO 

(Pelo prazo de 10 (dez) dias) 

Pelo presente edital fica d iado T rajaninho 
Ribas de Brito, atua lmente em l t'~ r ince rto e não 
sabido, reclamado nos autos do processo nº J CJ-
907/ 74 , em que Abel l<' r eitas é rec l&mante . a pagar 
em 48 (quarenta e oito) horas, ou garantir a exe
cução, sob pena de p t-nhor a , a quantia de Cr$ 800,00 
(oitocentos gruzeirros) alé m de acessórios nos termos 
do acordo celeb ra do em audiência do dia 27.08.74, 
às 08:00 horas: « ... O 2º reclamado Trajanlnho Ri
bas de Brito, paga rb ao reclamante por intermédio 
da Secretaria da Junta , a importância total de 
Cr $ 800,00 em parcelas de Cr$ 100,00 cada uma, 
a 1 a no dia 04 de outubro de 74 e as dem ais no 
dia 04 de cada mês subsequente. .. Custas propor
cionalmente pelas pa rtes ca lculadas sobre o va1or 
do acordo na qoon tia de Cr$ 65,70 cabendo 
Cr$ 32,85 para cada uma ... » 

Caso não pague nem garanta a execução pe
nhorar-se-ão tantos bens quantos forem encontna
dos e bastem para i>ntregral pegamemo da dívida . 

Sec11etaria da J CJ d e Macapá (AP), 1'7' de 
outubro de 1974. Dado e passado na Secretaria d a 
JCJ de Macapá. Eu, Manoel Vieira Façanha (Au
xiliar d e Serviços J udiciários-E, de t!ilografei . E eu, 
Euton Ra mos), Chefe da Secreta ria, subscrevo. 

Maria Adelaide Sento-Sé Gravatá 
Juíza P residente da J CJ de Macapá 

Preço do Exemplar: 
" Cr$ 0,50 

------------------------------
Estatuto da Coopera tiva dos Avicultores do 
Território Federal do Ama1- á - COA VIAP . 

Aprovado pela Assembléia Ger <JI. realizada no dia 27 de 
outubro de 1.9'73. 

(Continuação ão número anter ior) 

rl) a derlar açiio da consti tnição do mandatário pa ra o 
fi m de repr~s ~ntação na Assembléia Ger a! , ordi nár ia C>U 

cxtraordlr,á rla, conforme: o caso, convocada para o à la, mês, 
h or a e local, nr.s te rmos do Edital de Con voca<,ão, cuja 
data d~ expedição declarará; 

P) a data de sua elaboração e a declaração de esta
rem, manda nte ~ mandatário, no gozo de seus d irei tos so
ciais. 

§ 2~ ·- A repre<Pntação caduca r:'! com o encerramen
to dos t raba lhos ela Assembléia Geral para a qu<rl fo i pas
sada. 

Capitulo XII 

Dos funrh•s, do Balgnço, das Despesa s, das Sobras e Perdas 

Ar t . 40 - A Cooperativa é obrignda a cons• it uir: 

I - O Fundo de Reserva, destinado a rep2rar per
das e atender ao desenvolvimento de suas atividades, cons
t ituído de lO% (dez por cento ). 
sobras líquióa s do exercício; 

TI - O Fundo de Assistência Técnica, Educaciona l 
e social dPstlnado a prestação da assistência aos associa
dos, seus familiares e a seus própr ios empregado~ . é cons
tituído de 5% (cinco por cento) das sobras liqui da ~ apura
das no exerclc!o. 

Parágrafo Único - Os serviços de Assistência Téc
nica. Ed ucacional e Socia l, a serem ate ndidos pelo respecti
vo Fundo, poderão ser e xecu tados mediante ~onvên!os com 
er,tldades e_specializudas. oficiais ou não. · 

Art. 41 -- Além d& taxa de JO% (dez por cento) das 
8obra s líquid&s apurad,1s no Balanço de exercicio, revertem 
em favor do Fundo de Reserva. 

I - os cri>ditos n'io reclamados, decorr idos 5 (cin
co) a nos; 

II - os auxíli os e doações sem destinação espf c ia l. 

Art. 42 - O Balanço Geral, Incluindo o confrento da 
receita e despesas, será levantado no d ia 31 do m&s de de
zembro de cada ano. 

Parágrafo Único - Os rPSLIIt~dos ~c rão apurados se
g>Jndo a natureza das operações ou e m serviços. 

