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Atos do Poder Executivo 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N9 0639 DE 23 DE JANEIRO DE 1991 

• 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 28 da Constituição Federal, § 29 do Artigo 14 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n9 41, 
de 22 de dezembro de 1981, 

DECRETA: 

Art. 19 - Colocar a disposição da Representação do Governo do Es
tado do Amapá, em Belém/PA, em caráter excepcional, até ulterior delibera
ção, a servidora MILENY TÁVORA DE MENDONÇA, ocupante do Emprego 
de Professor, classe "C", referência 1 - pertencente ao Quadro Provisório 
Civil do Estado do Amapá, lotada na Secretaria de Estado da Educação Cul
tura e Esporte, sem prejuízo de seus vencimentos mtlnsais, exclufda as gra
tificações de Regência de Classe e Zona Local. 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Macapá-AP, em 23 de janeiro de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N9 0640 DE 23 DE JANEIRO DE 1991 

O Governac'J• do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 28 da Constituição Federal, § 29 do Artigo 14 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n9 41, 
de 22. 12.81, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Retificar o Art. 19 do Decreto (P) n9 0222, de 10 de janeiro 

Audi tor.' do Governo do Estado 
Dr! MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA 

Prol. 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Secretário de Estado• da Educação Cultura e Esporte 
ANTONNEI PINTO LIMA 

Secretário de Estado da Fazenda 
JANARY CARVÃO NUNES 

Secretár io de Estado de Obras e da l nfrs-Estrutura 
RICARDO OTERO AMOEDO SENIOR 

Secretário de Estado da Saúde 
OSVA LDO ALVES TEIXEIRA 

Secretário de Estado de Assuntos Extraordinários 
ROBERTO GARCIA SALMERON 

de 1 991, publicado no Dlllrlo Oficial do Estado do Amapll, nP 0008, de 11 de 
janeiro de 1 991, que passe a vigorar com a seguinte redaç4o: 

"Art. 1P- Nomear IOLANDA DE PAULA LESK, pare o cargo em co
miss4o de Diretor da EPG. Padre Sim4o Corrldori, Código: -DAS-101. 1, da 
Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte". 

Art. 2v- Revogam-se as disposições em contrdrio. 

Macapá-Ap, em 23 de janeiro de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) N9 0641 DE 23 DE JANEIRO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 28 da Constituição Federal, § 2P do Artigo 14 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n9 41, 
de 22.12.81, e tendo em vista o teor do Ofício n9 0052191-SESA, 

RESOLVE: 

Art. 19- Designar OSVALDO ALVES TEIXEIRA, Secretário de Esta
do da Saúde, para deslocar-se da sede de suas atividades MACAPÁ-AP, atá 
a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 23 a 25.01.91., para tratar de as
suntos da administração amapaense, junto ao INAMPS. 

Art. 2P - Revogam-se as disposições em contrário. 

Macapá-AP, em 23 de janeiro de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) NP 0642 DE 23 DE JANEIRO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 211 da Constituição Federal, § 29 do Artigo 14 do 
Ato da's Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n9 41, 
de 22.12.81, e tendo em vista o teor do Ofício n9 0052191-SESA, 

RESOLVE: 

Art. f9 - Designar MÁRIO LUIZ DA ROCHA ARAÚJO, Diretor do 
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Centro Médico Hospitalar, para exercer, acumulativamente, e em substitui· 
çAo, o cargo de Secretário de Estado da Saúde, no perfodo de 23 a 25.01.91, 
durante a ausência do respectivo titular. 

Art. 29- Revogam-se as disposições em contrário. 

Macapá-AP, em 23 de janeiro de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (P) Ne 0609 DE 18 DE JANEIRO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 28 da Constituição Federal, § 29 do Artigo 14 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n9 41, 
de 22.12.81, 

RESOLVE: 

Art. 19- Designar MARIA /RENE DA SILVA FERREIRA, ocupante do 
cargo de Agente Administrativo, Nl-32, pertencente ao Quadro Permanente 
do extinto Território Federal do Amapá, para a função de confiança de Re
ponsável pela Atividade de Material, Código: DAI-201.2, da Di:.~isão de Apoio 
Administrativo/CEICT. 

Art. 29- Revogam-se as disposições em contrário. 

Macapá-Ap, em 18 de janeiro de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(Repúblicado por ter safdo com incorreções} 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

· DECRETO (N) NP 0020 DE 23 DE JANEIRO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 28 da Constituição Federal, § 29 do Artigo 14 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar nP 41, 
de 22.12.81, 

RESOLVE: 

· Art. 19 • Revogar os termos dos Decretos (N) nrs. 0035, de 08 de 
agosto de 1 989, 0038, de 17 de outubro de 1 989 e 0118, de 26 de novembro 
de 1 990, publicados nos Diários Oficiais do Estado do Amapá, nrs. 0156, de 
17 de agosto de 1 989, 0203, de 26 de outubro de 1 989 e 0469, de 27 de no-
vembro de 1 990, respectivamente. · 

Art. 29 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Macapá-Ap, em 23 de janeiro de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO t;STADO DO AMAPÁ 

DECRETO (N) N9 0021 DE 23 DE JANEIRO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas ·pelo Artigo 28 da Constituição Federal, § 29 do Artigo 14 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar nP 41, 
de 22.12.81, · 

CONSIDERANDO as disposições contida no Art. 37, da Constituição 
Federal de 05 de outubro de 1 988; 

CONSIDERANDO a imporlélncia e a responsabilidade do Estado da 
execuçAo da ati vidade do seu Programa de Saúde à população e; 

CONSIDERANDO que M no Estado do Amapá, por força imperiosa 
de necessidade de serviço, um número insuficiente de profissionais nesta 
área, o que ocasiona sobrecarga de serviço. 

DECRETA: 

Art. 1 P - Regulamentà'r na Secretaria de Estado da Saúde os plant6es 
dos Pro/issionais que se destinam ao serviço de atendimento à popÜiação. 

Art: 29 - Para a execução dos serviços no órgiJo indicado no artigo 
anterior,. serão designados servidores da área de saúde ocupantes de cargos 
ou empregos dos Quadros de Pessoal do ex-Território Federal do Amapá e a 
Provisório do Estado do Amapá, os quais prestariJo serviço em forma de ro
dízio semanal, em Escala de Distribuição de horário a serem previamente 
elaboradas pela Chefia da respectiva unidade, sem prejuízo do honlrio normal 
em razão de seus enquadramentos. 

§ 1 P - Cada Profissional só deverá prestar, no máximo, 1 O (dez) 
plantóel' mensais, para os de nível superior e 06 (seis) para os de nível m~
dio. 

§ 29 - Este serviço implicará na permanência obrigatória do servidor 
na unidade onde estiver sendo prestado, excetuando caso de notória defi-

ciência do número de profissionais e/ou inexisUincia de acomodação adequa
da. 

§ 3P - Como retribuição pela prestação eletiva desse serviço, o pro
fissional de nível superior receberá valores correspondente a Cr$ 29.742,84 
(VINTE E NOVE MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS CRUZEIROS E-

. OITENTA E QUATRO CENTAVOS) e o de nível médio Cr$ 14.817,42 (QUA
TORZE MIL OITOCENTOS E DEZESSETE CRUZEIROS E QUARENTA -E 
DOIS CENTAVOS), que poderão ser reajustados de acordo com os índices 

. concedidos aos Servidores Públitos Fedeiais. 

Art. 3P - Os recursos destinados ao pagamento destes serviços se
rão os alocados do orçamento do Governo do Estado do Amapá. 

Art. 49 • Compete as Chefias exercerem rigorosa fiscalização para o 
fiel cumprimento do Art. 2P do presente Decreto assim como a avaliação de 
atuação dos Profissionais no desempenho de sua tarefa. 

Art. 59 - A Secretaria de Saúde, através de seu órgiJo competente, 
deverá enviar mensalmente ao Departamento de Pessoal da Secretaria de 
Estado da Administração, os mapas demonstrativos dos Plantões realizados 
nas Unidades de Saúde, nos quais constarão obrigatoriamente os nomes dos 
servidores! categoria funcional, função desempenhada, número de plantões e 
avaliação da atuação dos respectivos Profissionais. 

Art. 69 - Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação deste De
creto, retroagirão a contar de 01 de janeiro do corrente ano. 

Art. 79 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, 

Macapá-Ap, em 23 de janeiro de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

DECRETO (N) NP 0022 OI; 23 DE JANEIRO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 28 da Constituição Federal, § 29 do Artigo 14 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n9 41, 
de 22.12.81, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Revogar, 'a contar de 14/01191, os termos do Decreto (N) nP 
0095, de 25 de outubro de 1990, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Amapá, n9 0449, de 26 de outubro de 1990. 

Art. 2P - Este Decreto entra em vigor na presente data, revogadas as 
disposlç6es em contrário. 

Macapá-AP, em 23 de janeiro de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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Macapá, :!4-01 -91 

Secretaria de Estado 
de Obras 
e da lnlra-"Estrutura 

OBJ1ml 

VUOR 

PR17D 

VUOR 

PAAZO 

roNDAXE!i'I\J DO 
CONTRA'I\J 

INS'l'l!lllmlTO/ 
PARTES 

OBJE'!"O 

7AIDR 

PAAZO 

ss:RET1Jw: Dl! R5tiDO DE 01!11.\S 11 IlmU. - ES'l'R11ro1IA 
~TO DE IJIS'l'l!t)WI'l'O COli'l'IIIIIW.L 

1 'l'tt'IIO do Contrato n• 019/ ';1:} - SiXllE ehtro o Governo do te tado do i'l!!, 
pá o a f1m& SSTACOll !lll!mil!AlUJ. S/1. 

1 O objeto doote Contrato Ó a execução pela Contratada om 1'861mo do 1111 
preitada Gl obal doa Sarviçoa do Drenagem e Pavila.,tey;o J.ottLltie& d-; 
Ruas e ! vonidao do NwicÍpi o de Oiapoqua, 

1 Pela exeoução doa aerrl.çoa o Contrata.ate pagará a Contratada a i~r 
tânoia de OS-30.oco. oco, co ('I'rinto IUlhÕea de Cruzeiroo), -

1 U prazo paro execução doa serviços Ó do 120 (Conto a Vinte) diao • 
conseoutivoe , contando a. partir da primeira Ordec. de Serriço. 

1 Sendo .e deepesae deste Ccn~to correrão à conta d oe r ecureos or i 

lnloo do (001) Projoto/Ativ1dadoalQ583231,255 - Dooomrol v....., to d; 
lreaa Ur ba.naa. Sub-Proje to• Obras de Ur baniamo. KleaeDto de Deepeaa 
1 4110, CO - Obrao e Inotolações, oonfor.oe Rota do 3:1peoho n' ';1:}~ 
08745 - C011 eai tida ea 12.10.90. 

r O presente Contrato tem co110 l'IM01t81lto Letal e diepooto no Decrete 
-Lei n' 2,300jl\6, .,. sou artiao 22 Item IV e o que oonoto. no Processo 
n' 28&JO,C01996/';1J. 

~)~~-·· DR, U { G.lii~ SA!lTOS 
Secre · o-

S1'l:RETAlUA DE BS'l'!DO DE Nllli.S E IIIFfL\ SSTRl7l'Uill. 
SX.'l'IIJ. TO DS IliS'I'RIDiS1'1'0 CO!I'I'RA 'l'UAL 

r 'l'en>o do 0.ontra to. n• o67/';1J - SiDIB entro o Oovamo do te todo do ÀIDJ:. 
pá e a Fi.- OL!VEil!!. D1C"!11l!ARll E COI~IO I/IDA, 

. o • -
r O objeto do ontrato e a oxeour,ao pela Contreto.da om resim• do tepre,! 

toda Global doa serviços de LIX!'ZM E DESODSTRUÇXO DO CWL DO BEI!lOL 

1 VUS lATrnilS E LACOA DE ACWULAÇXO, 

1 Pela exeO"..u;ão doa serviços o Contratante pagará a Contratada a impo!.' 
tMGia do C!$-14. 962.5(Xl1CO (Qmrtoze V.ilhÕee1 Novocentoa a Saaaenta o 
Doi a Mil e ~entos Cruzeiroa), 

r O pr~zo po.ro exe<:UÇão doo eerviçoa Ó de 80 (Oitenta) di aa oonoecuti • 
voa, oontando a partir da primoira Ord• de Serviço. -

l Sendo aa despesa.a deste Contrato oorH.rão à oontl doa rooureo orl.\.r. 
dos do (COl) Projeto/At1v1dader Obrào do san........,to, "Slotlsnto do Do";; 
pesAI mo.co - Obres e InatalaçÕee, oonforme nota do lilopenho ';1JjuFI):. 
11502/0011 oci tido em 31/12/90. 

r O preoento Contrato tem como F\r.damonto Le6:>1 o diepooto no Daoroto
Lei n' 2.3C0/86, .., sou artieo 22 I tem !'/ a o quo cena ta no Procoeoo 
2S80o.C02430/';1J 

Slil:RE'l'AJUA DE ESTADO. DE OBRAS E n~-ESTRtJrulU. 
IX'l'RATO DE niSTRIJ)!DTTO COll'l'ATI!I.L 

r '!'ermo do Contrato nt 068/';1J - SiDIE entra o Oovemo do tetodo do Am 
pá o a PUma II)DEL CONS'I'lltlÇ!rES S IDIYICAç&:l I/IDA, -

1 O Objeto deato Contra to é a execução pala Contratado 0<1 1'861m• do fà 
pr o i toda Global doa Sarviçoa de Construção de \Da I.anohonoto o um& 

Paaaarela.a naa dependência.a da s::FAZ. 

1 Pela execução doa eem.ços o Contratante pagará a Contrat.lda " impo!. 
tânoia do ot - 1,480. 7C01CO ( H~.~> Kilhão, Quatrocontoo o Oi tenta 1111 
e Setocontoe Cruzeiros), 

, O prezo pore •execução doa aerviçoe e de 30 ('I'rinta) 41ao coneooutJ.' 
voa, oc:mtando a partir da prizeira Ordem de Serviço. 

1 Sendo as despes&a deote Contrato correti'o à oanta
0
doa r~a or! 

\2\doa do (OCO) Projeto/A tiv1dade1 03070251.337 - onatruçao o Adap_! 
ação de ImÓvei s. Subo-Projeto: Rxp&noão da Rede Fieioo.. Elemento de 
'Despesa , 4110.00 - Obras e InstalaçÕes, oontol"CKK llota de DDpenho n° 
90ftrs- 00107/0CO, eai tido "9 11/12/';1:}. 

, o presente Oontrato tem como flmdemento Legal o di epoato no Deoreto 
- Lei n' 2.300/86, em eeu art~ 22 Itam IV a o que ooneto. no Pr.2_ 
ooeoeo n• 2eeoo,oco677/';1J ....siDIE, 

1JI11Ycn. 
DR, WIZJir:~~ DO~ 

•Sooretario-

S!X:!U:II\RLA DE ES'l'ADO DE OBRAS E DA I!TFRA-ES'!I!tl'I'OR.l 
El'l'IIJ.IO DE IliS'I'!!UY.&I'I'O CO!l'l'RA'!llll 

INST!!tJM!:I'I'O I 
P.IJITES. , '!'trilO do Contrato n' 069/';1:} - SiDIB entre o Oovomo do tetado do "-";! 

pá o a P1ra. PE!!KI11A & PIC.INÇO 1/lDA • 

OBJE'!"O 

VliDB 

1 o objeto deate Contrato é a execução pela Contratada • regi.ae de 
lbproi ta4a Glolnl doe Serviços do Conatnlçio do 4701> do Pouorolae' 

, Pola oxoouçÕ.o doa oerviçoo o Contratante ~ a. Contratada a ~ 
pertMoia do ~.652.060 1CO (Quatro llilhÕeo, Soiooontoo o Cinq~ 
ta o Doio l'.il o Soasenta Cruzeiroa), 

1 O prezo pare axooução doe oerviçoo é do 30 ('I'rinta) di&o 0011ooout!' 
voe, contando a. partir da primeira Ord8GI de Serrlço. 

, Sendo a.a deepesae deate Ccatrato oorremo à oanta doe recru:raoe orJ. 
tmdoo do (050) C4-1,80o,oco,co - Proj e to/A tividador 10583231,255 • 
Deoeovol villento ~. lrooo Urbanao - Su~rojoto• Obro> do Urb&ni-' 
_ XJ....,to do D;epooa1 4UO, OO - Obreo o InotalaçÕoo, oonformo llote 
de »apanho n' ';1J/fr-lo668/0501 • i tido '"" 10/13/';1:}. 

r O pr esente Contrato toa c- Fundamento Legal a diepooto no Dooroto 
- Lei n' 2. 300/86, em aau artico 22 Item IV o o quo oonota no Prg 
ceaeo n' 28&JO,C02532/';1J. 

DR, WizPJ/1~ 
- Secretãrio-

SECRETARIA DE ESTADO OBRAS E INFRA- ESTRUTURA 
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 

I NSTRUMENTO/ 
PARTES Ter mo de Contrato nt 070/90- SEOIE entre o Governo do Es 

tado do Amapá e a Firma PEREIRA PICANÇO L'tDA . -

OBJr:'l'O 

VALOR 

PRAZO 

DOTAÇÃO 

O objeto deste Contrato é a execução pela Contratada em 
regime de Empreitada Global dos serviços de Construção• 
de 670m de Passarelas na Av . Pedro Baião. 

Pela execução dos serviços o Contratante pagará a Con 
tratada a importância CrS- 6. 6qJ . 300# 00 {Sei a Milhões, 7 
Seiscentos e Novent a e Três Mil e Trezentos Cr u zeiros} . 

u prazo para ,execução dos serviços é de 30 (Trinta) dias 
consecutivos, contando a partir da primeira Ordem de ser 
viço. -

Sendo as despesas deste Contrato correrão à conta dos re 
cursos oriundos do (05(1) Cr$-2.600.000,00 - Projeto/Ativi 
dade, 10583231.155 - Desenv. de Àreas Urbanas - Sub- Pr~ 
jeto: Obras de Urbanismo - Elemento de Despesa; 4110 . 00 :: 
Obras e Instalações,' conforme Not a de Empenho nt 90/NE ~ 
10665/050, emitida em 07/12/90. 

FUNDAMENTO DO 
CONTRATO O presente Contrato tem como Fundamento Leçal e disposto 

no Decreto- Lei nt 2. 300/86, em seu artigo 22 Item IV e o 
que consta no Processo n• 28800 . 002533/90 . 