Ar t. 43 As despesas da sociedade serão cobe rtas: 

I - Os custos operacionais d iretos e indiretos, pelos 
associaàos que participarem dos serviÇúS que lhes deram 
causas , 

li - Os custos administrativos, pela seu ra te io e m 
partes iguais entre todos os associados, quer tenham ou não 
usufruído dos serviços da Cooper ativa, durante o exercício. 

Parágrafo Ún ico - Para os efeitos do d isposto neste 
artigo all despesas da sociedade serão leva ntadas sepa
radamente. 

Art. 44 - As sobras líquidas apuradas no exercício 
depois de deduzidas as taxas para os fundos indlvlslvete, 
serão rateadas e ntr e os associa dos, em partes diretamente 
proporcionais aos serviços usufruídos da €ooper<. tiva, no 
per íodo, salvo deliberação diversa da Assembléia Geral 

Art, 45 - Os prejuizes de cada exercício, apurados 
e m ba lanco, serão cobertos com o saldo do Fun do de Reserva. 

Parágrafo Único - Se, poré m, o Fundo de R esPrva 
for insuficiente para cobrir os pr ejuízos r efer ic' os nest e 
artigo. esses serão rateados entr e os a~soclados. na r azão 
direta dos serviçoE usufruídos. 

Capítulc XIII 

Do Livros 

Art. 415 - Cooperativa deverá ter os seguintes Livros : 

I - Matricula; 

li - Atas das Assembléias Gl! rai~; 

UI - Ata • do Conselho de Administraçíio; 
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IV - Atas d .> Conselho Fiscal; 

V - P resençn dos Associados nas As~embléias Gerais; 

VI - Outros fiscais e contábeis obrigatórios. 

P:migrafo Único - E facultada 11 8doção de livros e 
folh as soltas ou fichas. 

Art. 47 - No Livro tlc Matrí rula os associados serã r:> 
inscritos por orà-:m cronológica de admis~ão e dele deverá 
con~tar: 

I - o nome, idade, e.;tado civil , naciona iiclade, pro
fissão e residência do associado; 

II - a data de sua adm issão !", quando for o case, 
r1 de sua demissão a pedido, de eliminação ou exclusão; 

III - a conta corre nte das S ll llS quotas-parte• do 
C a pit a! Social. 

Capítulo XIV 

Da Dissolução 

Art. 48 - A Cooperativa se didso lverá v oluntaria
m~nte , sa lvo se o númer o mínimo de 20 1 vint e) associados 
se dispuser a assegurar a sua continuidade, quando: 

I - tenha a lterado a sua forma jurídica; 

II ·- quando o seu 1\Úmero de associados se red uzir 
a menos de 20 (vinte) ou o seu capital socia l mínimo se 
tornar Inferior aos est ipulado no «caput » do art. 13 dest e 
F.~tatu to, sPlvo 1>e ?.t ê a Assemblé ia Ger al subsequente, 
reAlizada em prazo não inferior a 6 (se is) meses, eles não 
for em reestabel~!Cidos; 

III pelo cancelamento dA Autorização de Funcione-
menta; 

IV pela para ll7.ação de atividades por mais de 120 
(cento e vinte) dia s. 

P aragrafo ú nico -- Quando a dissolução da Sacie
da da não for promovida voluntar iame nte, n as hipóteses 
previstas neste artigo, a medida deverá ser tom;da judicia l
mente a pedido de qualquer a~socíado ou por Iniciativa do 
INCRA. 

Capítulo XV 

Das Disposições G enis e tr ansftórlat 

Art. 49 - Os Fundos a qu~ se referem os iteras I e II 
do a rtigo 41 deste E~tatuto, são indivisíveis entr e os asso
ciados, ainda no caso de liquidação da Sociedade, h ipóteie 
em q ue serão, juntamente com o remanescente, destinados 
ao Banco Nacional de Crédito CCi>operatlva - BNCC. 

Art . 50 - A Assembléia Gera l Ordinár ia se realiza
rá, obrigator iamente, uma v&z por ano, no decorrer do 
mês de março. 

PArágraftt único - Os eleitos pela Assembléia Geral 
daOon1\ltul9ãO da Cooperativa t em mandato some nte até a 
rea lização da primeir a Assembléia Geral Ordinária. 