Secretaria de Estado 
da Justiça 

Segurança Pública 

CXJVEUNO 00 ESI"J\IJO CO NW •A 

~H~II'1'An1A l1F. r.:õ'r/100 IW\ .lUS'l' lÇA ~ Sl·X:IIINÇA IÚII.ICA 

~~~~ÁRIO 
P 0 1l T A R I A (N) 

N!001f.ll -GAB/SEJUSP 

O Secretário de Estado da Justiça e Se~r-ança PÚbl!c 

do tvnapá, ro uso das atribuiçÕes'que lhe são cmferldas em lei , e, 

COOSIDERANOO, que é de """"'tência desta Secretar! 

proceder reaJuste nos Preços dos Serviços PÚblicos de Pol Ícla, por delegação de c~

tência que lhe foi dado pelo Decreto (N) n• 0028 de 03 de abril de 1989, do Excelentís 

sim Semor Governador deste Estado. 

COOSIDERANOO, o que estabelec<- a lei n• 6205 de 29 de 

abril de 1975 , em seu Art. 2' . parágrafo mico. 

RESOLVE: 

P.rt. 1' - Estabelecer os navoe Preços dos Serviços ~ 

olicos de PolÍcia. cmfonne relaç2o a1exa, beseada ro QIJ'! dispÕe o Art. 8' do Decreto 

( .~ ) n• 0028 de 03 de abr!l àe 1989. 

Art. 21 - Esta Por·tuta com seu enexo, entrará em vi

gor na data de sua publicação no DiÓrio ot'iciol cb Estedo, revogedas as diepoeiçÕea e~e 

cootrário. 

Gabinete do SecretÁrio de Estado da Justiça e Se!!Ul'l'!! 

ça PÚblica, em Macapá 1~· de ja>eiro de 1991. 

-~~~~A.·. 
Secretár_)1) de Estado da Justiça e Se a PÚblica 

0011ERN0 CO ES'!'ADO 00 N'N'Á 

SECRETARIA 1E ES'l'AOO DA JUS'I'IÇA E SECUIWÇA PÚBUCA 

GABINETE 00 SECRETÁRIO 

~ABEI.A 1E SERVIQJS PÚBUCC5 0!: POÚCIA 
N1f:JD A PORTARIA (N) (IJ/9l.(,AB/SEJUSP 

1 - SERVIQJS DE DIVDlSÕES PÚBUCAS: 

I - REGIS'l'R): 

1.1. De Associação Recreativa ( arua1) .................................. . Q$ 

1.2. De Entidade, Orpúzaçào, ~resa ou Estabelecilrento de Diversões ~ 

516,01 
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blicas· (anual) ........... . ..... . .. ...... · ... . .... , .... ,., .. , ..... , , .Cli 1.002,07 

1.3. Vistoria (anual) ........ . . . ....... .. .. . ....................... ... .. Cl'$ 1.002,07 

1;4. Revistor ia .. .. . , ._ ........... , ......... . ...... , ... , , .............. . ,·,Q$ 1.002,01 

2 - ALVARÁ PARA: 

' 2.1. Alt:<>-falante, fixo ru arbulante (unida:le) ........... : .............. Q$ 442,32 

2.2. Bailes e reuniões dançantes para SÓCio, em sociedade que cobrem inl1 

da:le ( por baile ru por reunião) .................................... Q$ 442,32 

2 .3. Bailes pÚblicos, con nÚsica para dançar, mediente ingresso _pago de · 

não SÓcio ou cem reserva de rresa não mantendo dançarinas profission~ 

i s (por baile ) ... , ............... . , . . , ................ ,, •. •. •• · •. . •• Cl'$ ,1.1'19,51 

2.4. Boates, bar lTUSical ru similar, con portas fechadas (mensal) ....... Cl'$ 2.1CB,37 

3 - CINDlA: 

3 . 1. Com lotaçõa até 500 lugares (mensal) ............................... Cl'$ 737,19 

3. 2. Com lotação superior à 500 lugares (""""'al) ............... ....... .. Cr$ 1.<53,23 

3.3. Cinema aroulante ru ao ar livre (rrensal) .... ....••.•.••••.. ••. ••• , .• Cr$ 442,32 

4 - OOI'RAS DÍvrnsõEs PÚBLICAS: 

4.1.
1 Bar çu res~rante can rrúsica ·rrecânica oo ao vivo, podendo apresentar 

atrações artisticas can ~ra especial (mensal) ....... .-............ ... Cl$ 1.474,$ 

4.2. Lanchonete, bar ru restaurante (mensal) ............................ C!$ !:81,'16 

4.3. Bilhares, futebol de mesa, jogos de salão, bochas <!e habilidade atra

vés de aéquina mecânica, wtorana expl or<>dos canercialmente por ~ 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

lhos ru midade (mensal) .. .... .. ........ .. .... ' ..................... C<$ 221,16 

Luta livre , boxe ru similares (por espetáculo) ...... ...... : ........ O:S . 737,~ 

Tiro ao alvo, fixo ou arllulante por anra (rrensal) ................. Cr$ 221,16 

Parque de diversões , fixo ou arllulante por aparelho (mensal) •..... Ct$ <1'!\::S 

4. '/. I' arque de patinaçiio, gene rara ru congênere (crensal) . .............. Çt$ ~.31 

4.8. Execução f!llsical sem locutores, por eletrola, gravaqor, alto-falante 

ru slm!lares em casa de conércio, repartições pjbl!cas ou privadas 

e/ru vendagem de disco e que não sejan efetuadas em gabinete inde-

~Í (mensal) ............................................. . ..... Cr$ 412,32 

5- CIOCOS: 

5.1. 

5.2-

5.3. 

Até 10 (dez) dias de espetáculo .. : ........ .... .................... Ct$ 1.;53,23 

De mais de 10 (dez),dias de espetácul o (rrensal) ........ ........... eiS l.ti'6,C6 

Outras atividades de Diversões Públicas ........................... Ct$ 358,EO 

2 - SERVIÇO DE O!lDEM POLÍTICA E SOCIAL 

I - REGISI'RO: 

1. 1. · De hotel , pensão, hospedaria, casa de CÔmodos ru slm!lares (anual): 

1.1.1. Até 05 (cinco) quartos ru apartarentos ..................... c.S 1.474,$ 

1.1.2. De 05 (seis ) a 20 (vinte) quartos ru apartanentos, ........ Ct$ 2.2ll,S7 

1.1.3 . De mais de 20 (vinte) quartos ou apartanentos .............. Ct$ 2.~.~ 

1.2 . De armas: 

1.2 . 1. De caça .. _ .................................................. Ct$ <ffi,::S 

1. 2. L· De defesa pessoal ............... : .... .. .. ...... ........ .... Cr$ 1.474,$ 

1.3 . Porte de Armas: 

1.3 .1. De caça .... ................. .......... .. .. .. .... .... .. .. ... CI$ 1.474,$ 

1.3 . 2. De defesa peSlõOal . ..... . .................. ........... ..... . C<$ 3.1éll,92 

~ • ~!JLTA: 

2. 1. Armas Apreendidas: 

2.1.1. De caça . ..... · ... ......... .... .. ~ ........ , . ... . ............. Ct$ 1.2>3,Zl 

2.1. 2. De defesa pe~ ... : .............. . ........ .. .. ........ : .. Ct$ 2.~,71 

3 - M.VARÁ: 

3.1. De fi-scalização de oficina de q.>alquer natureza que conerci em, refor 

mem e limpem armas em geral (inlal) .... ......... ......... ......... Ct$ l.ti'6,C6 

3 . 2. De fiscalização de armas, infl anávei s, explosivos, produtos quimicos 

agressivos e cor rosivos (arual): 

3 . 2.1. Fabricante ...... . , ......... . ..... .. . ....... ................ Ct$ 1.ti'6,C6 

3.2 .2 . Representante, inportador ou exportador .... ,, ........ . ... .• Cl$ 1.518.62 

3.2.3. Conerciante •. , .... , .... , .... ........ , , ................. .... C<$ 1.518,62 

3.3. De fiscalização em dÓpÓsi to explosivo ou inflanáveis (anual) •. •• • • C<$ 1.371 ,18 

3.4. De habilitação para exerce r atividades-técnicas ou encarregados de 

• 3.5. 

fogos· "BLAS'I'ER" (aroal) ....... ..... .............. , ............. . .. Cr$ 1.518,62 
. ~~ 

De licença para conércio de fogos de artificios: 1 

.3.5.1. Fabricanta . . .. ..... .. .. .. .. .. . .. .... . ......... ; ....... . . .. . C.S 1.813,49 

3 .5.2. Atacadista .... . . ...... .... ..... . .. ..... ... .. .. ....... . .. .... C.S 1.371,18 

3 . 5 .3. Varejista .. .... ..... , ......... .. .......... ... ............... C<$ 1.223,74 

3.6. · De licença e fiscalização para transporte de infla-náveis ou expl osi-

vos (arual) .. .. .. ......... · ................ ... .................... . C!$ l.!B1,31 

3. 7. De 11Ceno;a para transporte de JroStruário de amas oum.nlt;iio (mBlh; :<:r$ 1.!92,31 

3 .8 , De licença e fiscalização para uso ou """rego de explosivos ru infl!! 

máveJ.s (IIEflSal) • 00 • 00 .... 00 •••• 00 • 00 ••• • •• 00 ••••• • •• • ••• 00 • ••• ' • •• Q$ 1 .223, 74 

3.9. De licença e fiscalização de coleçOO de armas (srual) : 

3 .9.1. Até 10 (dez) armas ....................................... ,.,Cr$ 1.518,62 

3.9.2. Mais de 10 (dez) armas .. .................... .. .............. Cl$ 1,ti'6,C6. 

3.10. · De vistoria em agência de crédito bancári o (anual) .......... Cl$ 1.ti'6,C6 

3.11 • • Licença e fiscalização de organização de vigll~ia particu-

lar, transporte de valores assemelhados (anual) •••• • , • •••• •• C<$ 2.919,23 

3 . 12. Vistoria em fábrica ru depÓsito e/ru inflanáveis (anual) .... Cl$ 1.223,74 

3 - SERVIÇO DE POLÍCIA TÉCNICA: 

1 - CÉDULA DE IDENI'lDADE CIVIL 

l.2. 2' via .. .. .. ,. _. .. . .. _. ..... : ..... ..... . .... . ..... .. ..... :··--·· ·,' .... Cr$ ffi4,63 

2 - EXAME PERICIAL EM VEÍCULO A PEDIDo .................. ......... : • .... ... Ci$ 1.032,07 

~ - PElÚCIA EM l.CCAL DE ACIWm: DE TRÂNSITO SEM VÍTn>lA 00 Jo!JNICÍPIO DE MACAPÁ . 

~POR VEÍaJLO) ...................................... . ..................... CI$ 1.474,$ 

~ - PElÚCIA EM !.CCAL. DE ACIDOO'E DE i-RÃNsi TO SEM VÍTIJo!A, FORA 00 JolJNICÍPIO DE~ 

. CAPÁ (POR KM) ..... .. ......... ............ ........ : ..................... :.·-~ 00,47 

4 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO 

1 - EXPEDIÇÃO: 

1.1. Carteira Nacional de Habilitação ......... ,, .. .. .. , ... , . .. . ,, , ... .' .• Cr$ 1.916,?0 

1. 2 • Carteira de Habili tac;ão em mais de uma categori~ ........ . .. ; ....... Cr$ 2.2ll,S7 

1.3 . Certificado de Registro de Veiculo .. ; .... ................. . .... .. .. Cr$ 737,19 

1.4. certificado de HabUitáção (direto~, instrutor de Ailt:<>-escola e Ins-

trutor de Trânsito) ................. ....... . . .... ........ . ......... Ct$ 737,19 

2 - REGISI'RO: ,. 

2.1. Carteira Nacional de Habilitação de rutro Est~ .. ......... .... . ... Cr$ 

2.2. Veiculo de. rutro Estado,' ..... .' ..... . _ ..... .... ; ., .. ... . ..... , . ... ,, .... C<$ 
1 .916,')0 

737,19 

,2."3. Darartmt:if1ca;ã:>ct:<i;>íafbtl:stát:1caefÚ>Uca:R:tnadeCerti!, delt?g. de~~-9$ 221,16 

2.4. De Escolas de 1-'oCtorista, incl uindo vistoria inspeção visto em livro 

especial .... .-. ·• ••• • •• • • • • •'. • • ••• •., ..... .. • ... • • • • • •. • • • • • • • •" " .C.S 737,19 

3 -EXAME: 

3. 1 . 

3.2. 

4-
4.1. 

4.2. 

De l egislaçãq ,de .Trânsito .... . , ....... , .. " .. " .. , .... ..... . , .......... C.S 

De prática. de diret;ão 'na .via. pÚblica, ...... , ..... ,, • • ••• , . .. . . , .. · """ 
LICEN;AS: • "-~~ 

Para gravar o núrero no rrotor ou chassis , substituição de rrotor ou 

a i tcr·ar outras car-acterlstlcas do veícuto • ••. , • ••• • ,, • • • ,,,. · •••...• Cr$ 

Para aprender a cond.rzir veiculo (cem val i da<le de 90 (noventa)dla3.oCr$ 

4. 3 . Para conwzir veículo (resalva por 30 dias) ...... .... .............. C.S :Hl,EO 

4.4. Outros ... .... .... .. ........ ....... : ................................ Q$ . <!l<l;oo 
5 - OOI'RAS TAXAS: 

5.1. Solicitação de prontuàrl o de veiculo de outro Estado .............. Q$ :Hl,ED 

5.2. Sol!citação de prontuàrlo de cond.ltor de vei culo de rutro Estado . .. Cr$ 516,01 

5 . 3 . 

5 .4. 

Liberação de VeÍcul?-- .. .... .. . ... .. ,, .. . ..... .. , , ... ,,, ... _. ,, ... .. CI$ 

Estadia de veiculo ;V;, clcpÓsito do DETR.AN (por dia) ................ oCr$ 

5.5 . Reboque de veiculo quando. realizado: 

5.5 .1. N<>perirretro urbano ........... .. . .. ... .......... ........... oCr$ 1.474,$ 

5 . 5 . 2 . Fora do perÍmetro urbano ... ........... .. . . , .• , ............. oCr$ <94,00 

5.6. Fomecirrento de pla::as de c~riên::ia (por pai- lnlal até o mês de <I! 
zeroro ) ........ . .. . ... .......... . .. .............. .............. . . oCr$ 1.916,?0 

· 5. 7. Substituição de pla::a perdida ru inutilizada (unid<lde) ., . ••.•..•.• .Q$ 1.002,07 

5 . 8 . Vistoria Especial ....... . ............. . .. ." .. . .. ., ,,., , ,,,,.,, ,, .. . .Q$ 1.474,$ 

6 - SmuNDA VIA: 

6.1. Carteira nacional de Habilitação ...... . ......................... . . oCr$ 1.!ID,42 

6 .2. Certificado de Registro de Veiculo ..... ........ ................... oCr$ mo,91 

6.3. certificado de Habilitação para Diretor, Instrutor de Auto-Escola e _ 

Exmtinador de Trânsito . ..... . .. .. .. ............. ..... . ..... . ...... oCr$ 81.0,91 

6.4. Outros . ................ .. ................. ... ...... ............... .Q$ 737,19 

7 - SINALIZAÇÃO VERTICAL: 

7 .1. Pla::as de Trânsito (unidade) ...................................... .Q$ 2.2ll,S7 

7 .2. Hastes de Madeira (unidade) ......... , ......... . . ,, .... ,, ., ........ .Q$ 001,63 

8 - SlNALIZAÇÃO SEMAFÓRICA: 

8.1. Colma de SemafÓro (completa) ............................. ... .... . .c.$a:B.3ll,9'i 

. 8 .2. Caixa de ~lotor (completa) ....................................... :.Cl$1'6.347,10 

8.3 . Lente. 00 00; 00.00 00 o 00 •• 00.00 00 00.00 00 00 00.00. 00 . 00 00.00. o 00 00.00 ... Cr$ 10.05,'19 

8.4. Fiação (rretro) ..... . .............................. , ............... .Q$ $4,63 

8 . 5 . t.âtpactas (unidade l .. . . ..... .... . .......... .' . .................... : . oCr$ !B4,63 

8.6. . Conjunto Focal ....... ,, .. , .. , .. . ,,, .. .. , .... ,,, ... ,, ........... ... .Cr$14l.OL4,E6 

.8. 7. Caixa de foco .. . ... ... ......... . _ .............. . .... . .............. .a$ 47.917(!; 

OBSERVAÇÕES: 

- Valor do MVR do mês de j!Vleiro/91: 1.474,38 

- Decreto que cria a Tabela de Serviços PÚblicos de Pol icia 

Decreto (N) N• 0028 de 03 de julho de 1989 · 

- Lei que Institui o MVR: Lei n• 6.205, de 29/04/1975. 
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Secretaria de Estad,oc 
da Educaçà9, 
Cultura e Esporte 

ESTAOO DO IWN'A 
OlNSEI.I«< ESTAilJAL CE EIU:AÇAO 

rAiW1A CE ENSII(] CE 21 GWJ E SLR.ETI\10 
FROCE5SO Nt 73/9G-Cff 
PN1ECER N9 43/9G-Cff 

APROVA O RELATÓIUO FINAL DOS EXAMES 

DE SD'PLÊNCIJ, PROFISSIONALIZANTE, A 

NÍVEL DE 22 GRAU, REALIZADOS DI ~ 

CAPÁ E DEMAIS KONICÍPIOS,DI AGOSTO 

DE 1990. 
- BISTÓIUCO: 

Pelo ofício de n• 7613/90-DESU/SEEC, S. Excel ência, o 

Sr. Sec retário de Estado da Educação, Cul tura e Esporte encaminha a 

este Colegiado , para análise e parecer, o Rela tór io Final d~s Ex! 

mes de Suplênci~ Prof1ssional1zante, a nível de 22 Grau, realizados 

na capital e demais municÍpios do Estado, pela Dlvisão de EnsinoS~ 

plet1vo, em agosto de 1990. 

li -

Constam do Proco...,: . 
Edital 
Portaria 
Ata da Médias 
Quaà"os Estatísticos 
Prows dos -lldodas. 
AIIÁLISE: 

Com Vlstas a habllitar legalmente a clientela já e~g~ 
yada no me rcado de trabalho. e tendo por respal do legal os arriao~ 

24. 26 e 28 da Lei 5692/71, Parecere• 45/72 . 699/72 e Resoluçãc 02/ 

72-CFE . além da legislação l ocal . Resoluções 14/77 e 24/1~-C,Th . a 
Divisão de Ensi no Supletivo da Secretaria de Estado da Educação,Cu! 

tura e Esporte e laborou para o exercício de 1990, o Plano de Ex! 

cução dos referidos Exames, tendo sido o mesmo aprovado pelo Par! 

cer n• 17/90- CEE , cujos critér ios de realização fo ram estabel ecidos 

no Edital n• 02/90, pu bl icado no Diário Of icial de n• 0344 de 28 

de maio de 1990. 
As inscrições foram realizadas no perÍodo de 21.05.90 

a 16.06.90 e em horários bem flexíveis, de manei ra a atender a di! 

p&n ibilidade da clientela de cada locali~ade . utilizando-se, incl~ 

sive . do horár io de 12:00 horas ás 14:00 horas , em Hacapá ; e de 

07:30 às 12:00 e das 13:30 às 18:00 horas em ou tras localidade s ,com 

a inclusão dos sábados. Com essa medida, a DESU mostrou-se f-lexível 

e disposta a prestar atendimento à clientela,de maneira integral , 
evitando com isso, as desagradáveis descul pas de retardatários, que 

por vezes se sentem no dire1to Qe tentar, a qualquer custo, atr! 

vês de recomendação de pessoas influentes , inscrições , mesmo apos 
esgotados os prazos fixados em Edital. 

Foram inscritos 379 candidatos, assim distribuÍdos: -

Em Macapá, 218, em-Enfermagem; Patologia ClÍnica, 34; Radiolog1a H~ 

dica - Rad1odiagnóst1co, 14; Eletromecânica, 14; Secretarlado , 33.

Em Serra do Navio: Enfermagem, 10; Mecânica, 12. - Em Porto Grande: 

Enfermagem, 12 . ~Em Cafçoene: Enfermagem . 33. 
O 1nd1ce de aprovação, por modalidado, considera- se 

bom': haja vista os seguintes percentuais de aprovação. 83.4%. em E!! 

fermagem; 97,2%, em Radiologia Médi ca - Radlodiagnóstlco: 59.3%, em 

Patologia ClÍnica; 55.5%. em Secretariado: 66,7%. em Mecân1ca: fi 

cando apenas Eletromecânica com aproveitamen to de 35,2%. Em média ; 

o Í ndice geral de aprovação foi de 66,2%. 
A modalidade Redator Auxillar, prev1sta no Plano de 

Execução, embora tent.a partido de soliCitaçÕes de cand1daros, segu~ 

do a DESU, deixou de ser oferecida , pelo desestÍr.;ulo que t1verar.. os 

mesmos ao tomarem conhecimento da ext1nçâo do cargo de Redator Aux1 

liar, pelo Decreto n• 63912/69. 
Lamenta a DESU . que pela falta de apolo da Secretarl~ 

de Educação . na concessão de trans porte e liberação de 
de diárias a técnicos, deixou de realizar_um trabalho de 

pagamen to~ 

pesquisa 

prévia, para atualização dos dados que lhe permitissem a oferta dos 

Exames em outras l ocalidades. 
Na elaboração das provas teÓricas, ~ OESU enf atizou 

a.a especialistas de cada modalidade·a necessidade de adequar as 

questões à vivência profissional do candidato, em linguagem clara e 

acessível, ev1tando complicações desnecessárias. 
Mesmo com essas recomendações, as provas teÓricas ain 

da foram revistas por 2 supervisores e 1 professor de Português , 

quanto aos aspectos pedagÓgicos, conteÚdos e à clareza de constr~ 

ção das questões . 
As provas pr áticas foram desenvolvidas a partir do em 

prego de técnicas que o candidato devia demonstrar na utilização e/ 

ou man1pulação de instrumentos no ramo de serviço em que atua e f~ 

ram realizadas confor~e a modalidade, em ambientes cujos equipame~ 

tos permitissem o desempe~ho do candidato, a saber : Em Macapá, E~ 

fermagem, no Hospital Geral de Macapá, e na ClÍnica de Pneumologi a. 

Em Calçoene, na Unidade Mista de SaÚde. Em Porto Grande , na Fund~ 

ção Serviço de SaÚde PÚblica e eA Serra do Navio, no Hospi tal da 

ICOMI. Patologia ClÍnica , oferecida apenas em Macapá, no Laborat~ 

rio Cen tral de SaÚde PÚbl ica. Radiol ogia Médica - Radiodiagnóstico , 

no Centro RadiolÓgico do Pronto socorro Osvaldo c ruz. ·secretariado, 

na sala de Treinamento do SENAC e Mecânica, na Oficina Mecânica da 

ICOHI, de Serra do Navio. 
As provas teÓr1cas, em Macapá , foram realizadas na E~ 

cola de 12 Grau 11 Santina Rioli". Em P.orto Grande, na Escola de 12 

Grau "Haria Cristina Botelho11
• Em Serra do Navio , na Escol a de 11Ser 

ra do Navio" e em Calçoene, na Escola "Lobo D'Almada 11 • 

O perÍodo de realização dessas provas, em Hacapá, Por 

to Grande e Ser ra do Navio fo1 ·de 04 a 11.08.90 e o das provas pr~ 

ti cas, de 06 a 14 . 09 .90. ;á no municÍpio de Cal çoene , o perÍodo de 

aplicação das provas foi de 17 a 22.09. 90, aprovado pel o Parecer n• 

29/90-CEE. 

Segundo a o~su. o acompanhamento das diversas fases 

de realização das provas permitiu seriedade e lisura ao processo e 
a correção , concomitante à aplicação das mesmas , possibilitou a d! 

vulgação dos resul tados em tempo record. 

Todo o processo de realização ~esses Exames ocorr eu 

sem quaisquer alterações e o Relatório nos i nduz a acreditar no e~ 

penho que a DESU vem demonstrando em aprimorar suas ações. Por co~ 

preende rmos a f ilosofi.a do Ensino Supletivo , sabemos o quan to é d: 

f Ícil a adequação de ques tões à realidade da clientela, sem baixar 

Ó níve l das mesmas, consi~erando-s~ , não só sua 

mas autras características que lhe são peculiares . 

heterogenei dade, 

Os documentos que se fizeram anexar ao processo enco~ 

tram-se sem rasuras e retratam fielmente o Que explici ta a DESU em 

seu RelatÓrio. 
111 - VOTO ~ RELATORA: 

Por entendermos e valorizarmos o esforço da DESU em 

aperfeiçoar seu desempenho , e porque nos foi dado a constatar em 

seu RelatÓrlo Final que os Exames de Suplência Profissionalizante 

foram realizados em obediência à legislação que lhe é 

somos de parecer favorável à sua aprovação. 

Este é o nosso parecer . 

pertinente, 

M.
M~ca~á ,i07 ·~de/ ~e~:~mbro de 1:90~ 

U.t...ct. :lf~ ... a; . -<ti . 1. 
RIA DA :~ÇÃÍl C 110 DE SOU 

~ R e 1 a t o r a 

IV - VOTO ~ CÂJIARA 

A Câmara de Eftsino de 22 Grau e Supleti vo aprova O v2 

to da relatora. 
Hacapá. sala de reuniÕes de câmaras .. Professor Reinel 

do MaurÍc1o Goub/.#.e~~/Damastl . . o". em 10 de dezembro de 1990. 

_ 71u!!-... , . ~~~~~"'TI: 

ndoo c •dj'} d e AraÚjo 
v [ 7_ --z.,'8-

ll iriá~çae de Ol. i veira Lop•• 

lfa . a a Coe !h o d e Zouaa 

V- DECISÃO~~: 

o Conselho Estadual de Educação , em sessão plena , re~ 

lizad~ nesta data, decidiu acompanhar o voto da câmara de Ensino de 

22 Grau e Supletivo, nos termos do voto da relatora. 

Hacapá, sala de reuniões plenárias "Professor Mário 

Ouirino da Sllva" em 11 de dezembro de 1990. 
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Publicações Diversas 

ESTATUTO SOCIAL 

SINI>ICATO 00 C0!41Ém;IO LOJISTA 

00 ESTADO 00 J!MN'Á 

CAPÍru!..o I 

M SUA oor.smm:ÇÃO f'RERROGATIVA E 

CONH>IÇÕES PARA SEU RJMCIOPWIENTO 

Art. 1~ - O Sindicato do Comércio Lojista do Estado do Am~ 
pa, com sede e foro em Macapá, no Est~do do Amapá, e cons 
tituido para fins de estudo, coordenaç_ão, proteção e repr~ 
sentação legal da categoria, em todo o territÓrio do Esta 
~o do Amapá, nos termos da Legislação ~m vigor e cpm intui 