Ari. 51 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
eom a Lei e os princlpigg doutrináries. ouvidos os órgãos 
ass!stenoials de fiscalização do Coopera tivismo. 

Aprovado na Assembléia Gera l realizada no dia 27 de 
outubro de 1.173 

José Car los Verzola 
Jué <earloa B11stoR Ferreira 

lleglvel 
Manoel Alípi l) Marinho àos Sntos 
José Cóser 
Jonas Fernande1 Queiroz 
Arnaldo Pelaes Pantoja 

Ilegível 
Miguel Rodr igues Bite noourt 
José César Br aga 
Valderl Alencar Lima 
Antonio Gomes da Silva 
Alceu Mendes de Araújo 
Sérgio Santos Lara 
Hellta i an\os do Carme 
Nel!on Bispo Correia 
Manoel Bispo CoDrela 
Luiz VIana da Silva 
Oyozo Faiman 
Manoel Luiz S. Sampaio 
J. B. Rib&lro 

Junta Comercial do Território F . Amapá 

Este(s) Estatuto em 2 vias fol(ram) apresentado(s) no 
dia 07 de agosto de 1974 e tn< ndadu arquivar por Despacho 
da Junta de 22 de agosto de 1974 coatendo 21 folhas de n2 
1 a 21 que vão por mim r ubricadas com o apelido EMurki 
cJe que tago uso. Tomo'l na ordem de arquivamento nº 
:i6l fH. E para constar eu Maria Elizete Murici TeixPi ra Pri
mei ro Otic~al, fiz a present e· neta. Junta Comercial do 
Ter ri tório F . Amapa , Macnpá. 22 de agosto de 1974. 

Benj<'~mlm Almeida Sr.ar es 
Secretário Geral 

CPF - 003896762 

------..,.-----~-----~~__..·J ·1Q~ ... ..,._ 
Estatuto para o Banco do Livro 

Capítu lo I 

Da Natureza e Finalidade 

Artigo 1.0 - O Banco do Li vro é uma i nicia
tiva de caráter. assisten cial - educativa d t> c:Je a 
unidad e escola r vinculado, de preferência à Asso
ciação de Pais e Mestres. 

Artigo 2.0 - O Banco do Livro tPrá por fir.a~ 

lida d e: 

a) P rolongar a vida útil do livro didático, dan
do-lhe maior valor sot:ial e dimin uindo sua capaci
dade ociosa, após o 1!! ano de uso; 

b) T ornar mais acessível o livro didático aos 
alunos caren tes de r ecu rsos, através do· aprovf: i ta
m en to sucessivo do investimento rea li zado pelo 
Poder Público ou pelos alunos. 

c) Dese nvolver, na criança, o senso de r espo n
sabilidade pela guarda e conser vação de seu liv ro, 
be én como despe rta-lhe a necessidade da participa
ção no custeio d e sua educação; 

d) Desenvolver o gosto pela lei.tura e aprecia
ção das obras literár.ias; 

e) Incentivar a permanência dos livros 
lhidos· pe la escola, em ano sucessivos co mo 
çâo d e viabilidade do Banco. 

Ca pítulo li 

Do Patrimônio 

esco
condi-

Artigo 3º - O Patrimônio do Banco do Livro 
se rá constituído de: 

a) Doações em geral; 
. b' Doações da Associação de Pais e Mestres 

(aqui sições deter miriadas para alunos car entes}; 
c) Doações da Caixa Escola r (aquisições deter

minadas para atendimento a alunos carentes); 
d) Acervo do Programa do Livro para o aluno 

do INL SEC-P LIDEF . 
e) L ivros en~r.egue por alunos como «Créditos» 

para su as operac,:õl'El com o Banco; 
f) Os liv-ros usados em anos a nteriores, esto

cados nas Escolas-Agêndas. 
§ l º) O Banco do Livro dever.ã funciona v sem

p re ligado à Direção da Escola, seja ela Federal, 
Estadual ou Municipal. 

§ 2º} Todo o acervo que constitui o Patrjmô
nio do Banco do Livr o, de responsabilidade da Di
reção de &>cola e da Diretoma do Banco do Uvro. 
(Coordenadoria do In stituto Nacional do Livro- AP). 

§ 3º } No caso da extinção do Banco, o seu pa 
trimônio deve seP revertido em favo r da Biblioteca 
ds Escola onde estivev i ediado. 

(C sntlnua nli! próxlmg número) 


	