to de colaboração com os poderes pÚblicos e as demais ass~ 
ciaçoes no sentido da solidariedade de classe e de s ua su 
bordinação aos interesses nacionais. 

Art. 2~ - são prerrogativas do Sindicato: 

I - Representar perante as autoridades adninistra 
tivas e judiciárias os interesses gerais dé sua categoria e 
os interesses individuais dos seus assoc iados; 

II - Celebrar convençÕes ou acordos coletivos ; 

III - Eleg!'lr ou designar os representantes da cat~ 

_geria, em qualquer local do Pais, abrindo e fechando dele 
gacias regionais, esc ritÓrios ou departamentos; 

IV - Colaborar com o Estado, como Órgão tecnico e 

consultivo, no estudo e soluçÕes dos problemas que se rela 

cionam com sua categoria; 

v - Impor contribuiçÕes a todos aqueles que part~ 
ciparem como associados, nos termos da legislação em vigor; 

VI - Participar d~ Entidade Sindical do Comércio 
de grau superior, na forma prevista na legislação em vigor; 

VII - Propugrar a favor da categoria em qualque r 
Foro, Instância ou Tribunal, bem como perante a sociedade 

de um modo geral. 

Art• ~ - Considera-se condiçÕes essenciais parao seu fun 

cionamento: 

I - Congregar duas ou mais empresas da atividade 
econÔmica, na forma descrita no artigo primeiro do Estatuto; 

II - Ter a empresa associada sede no Estado do 
Amapá, mesmo que faça parte _de algum grupo empresarial com 

sede em outro Estado da Federação. 

Art. ~ - Os dirigentes do Sindicato, na forma deste Esta 

tuto, comprometem-se a postular pelo in te resse da categor:ia 
fazendo uso das prerrogativas constit ucionais, valendo-se 
do Direi to de Representação, sempre que se fizer necessário. 

Par~grafo Único - Alé~1 doS compromis!JOS p roccd i.meni:;Üs pr~ 
vist·os ne ste artigo, os dirigentes do Sindicato obrigam

se a: 

I - Gratuidade no exercicio dos cargos eletivos 
ressalvando .a hipÓtese do afastamento do trabalho, para es 

se exercicio ~a forma d~ lei; 

~I - Abstenção "de quaisquer atividade nao compr~ 
e~didas nas finalidades mencionadas em lei, i nclus i ve as 
1e caráter politico-partidário; 

III - Niio pe rmitir a cessao gratuita ou remunerada 
da sede a qualquer entidade de natureza (XlÜtko-partidár io; 

IV- Não se filiar a organizaçoes · internacionais, 
salvo na forma de como d ispuser a lei . 

CIWÍIDLO H 

Art. 5~ - É assegurado às Empresas o Direito a fil i ação 
ao Sindicato, desde que part i c i pem da at ividade economi ca 
descrita no ar tigo primeiro dest e Estatuto . 

Art . 52 - São direitos dos assoc i ados: 

I - Tomar parte, vota r e ser votado nas Assem 
blé i as Gerais; 

II - Utilizar- se das vantagens e serviços prest~ 
dos peÚ Sindicato ; 

III - Apresentar e subméter a estudo da Diretor i a 
quaisquer questÕes de i nte resse soc i al e sugerir medidas 
que entender conveniente ; 

IV - Requ~rer , com o mín i mo de associados corres 
ponderit e a 10% dos co·mponentes do quadro social , a convoca 
ção de Assembléia Geral Ext raordinár ia, mediante justif~ 
cativa . · 

Art. 7~ - Do ato les ivo de direito ou "contrário a este Es 
tatuto, emanado da Diretoria ou ·da Asse~bléia Geral, pod~ 
r a qualquer associado recorrer, dent ro de trinta dias , p~ 
ra autori dade competente . 

Art. a~ - Perderá se us d i reitos o associado que por qual 
quer mot i vo deixar o exe r cício da atividade economica, 

descrita no a r tigo 1Q . 

Art. !J!!- São deveres dc·s Assoc i ados : 

I Paga r pontualmente a mensalidade fixada pela 
Diretor·ia; 

II Compar ecer as Asse"'bléias Gera i s e a catar as 
suas decisÕes ; 

III ~Desempenhar o cargo pa ra o q~al foi eleito e 
no qual tenha sido investido; 

IV - Prestigiar o Sind i cato por todos os meios ao 
seu alcance e propagar-o espi r ito associat i vo entre os el e 
mentes da ativ idade representada ; 

V - Nâo tom;;.r delib<Oração que inte_resse a ativi 
dade econ~mica sem '~révio pronunc iament~ do Sindicato ; 

VI - Respe· i ta r en1 tudo a lei e acatar as autor ida 
dés constituídas; 

VII - Cumprir o presente Estatuto. 

Ar-t. 10!! -Os associados estão sujeitos as penalidades de 
suspensao e de e l iminação do quadro social . . 

S 1 !! - Serão suspensos os direitos dos assoc:iados: . 

a) Que: nao cempécrecerem a três Assembl éias 
Geriis ccnsecutivas sem justa causa ; 

b) Que desacatar a Assembléia Geral ou a 
Diretoria. 

§ 2!! - Serão eliminados do quad r o social os asso 

ciados: 

a) Que por ma cond~ta , espir ito de discÓr 
dia ou falta cometida cont ra o patrimÔnio moral ou material 
do sindicato, se constitu í rem em el ementos nocivos a Entidade; 

b) Que , sem motivo justificado, permanec~ 
rem em atraso no pagamento das mensalidades, por pe r iodo 
igual ou superio r a três meses. 
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S 3!! - As penalidades serao impostas pela Diretoria; 

S 4!! - A aplicação das penalidades, sob pena de 
nulidade, deverá preceder a audiência do associado, o qual 
poderá aduzir por escrito a sua defesa no prazo de dez dias , 

contados do recebimento da notificação. 

apondo o seu visto nos cheques e contas a pagar, junto com 

o Tesoureiro; 

VII - Nâo tomar deliberaçÕes que interessem a ca 
tegoria s em previo pronunciamento do Sindicato; 

VIII - Respeitar a lei e as autoridades· constitui 

S 5!! - Da penalidade imposta cabera recurso de das; 

aco rdo com a l egislação vigente. 

S 6! - A simples manifestação da maioria nao bas 

ta para aplicação de quaisquer penalidades , as quais sÓ t~ 
rao cabimento nos casos previstos na Le i e neste Esta tuto. 

S 7!!- Para o exercício da atividade , a cominaçao 
da penalidade não implicará incapacidade, que poderá ser de 

clarada por autor idade competente . 

Art . 11!! - Os associados que tenham sido eliminados do qu~ 
dro social, poderão regressar no Sindicato desde que se rea 
bi l item a juÍzo da Assembl~ia Geral, ou liquidem seus debi 
tos quando se tratar de atraso ou inadimplênc ia. 

Art. 12!! - O processo eleitoral e as votaçÕes, a posse dos 
elei tos e os recursos obedecerão as normas vigentes na oca 

sião do pleito . 

§ 1!!- É facultado ao Sindicato , de acordo comas 

suas necessidades organizar mesas coletoras intinerantes . 

§ 2º - É obrigatÓrio aos associados o voto nas 

eleiçÕes do Sindicato . 

CIIPÍTU_O III 

OI\ AlNIHISTRAÇ.Nl 00 SitJDICATO 

Art . 1 3!! - O Sind icato será administrado por uma Diretor ia 
cpmposta de s eis membros efetivos par·a os cargos de Presi 
dente , Vice- Presidente , 1º Secretário e 2º Secretário, 1 º 
Tesoureiro, 22 Tesoureiro e até seis s uplentes,eleitos p~ 
la Assembl~ia Geral com mandato de tres anos . 

Art . 14!! - À Diretoria compete : 

a) Dirig ir o Sindicato de acordo com os seus Es 
tatutos, administrar o patrimÔnio s ocial e pr.omover o bem 
geral dos assoc iados e da categoria r ep r esen tada; 

b) Elaborar os reg imentos de serviços necc ssa 

rios , subordinados ao Estatuto; 

c) Cumprir e fazer cumprir as leis em vigor e d!:_ 
ma is preceitos emanados das autoridades competcntes,bem c~ 
mo os Estatutos, Regimentos e ResoluçÕes prÓprias e das As 

sembl~ias Ge r ais; 

d) Aplicar as penalidades prev is"tas no Estatuto; 

e) Reun i r-se em sessão, ord i nar iamen te, uma vez 
por mes e, ext r aord i nariamente sempre que o Pre sidente ou 
a ma i oria convocar . 

Art. 15! - Ao Pr es idente compete: 

I - Representar o Sindicato perante a administra 
çao pÚblica e a justiça, podendo, neste Último caso, de l e 
gar pode r es ; 

II - Convocar e pre sidir as sessoes da Diretoria , 

e convocar e instalar a Assémbl~ia Geral; 

III - Assinar as atas das sessÕes ,o orçamento an~ 
al e todos os documentos que dependem da sua as sinatura , 
bem como rubr i car os livros da Sec retaria e os da tesoura 
ria; 

IV - Bem desempenhar o cargo para o qual foi e l e i 
to e no qual tenha sido investido ; 

V - Nomear os funcionário s e fixar-lhes os ven 
cimentos , conforme as necess idades do serviço, com a apr~ 

vação da Assembl~ia Gera l; 

VI - Ordenar as despesas que forem a utorizadas , 

IX - Cumpr i r o presente Estatuto. 

Art . 16! - Ao Vice-Presidente compete: 

I - Subst ituir o Pre sidente nas suas ausencias 
e impedimentos ocasionais; 

li - Colaborar com o Presidente no desempenho de 
suas f unçÕe s; 

Art . 17!! - Ao primeiro Secretário compete: 

I - Preparar a correspondência do Sindicato; 

II - Ter sob a sua guarda o arquivo; 

III - Redigir e ler as atas das sessÕes da Direto 
ria e das Assembl~ias; 

IV - Dirigir e fiscalizar os trabalhos da Secre 

taria; 

Parigraro Único - Ao segundo Secretário compete substituir 
o primeiro Secretário em s uas ausências e impedimentos oca 

sionais . 

Art. 18!! - Ao primeiro Tesoureiro compete: 

I - Subst ituir o Secretário em seus impedimentos; 

II - Ter sob sua guarda a responsabilidade dos v~ 

lores do Sindicato; 

III - Assinar, juntamente com o presidente,sÓ che 
ques e efetuar os pagame ntos e r ecebimentos autorizados; 

IV - Dir igir e fiscalizar os trabal hos da tesou 

raria; 

V- Apresentar ao Conselho Fiscal balancetesmen 

sais e um balanço anual; 

VI - Recolher os rendimentos do Sindicato a con 
ta/corrente bancária da instituição financeira indicada P!:_ 
la Diretoria ou a que for determinada por lei . 

Parigraro Único - Ao segundo Tesoureiro compete s ubs tituir 

o primeiro Tesourei ro -em s uas ausências e impedimentos· oc~ 
sionais 

CAIPÍlULO IV 

Art. 19!! - As Assembl~ias Gerais sao soberanas , exceto nas 
resoluçÕes contrárias as leis v i gentes e a este Estatuto . 
Suas deliberaçÕes se r ão tomadas por maioria absoluta de v~ 
tos em r elação ao total dos associados, em primeira convo 
cação e, em segunda, por maioria dos votos dos associados 
presentes, salvo os casos previstos neste Es t a tuto. 

Par~graro Único- A convocaçao da Assembléia Geral seráfei 
ta por Ed ital publicado com antecedência minimade três dias, 
no Diário Oficial ou em jornal de grande circula.ção na ba 

se territorial do Sindicato . 

Art. 20!! - Realizar-se-ão as Assembléias Ge rais Extraordina 
rias observadas as prescriçÕes anteriores: 

I -Quando o Presidente, ou a maioria da Direto 
ria ou do Conselho Fiscal julgar conveniente; 

II - A requer imento dos associados, em numero de 
10%, os quais especificarão pormenorizadamente os motivos 

da convocação . 
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'Art. 211 - À convocaçao da Ase~bléia Geral Extraordinaria 
quando feita pela maioria da Diretoria, pelo Conselho Fi~ 

cal ou pelos associados, não poder~ opor-se ~o Presidente 
do Sindicato, que terá de t9mar providências para a suare~ 
lização dentro de cinco dias, conta<!o.s da entrada do reql!! 
rimento na Secreta~ia . 

§ 1!! - Deverá comparecer a respectiva reuniao, 
sob pena de nulidade, a maioria dos que a promoverem. 

§ Z!! - Na falta de convocação pelo _Presidente, 
fa-lo-ão, expirado o prazo marcado neste artigo,aquclesque 
a deliberarem realiz~r , com audiência da autoridade comp! 
tente. 

Art. 22!! - As Asse~bléias Extraordinárias so poder.ão tratar 
dos assuntos para os quais foram convocadas. 

. oo roJJ:;.ru i() ra:jlü'U_ 

Art. 23!! - O Sindicato · ter~ um Con,;clho riscal 

ceira . 

§ 1!! - O Conselho Fi:>cal ~;c reun ir~ ordinal'ia 
mcn te, para apr·ec i ar a proposta orç;Hucnt~ria , as conta~ 

da Diretoria, inc lusive o Oalanço Anua l .c, cxtraor·uinar i a 
men te , para apreciar qualquer ass_unto de s ua · compe tência. 

§ 2!! - O parecer sobre o Oalançq , prev isão or 
çarnentária e suas alteraçÕes deverão cons t ar de "Or·dern do 

Dia" da As sembl éia Geral par· a esse fim convocada no:; ter· 
mos da l egis lação ~~ vi gor . 

et.J•í1w..o vr 

Art. 2-'l!! -Os meprbros diJ. piretoria c do Conselho Fiscal pc!: 
derão se us mandatos pos ?Cguintes casos: 

I - Malv9r~ação ou dilapidaç~o do patrimÔnio so 
c~al; 

II - qrave violação deste Est~tuto; 

III - Abandono de cargo na forma prevista no Pará 
grafo Único do Art . 30~; 

IV - Aceitação ou solicitação de transferência 
que importe no afastamento do c xcrcicio do cargo. 

I 
§ 1!! - A perda de mandato ser~ declarada pela 

Assembl~ia Geral; 

§ 2!!! - Toda suspensao ou destituição de cargo a~ 
ministrativo dever~ ser precedida de notificação que asse 
gure ao in te r essado o pelno direito de defesa, cabendo re 

§ 2!! - As renuncias s erao comunicadas, por cs 
crito, ao Presidente do Sindicato; 

S J!! - Em se tratando de renuncia do Presidente 
do Sindicato, será notificado ioualmcntc por esc rito ao 
seu supstltuto legal que, dcntro ·dc quarenta c oi to horas 

reunira a Diretoria para cienc ia do ocorr i do. 

Art. 28!! - Se ocorrer a renuncia coletiva da Dirtcoria e 
do Conselho Fiscal, c se não ho uver juplentcs, o Presiden 
te, ainda que resignatário, convocara a Asscmbl~ia Geral 

a fim de que esta const itua uma junta governativa provis~ 
ria. 

_Art, 29!! - A junta governativa provisoria constituída nos 

termos do artigo anterior, proceder~ às diligência ncccs 
sarias à r qal i zação de noyas eleiçÕes para a investidura 
dos cargos da Dirtcoria e Conse l ho Fisca l, de conformidade 
co1n ·as normas em vigo r . 

Art~ 30! - No caso de abandono de cargo, p roceder-se-á na 

forma dos arti~os anterior es, não podendo, entretanto, o 
membro da Diretoria ou do Conse l ho Fiscal , (Jlle houve r' ab;Hl 
do-nal']do o cargo, ser eleito par a qualquer mandato de acJrni 

rist raçao ou de r e pre s entação durante cinco anos . 

Parágr~ro Único - Considera-se abandono de cargo a auscn 
cia não j~ s tificada a três rcunioes sucessivas da Direto 
r ia ou do Conselho Fiscal. 

Art. 31!! - Ocorrendo falecimento de memb ro da Di retoria ou 
Conselho Fi sca l , proceder- se- á na confo r•uridadc dos Arts . 26 

c 27 . 

Olll' l 1111\l.O IJH 

'SIESTM FII-nf'lJHI!X.IRll. E Sl'ú.~ HSC\U~D 

Art- 32! - À Di retoria compete : 

I - Elaborar c submeter , ate 31 de dezembro de 
cada ano , depois de julgado pela Assembléia q:r.al E xt ra~.!:: 
d il']ária c com o pa rece r do Conselho Fiscal, a aprovaçao 
de a utoridade compe tente, a proposta de or çamento de r ece!_ 
ta e despesa para o exc r cicio seguinte, observada s as in~ 
truçÕes em vigo r; 

II - Organizar e s ubmeter, durante o exer cício 

fin?-nceíro, depois de julgado pela Assembl~ia Geral e com 
o pa r.eccr do Conselho. Fiscal, ~ aprovação da autoridade 
competente, o r e latÓrio das ocorrênc ias do ano a nterioê , 
nos ter~os da lei e inst i t uiçÕes em vigor ; 

III - Pres tar, ao término do manda t o , .contas de 

s ua gestão no exercicio financeiro co rrespondent e , leva~ 
tando, para esse fi~, por contab i lidade legalmen te habil! 
tado, os balanços de receita e despe sa rio l i vro d i<irio e 
caixa rendas prÓprias , os quais , al ém da ass inatura destes, 
cons tar á as do Presidente e Tesoure i ro ~ nos termos da lei 

e r egulamentos em vi gor. 

curso na forma deste Esta tu t:o. CAPÍlfULO VIII 

Art. 25!! - Na hipÓ t ese de pe rda do manda to, . a s substitu i 
çoes se f ?-r·ã o de aco rdo com que d ispÕem os a rtigos 26 c 27 . 

Art. 26!! - A convocação dos s uplentes que r pa ra Diretoria , 
quer P,ar a o Conselho Fiscal, ·compete ao Presiden te ou ao 
s eu s ubstituto legal e obedecerá a ordem de menção na cha 
pa el eita , 

Art. 27!! - Ha vendo renuncia ou des tituição de qua l q uer me~ 

bro da Diretoria, ass umirá , automaticamente, o cargo vago, 
o s ubs tituto l ega l prev is to ne s te Es~atuto . 

§ 1~ - Achando-se esgotada a lis ta dos memb ro s 
da Dire t or i a , s erão convocad os os suplentes que oc upa r ao 
os Últ imos cargos ; 

PATRI1141Ô1rfl0 00 SIMliCATO 

Art . 33! - Cons tituem o pa trimonio do Si ndicato : 

I - As contribuiçÕes dos associados ; 

II - As doaçÕes e legados ; 

III - Os bens e valores adqui r idos e as rendas por 

el es produzidas; 

I V - Os a l uguéis de imovei s e ju ros de titu le s 

e dos de pÓs itos ; 

v - As mu l t as e outroas r endas eventuais . 

Par~grafo Úni co - Nenhuma contr i buição poderá ser i mposta 
aos associados a l ém das determi nadas expressame nte em l e i 
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c na forma do presente Es tatuto salvo delibe ração da As 

semblé ia Gc ral. 

Art . 34! - As despesas do Sindicato correrao pelas rubri 

Art. 41~ - Se rão nulos, de pleno dire ito , os atos prat ic~ 

dos com obj etivo de des virtuar, i mpedir ou fraudar a apl~ 
cação dos preceitos contidos na lei . 

cas previstas na lei c 1nstruçÕes vigentes . Art. 42~ - Não havendo disposição especial em contrário , 
prescreve em dois anos o d irei to de pleitear a r eparaçao 

Art. 35~- A admi nist r ação do patrimonio do Sindicato, cons 
tituido pela t otalidade dos bens que ele possu i r , compete 

à Diretoria . 

Art . :f-6• - r a ra n l i.c nól<;;o , loc"ção c aquJsJç:Ío de bens ünÓ 
vci s de verá s er r ea l i zada a valiaçiío pr~via pela Caixa Ec~ 
n~mica Federal ou por qualquer outra or ganização legal ha 

bilitada a tnl fim . 

§ 1 ~ - Os bens imÓveis so serao alienados apos 
autorização da Assemblé i a Geral, reun ida com a presença 

da maioria abs oluta dos associados com direito a voto ; 

\ 2!! - Caso não seja obt ido "quorum" estabele 
cido no parágrafo anterior, a maté ria poderá se r dccidid~ 
em nova Assembléia Gera l , reunida com qualquer n~mc ro de 
associado com direito a voto , apÓs o transcurso de dez dias 
da primeira convocaçao ; 

§ 3~ - Nas hipÓteses previstas nos parágrafos 
primei r-o c s e gundo , a decisão somente terá validade s e ado 
tada pelo mln imo de 2/3 (dois terços) dos present es em cs 
crutlneo secreto ; 

§ 4~ - A venda do imÓ ve l se ra efetuada pela O~ 
retoria a pÓs a dec i são da Assembléia Geral, mediante con 
corrência p~blica , com Edital publicado no Diário Oficial 
e na imprensa local e com antecedência mínima de tr inta 
dias da data de s ua realização . 

§ 5~ - Os recursos destinados ao pagamento to 
tal ou parcelado dos bens adq uiridos consignados obrigat~ 
riarncnte nos orçamentos anuais . 

Art . 37! - Os atos que importem na malversação ou dilap~ 

dação do patrim~nio do Sind icato, sãa equiparados aos cri 
rnes contra a economia p0pular , de acordo com a legislação 
em vigor· . 

Art . 38!! - No caso de dissolução do S indicat o , o que se da 
rá por deliberação expressa da Assembléia Gera l para ess; 
fim convocada e com a pr esença minima de 2/3 (doi s te r ços ) 

dos associados qu ites , v s eu patrim~nio, pagas as dividas 
legitimas decorrentes de suas responsabilidades , e em se 
t ratando de numerário em caixa e Banco c em pode r de cre 
dores diversos , será depositado em conta bloqueada no Ban 
co do Brasil S/A a crédito de conta "Ministério do Trab:; 
lho" - DepÓsito dos Poderes Publ icas - Conta de Emprego e 
Salário" c será restituído , acrescido dos juros bancários 
respectivos , ao Sindicato da mesma categori a que vier a 
ser constituído apÓs os depÓsitos dos seus Estatutos noÓr 
gao compe tente . 

CAPÍTULO IX 

Art . 39!! - Cabe, também à Assembléia Gera l as deliberaçÕes 
concernentes aos s egu i ntes assuntos : 

I - Eleição do associado para representação da 
atividade economica; 

li Tomada c aprovaçao de Conta da Diretoria; 

III - Aplicação do PatrimÔnio ; 

IV- Julgamento dos atos da Dirctoria , r1 lativos 
a penalidades impostas a associados . 

Art. 40! - A ace i tação dos cargos de Presidente , Secretá 
rio e Tesoureiro da Diretoria do Sindicato importará na 
obrigação de r esidir na localidade da sede . 

de qualquer ato infrigente de disposição nela contida . 

Art. 43!! - Em todo o te r ritÓrio nacional, o Sindicato , q~ 
do j ulgar oportuno , pode ins tituir agênc ias ou secçoes , p~ 
ra melhor proteção dos seus associados c da categoria qu e 
rep r esenta . 

Art . 44~ - O Sindicato é cons tituído por prazo indetermi 

nado e os membros de s ua Diret oria res pondem, subsidiaria 
mente , pelas obrigaçÕes sociais . 

Art . 45!! - O presente Estatu to entrara em vigo r na data de 
sua publicação e sÓ poderá ser r efo rmulado por Assembléia 
Geral para esse fim especificamente convocada , com "quorum" 

de 2/3 (dois terços) de seus a ssociados . 

ESTAtuTO SOCIAL 

SINJICATO DE. t«JIÉIS, RESJNJRNfTES, UNES E SIJIIl.ARES 

CAPÍTU...O I 

DI\ 9M <X»iiSTTTUi çHJ PIIEJ<mGIITIVA E 

ON>Ic;iiE.s PARA SBJ Rlt«:IOWENTO 

Art. 1~ - O Sind icato de Hotéis, Restaurantes , Bare s e simi 
lares do Es tado de Ama pá , com sede e fo ro em Macapá, no Es 
tado do Amapá, é constituído para fins de estudo , coorden~ 
ção , proteção e representação legal da categor ia , em todo o 
territÓrio do Estado do Amapá nos termos da Legi s lação em 
vigor e com i ntuito de co laboração com os poderes pÚblicos 
e as demais a ssociaçÕes no sentido da solidariedade da elas 

se e da sua subordinação aos interesses nacionais . 

Art . 2~ - são prerrogativas do Sind icato : 

I - Representar perante as autoridades adninistra 
tivas e j udiciárias os i nt eresses gerais de sua catego ria e 
os inte re sses indivi duais dos seus a ssociados ; 

II - Celebrar convençÕe5 ou acordos coletivos ; 

III - Eleger ou designa r os representantes da cate 
goria, em qualque r l ocal do Pais , abrindo e fec hando dele 
gacias regionais, esc~itÓrios ou ~epartamentos; 

IV - Colaborar com o Estado , como Órgão tecnico e 
consultivo , no estudo e soluçÕes dos problemas que se r ela 
cionam com sua categoria; 

V - Impor cont ribuiçÕes a todos aqueles que part~ 
ciparem como associados, nos termos da legislação em vigor; 

VI - Participar de Entidade Sindical do Comérciode 
grau superio r, na forma prevista na legislação em vigor ; 

VII - Propugnar a favor da categoria em qualque r F~ 
ro , Instãncia ou Tribunal, bem '~~c perante a sociedad e de 
um modo geral. 

Art . 3!! - Co nsidera-se condiçÕe!. ·s· enciais para o seu fun 
cionamento : 

I - Congregar duas ou mais empresas da atividade 
economica, na forma descrita no artigo primeiro do estatuto; 

II - Ter a empresa associada sede no Estado do Am~ 

pa , mesmo que faça parte de algum grupo empresaria l com se 
de em outro Estado da Federação . 

Art . 4!! - Os dirigentes do Sindicato, na forma deste Esta 
tuto , comprometem- se a postular pelo interesse da categoria 
fazendo uso das p~errogativas constitucionais , valendo- se 
do Direito de Representação, sempre que se fizer necessário. 

ParágraYo Úni co - Além dos compromissos proced imentais pr! 
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vistos neste artigo, os dirigentes do Sindicato obrigam- s e 
a: 

I Gratuidade no exerd.cio dos cargos el etivos 
ressalvando a hipÓtese do afastamento do trabalha, para es 
se exercicio na forma da lei; 

li ~ Abstenção de quaisquer atividade nao compr! 
endidas nas fina110ades mencionadas em l ei,inclusive as de 
caráter politico-partidário; 

III - Não permitir a cessão gratuita ou remunerada 
da sede a qualquer entidade de natureza politico-partidária; 

I~ - ~ão se filiar a organizaçoes internacionais, 
salvo na forma de como dispuser a lei. 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS 

Art. 5~ - É assegurado às Empresas o Dirieto à fil iação ao 
Sindicato, des.de que par t icipem da atividade econÔmica des 
c rita no artigo prime1r o deste Estatut o. 

Art. 6~ - São direitos do assoc iado: 

I -Tomar parte , votar e ser votado nas Assembléi 
as gerais; 

TI - Utilizat'-Se das vantagens e serviços prestados pelo 

Sindicato; 

III - Apresentar e s ubmeter a es tudo da Diretoria 
quaisquer questões de i nte resse social e sugerir medidas que 
entender conveniente; 

IV - Requerer, com o minimo de associados corres 
pendente a 10% dos componentes do quadro sociàl, a convoca 
ção de Assembléia Geral Extraordinária, mediante justific~ 

tiva. 

Art. ·7~ - Do ato lesivo de direito ou contrario a este Es 
, to.tuto, cmo.no.do do. Diretoria ou da Assembléia Geral, poder.á 

qualque r associado recorrer , dentro de trinta dias,para au 
toridade competente . 

Art. 8! - Perderá seus dire i tos o associado que por qualquer 
motivo d~ixar o exercici o da categoria profis•ional exceto 
nos casos de aposentadoria, desemprego, falta de trabalho, 
convocação para prestação de serviço militar obrigatÓrio, em 
que não perderá os respectivos direitos sindicais e ficará 
isent~ de qualquer contribu~ção . 

ParágraYo Único - Os associados mencionados na execução não 
poderão exercer cargo de administração sindical ou de re 

presentação . 

Art. 9! - são deveres dos associados: 

I - Pagar pontualmente a me nsalidade fixada pela 

Diretoria; 

li - Comparecer as Assembléias Gerais e acatar as 

s uas de c i s.Ões; 

III - Desempenhar o cargo para o qual for eleito e 
no qual tenha s i do investido; 

IV - Prestigia r o Sindicato por todos os meios ao 
seu alcance e propagar o espirito associativo entre os ele 
mentos da atividade r epresentada; 

V - Não tomar deliberação que interesse à ativi 
dade econÔmica sem prévio pronunciamento do Sindicato1 

VI - Respeitar em tudo a lei e acatar as autorida 
des cons tituídas; 

VII - Cumprir o presente Es tatuto. 

Art. 10! -Os associados estão s uj eitos às pena l i dades de 
s uspensao e de eliminação do quadro social. 

t 1!! -Serão suspensos os direitos dos associados: 

a) Que nao comparecerem a t r ês As~léias 
Gerais consecut ivas sem justa causa; 

b) Que desacatar a Assembleia Geral ou a 
D1retoria; 

§ 2!! - Serão eliminados do quadro . social os asso 
ciados: 

a ) Que por ma conduta , espirito ·de discór 
dia ou falta cqmetida contra o patrimÔnio moral ou material 
do Sindicato, se constituírem em elementos nocivos a Entidade; 

b) Que, . sem mo~ivo justificado, permanec! 
rem em atraso no pagamento das mensal idades, por periodo 
igual ou superior a três mese.s . 

t 3~ As penalidades serao impostas pelà Diretoria. 

t 4l! - A aplicação das penalidades, sob pena de 
nul idade , deverá preceder a audiência do associado, o qual 
poderá aduzi r por escrito a sua defesa no prazo de dez dias, 
contados do recebimento da not ificação . 

§ 5!! - Da penalidade i mposta caberá recurso 
acordo com a l eg i s l ação vigente. 

de 

§ 6~ - A simpl es manifestação da maioria nao bas 
ta para·aplicação de quaisquer penalidades, as quais sÓ t! 
rao cabimento nos. caso~ previstos na Lei e neste Estatuto. 

§ 7g - Para o exerc í cio da atividade,a cominação 
da penalidade não implicar á incapacidadé, que poderá ser de 
clarada por autoridade competente. 

Art. 11~ - Os associados que tenham sido el i minados do qu~ 

dro social, poderão regressar ~o Sindicato desde que se rea 
bilitem a juizo da Assembléia Geral, ou liquidem seus débi 
tos quan.di se tratar de atraso ou inad implência . 

Art. 12!!- O ·processo eleitoral e as votaçÕes , a posse dos 
eleitos c os recursos obedecerão ·as normas vigentes na oca 

s ião do pl eito. 

- § 1~ · - É facultado ao Sindicato, de acordo com as 
suas necessidades organ iza r mesas coletoras intinerantes . 

§ 2~ ~É obrigatÓrio aos associados o · ~ato .nas 
eleiçÕes do Sindicato. 

~ÍTU..O III 

DA Am!INI~ DO Sm!>I CATO 

Art. 13~ - O Sindicato será administrado por uma Diret oria 
composta de seis membros efetivos para os cargos de Pres i 
dente, Vice- Presiderte, 1 ~ Secretário e 2~ Secretário, 1 ~ 
Tesoureiro, 2g Tesoureiro e até se i s s uplentes , eleitos P! 
la Assembl éia Geral com mandato de três anos . 

Art. 14l! - À Diretoria compete: 

a) Dirigir o Sindicato de acordo com os seus Es 
tatutos , administrar o patrimÔnio social e promove r ·o bem 
geral dos associados e da categoria representada; 

b) Elaborar os regimentos de serv i ços necessa 
rios , subordinados ao Estatuto ; 

c ) Cumprir e fazer cumpri r as leis em vigor e de 
mais p~eceitod Qmanados das autoridades competentes ,bem co 
mo o~ Estatutos, Regimentos e Reso luçÕes prÓprias e das As 
sembléias Ge r ais ;· 

d) Aplicar a s penalidades previstas no Est atuto; 

e) Reuni r- se em sessão , ordin~riamente, uma vez 
por mes e , extraordinariamente se~pre que o Pres idente ou 
a maioria convocar . 

Art. 15~ -Ao Presidente compete : 

I - Representar o Sindicat.o perante a admi nistra 
çao pÚblica e a j u ~t iça, podendo, neste Último caso , de l e 
gar poderes; 
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II - Convocar e presidir a s sessoes da Diretoria 
convocar e instalar a Assembléia Geral; 

III - Assina r as atas das sessÕes, o or çamentowo 
al e todos os document os que dependem da sua assinatura 
bem como rubricar os livr os da Secretaria e os da Tesoura 
ria; 

IV - Bem desempenhar o cargo para o qual foi elei 
to e no qual tenha sido investido; 

V - Nomear os funcionários e fixar-lhes os ven 
cimentos, conforme as necessidades do se r viço , com a apr~ 
vação da Assembléia Geral ; 

VI - Ordenar as despesas que forem autorizadas, 
apondo o seu visto nos cheques e contas a pagar , junto com 
o Tesoureiro; 

VII - Não tomar deliberaçÕes que interessem a ca 
tegoria sem previo pronunciamento do Sindicato ; 

VIII - Respeitar a lei e as autoridades constitui 
das; 

IX - Cumprir o presente Estatuto . 

Art. 16~- Ao Vice-Presidente compete: 

I - Substituir o Presidente nas suas ausencias 
e impedimentos ocasionais; 

II- Colaborar com o Presidenteno desempe nho de 
suas funçÕes; 

Art . 17~ - Ao primeiro Secretário compete : 

I - Preparar a corres pondênc ia do Sindicato; 

II Ter sob a sua guarda o arquivo; 

III - kedigir e ler as atas das sessÕes da Direto 
ria e das Assembléias ; 

IV - Dirigir e fiscalizar os trabalhos da Secre 
taria. 

Parágra~o Úni co - Ao segundo Secretário compete substituir 
o primeiro Secretário em suas ausências e impedimentos oca 
sionais . 

Art. 18~ Ao primeiro Tesoureiro compete: 

I - Substituir o Sec retário em seus impedimentos; 

II - Ter sob sua guarda a responsabilidade dos v~ 

lores do Sindicato ; 

III - Assinar, juntamente com o Presidente, che 
ques e efetuar os pagamentos e recebimentos autorizados; 

IV - Dirigir e fiscalizar os traoalhos da Tesou 
raria; 

V- Apresentar ao Conselho Fiscal balancetesmen 
sais e um balanço anual; 

VI - Recolher os rendimentos do -Sindicato a con 
ta/corrente bancária da instituição financeira indicada P! 
la Diretor ia ou a que for determinada por lei . 

Parágra~o Único - Ao segundo Tesoureiro compete s ubstituir 
o primeiro Tesoureiro em suas ausências e impedimentos oca 
sionais . 

Art. 19~ - As Assembléias Gerais são soberanas, exceto nas 
resoluçÕes contrárias as leis vigentes e a este Estatuto . 
Suas deliberaçÕes serão tomadas por maioria absoluta de v~ 
tos em relação ao total dos associados, em primeira convo 
cação e , em segunda, por maioria dos votos dos associados 
presentes, salvo os casos previstos neste Estatuto. 

Parágra~o Único - A convocação da Assembléia Geral será fei 
ta por Edital publicado com antecedência minima de três dias, 

no Diár io Oficial ou e'll Jor na l de grande circula ção na ba 
se te rrito r ial do Sindicato . 

Art. ~ - Realizar-se-ão as Assembi éias Gera i s Extraordiná 
rias observadas as prescriçÕes anteriores : 

I -Quando o Presidente , ou a maioria da Direto 
r ia ou do Conselho Fiscal julgar conveniente; 

II - A req uerimento dos associados , em .numero de 
10% , os qua is especificarão po rmenor i zadamente os mot ivos 
da convocação . 

Art. 21~ - À convocação da Assembléia Ge ral Ext r aor dinária 
quando feita pela maioria da Diretoria , pelo Conselho Fis 
cal ou pelos associados , não poderá opor-se ao Presidente 
do Sindicato , qt.e terá de tomar providências para a sua ~ 
lização dent ro de cinco dias, contados da ent r ada do requ! 
rimento na Secretaria. 

t 1! - Deverá compar ece r a r espectiva r euniao, 
sob pena de nulidade, a maioria dcs que a promoverem . 

t ~ - Na falta de convocação pelo Presidente, 
fa-lo-ão, expirado o prazo mar cado neste artigo , ~les que 
a deliberarem realizar, com audiência da autoridade comp! 
tente . 

Art. 22~ - As Assembléias Ext raord i nárias so poderão t ratar 
dos assuntos par a os q~ais foram convocadas . 

CAPÍllLO v 

Art. 23~ - O Sindicato terá um COnselho Fiscal composto de 
três membros efetivos e igual nÚmero de suplentes , eleitos 
pela Assembl éia Geral, na fo rma deste Estatuto , limitando
se a sua competência à fiscalização de gestão f inanceira . 

Parágra~o Úni co - O parecer sobre o Balanço, previsão orç~ 
mentária e s uas alteraçÕes deverão constar de 'Qrdem do Di a" 
da Assembléia Geral para esse fim, convocada nos t ermos da 
legislação em vigor . 

CAPÍllLO VI 

Art. 2~ - Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscalpe~ 
derão seus mandatos nos seguintes casos: 

I - Malversação ou dilapidação do patrimÔnio so 
cial; 

II - Grave violação deste Estatuto; 

III Abandono de cargo na forma prevista no Pará 
grafo Único do Art. 30g ; 

IV - Aceitação ou solicitação de transferência 
que importe no afastamento do exercicio do cargo . 

t 1~ - A perda de mandato sera declarada pela 

Assembléia Geral; 

t 2!! - Toda suspensao ou destituição de cargo a~ 
ministrativo deverá ser precedida da notificação que ass! 
gure ao interessado o pleno direito de defesa , cabendo re 
curso na forma deste Estatuto. 

Art. 25~ - Na hipÓtese de perda do mandato,, as substitui 
çoes se farão de acordo com que dispÕem os artigos 26 e 'lJ. 

Art. 26~- A convocação dos suplentes quer para Diretoria, 
quer para o Conse l ho Fiscal, compete ao Presidente ou ao 
seu substituto legal e obedecerá a ordem de menção na cha 

pa el~:ita . 

Art. 27~ - Havendo renÚncia ou destituição de qualquer~ 
bro da Diretoria, assumirá, automáticamente, o cargo vago, 
o substituto legal previsto neste Estatuto . 
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§ 1~ - Achando-se esgotada a lista dos membros 
da Oirteoria, serão convocados os suplentes que ocuparao 
os Últimos cargos ; 

§ 2! -As renÚncias serão comunicadas, por es 
crito , ao Presidente do Sindicato; 

§ 3~- Em se tratando -de renÚncia do Pres idente 
do Sindicato, será notificado igual mente por escrito ao 
seu substituto legal que, dentro de quarenta e oito horas 
reunirá a Diretoria para ciência do ocorrido. 

Art. 28~ - Se ocorrer a renÚncia coletiva da Diretori a e 
do Conselho Fiscal, e se não houver suplentes, o Preside~ 
te, ainda que resignatário , convocara a Assembléia Geral 
a fim de que esta constitua uma junta governativa provis~ 
ria. 

Art. 29~ - A junta governat iva provisÓria constituída nos 
termos do artigo anteri or, procede rá às diligências neces 
sárias à realização de novas eleiçÕes para a investidur~ 
dos cargos da Diretoria e Conselho Fis cal, de conformida 
de com as normas em vigor . 

l 

Art. 302 - No caso de abandono de car go , proceder-se- á na 
· forma dos artigos anteriores, não podendo, entretanto , o 

membro da Diretoria ou do Conselho Fiscal, que houver ~ 
danado o cargo , ser eleito para qualquer mandato de admi 
ni.stração Ol! de repres entação durante cinco anos. 

Parágra~o Único- Considera-se abandono de cargo a · ausen. 
cia não justificada a três reuniÕes sucessivas da Direto 
ria ou do Consleho Fiscal. 

Art. 31~ - . Ocorrendo fa l ecimento de membro da Diretoria ou 
conselho Fiscal, proceder-se-á na conformidade dos Arts. 26 

e 27 . 

Art. 32! - À Diretoria compete: 

I - Elaborar e submeter, até 31 de dezembro de 
cada ano, depois de julgado pela Assembléia Geral .or 
dinária e com o pareéer do Conselho Frscal, à aprovação 
da autoridade competente, a propost a de orçamento de rece! 
ta e despesa para o exer cic io segui nt e, observadas as in~ 
truçÕes em vigor; 

I 

II - Organizar e submeter, durante o exercicio 
financeiro, depois de julgado pela Assembl é ia Geral e com 
o parecer do Conselho Fiscal, à aprovação da autoridade 
competente., o relatÓrio das ocorrências do ano anterior, 

·nos termos da lei e instituiçÕes em vigor; 

III - Pres t ar, ao término do mandato, contas de 

sua gestão no exercicio financeiro correspondente, leva~ 
tando, para esse fim, por contabili6f:ã.; ~egalmente habil i 
tado, os balanços de receita e despesa no livro diário ; 
caixa rendas prÓprias, os quais, além da assiantura destes, 
contará as do Presidente e...:resoureiro, nos termos da . lei 
e regulamentos em vigor. 

CAPÍRA..O ' VIII 

PAlRDIÔNIO DO SINDICAtO 

Art. 332 - Constituem o patrimÔnio do Sindicato: 

I As contribuiçÕes dos associados; 

II As doaçÕes e legados; 

Os bens e valores adqu i ridos e as rendas por 
eles produzidas; 

IV - Os a l uguéis de imÓveis e juros de titulas 
e dos depÓsitos; . 

. . V - As multas e outras rendas eventuais. 

Parágra~o . Único - Nen huma cont r ibuição pode rá s er ~sta• 
aos a ssoc iados a l ém das determi nadas expressamente em lei 
e na forma do presente Estatuto salvo deliberação da As 
sembléia Geral. 

Art. ~ - As despesas do Sindicato correrao pelas rubri 
cas previstas na le i e instruçÕes vigentes. 

Art. 35~ - A administra!ção . do ' pat rimÔnio do Sindicato, cons 
tituido pe.la totalidade dos bens que ele possu ir, compet e 
à Diretoria. 

Art. 362 - Para alienação , locação e aquJ.sJ.ção. de bens irrÓ 
ve i s deverá ser realizada avaliação prévi a pela Ca ixa Ec~ 
nÔmica Federal ou por qualquer outra organização legal ha 
bilitada a t al fim: 

§ 1~ - Os ben s imÓveis sÓ serão alienados apÓs 
autori4a ção da Assembl éia Ge ral , r eunida comapresença da 
maioria ·absoluta dos associados com di r eito a voto ; 

§ 22 - Caso não seja obt ido "quorum" estabe l e 
cido no parágrafo anterior, a maté r ia poderá ser decidida 
em nova Assembléi a Geral , reunida com qualquer nÚmero de 
associado com direito a voto , apÓs o t r anscurso de dez dias 
da pr imeira convocaçao; 

§ 32 - Nas hipÓteses prev i stas nos par ág rafos 
primeiro e segundo, a dec isão somente te r á validade se ado 
tada pelo minimo de 2/3 (dois te rços) dos presentes em es 
c rutinio secreto ; 

§ ~ - A venda do imÓvel sera efet uada pela D! 
reteria apÓs a decisão da Assembléia Geral, mediante con 
corrênc ia pÚblica , com Edital publicado no Diário Oficial 
e na imprensa local e com antecedência minima de t rinta 
dias da data de s ua realização . 

·§52- Os recursos destinados ao pagamento to 

tal ou par celado dos bens adquiridos consignados obrigat~ 
r iamente nos orçamentos anuais . 

Art. 372 - Os a t os que importem na malversação ou dilap! 
dação do patrimÔn i o do Sindicato , são equiparados aos cri 
mes contra a economia popular, de acordo com a legis lação 
em vigor. 

Mlt:. 3$!! - No ca so de d issolução do Sind i cato, o que se ~ 
rá po r deliberação e xpressa da Assembl éia Geral para esse 
fim convocada e com a presença minima de 2/3 (dois terços) 

- ' I dos assoc iados quites , o seu pat rimonio, pagas as dividas 
'legitima s decorrentes de suas r esponsabilidades , e em se 
tratando de numer á r io em caixa e Banco e em poder de cre 
dores diversos, se r á depositado em conta bloqu eada· no Ban 
co do Brasil S/A a cr édito de conta "Ministério do Trab~ 
lho" - DepÓs ito dos Poderes PÚblicos - Conta de Emprego e 
Salário" e será restituído, acrescido dos juros bancários 
res pec tivos, ao Sind icato da me sma categoria que vier a 
ser constituído apÓs os depÓsitos dos seus Estatutos no ór 
gão competente. 

CAPÍ1lA..O IX 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 39~- Cabe, também à Assemblé i a Geralas de liberaçÕes 
concernentes aos seguintes a ssuntos : 

I - Eleição do as sociado para rep resentação da 

a t ividade econÔmica ; 

II - Tomada e aprovaçao de Conta da Diretoria; 

III - Aplicação do PatrimÔnio; 

IV - Julgamento dos atos da Diretoria,relativos 

a penalidades impostas a assoc ;i.ados . 

Art. 40! - A ace itação dos cargos de Presidente , Secretá 
rio e Tesoureiro da Direto r ia do Sindicato. i mport ará na 
obrigação de residir na l ocalidade da sede . 
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. Art: . 41!! - Serão nulos , de pleno direito,os atos pratic~ 

dos com obietivo de desvirtuar, impedi r ou fraudar a apl! 
cação dos pr eceitos contidos na lei. 

Art . 42!! - Não have ndo disposição especial em contrário , 
prescreve em dois anos o direito de pleitear a reparaçao 
de qualquer ato infrigente de disposição ne la contida . 

Art. 43!! - Em todo o te rritÓrio nacional, o Sindicato,q~_ 
do julgar opo rtuno , pode instituir agências ou secçÕes,p~ 
ra melho r proteção dos seus ·associados e da categoria que 

representa. 

Art . 44!! - O Sindicato e constituido po r prazo indetermi 
nado e os membros de sua Diretoria respondem, subsidiaria 
mente , pelas obrigaçÕes sociais . 

Art:. 45!! - O presente Estatuto entrará em vigor na data de 
3ua publicaÇão e só poderá ser reformulado por Assembléia 
Geral para esse fim especificamente con vo"Cada , com "quorun" 
de 2/3 (dois terços) de seus associados . 

ESTARITO SOCIAL 

SIN>ICATO DO COIIÉRciO VAREJISTA DE 

GÊM:ROS ALDIENTÍCIOS 

CAPÍllLO I 

DI\ 9.11\ <XRSTTIUIÇÃO .PRmHOGA.TIVA E 
CXN>IÇÕES PARA SElJ RN:IONMBITO 

Art:. 1!! - O Sindicato do Comércio Var ejista de Gêne r os Ali 
menticios do Estado do Amapá, com sede e foro em Macapá,no · 
Estado do Amapá, é constituído para fins de estudo, coord! 
nação, proteção e representação l egal da categoria,em todo 
o territÓrio do Estado do Amapá, nos termos da Legislação 
em vigor e com intuito de colaboração com os poderes pÚbl! 
cos e as demais associaçÕes no sentido da solidariedade de 
classe e da sua subordinação aos interesses nacionais . 

Art. 2!! - São pr errogativas do Sindicato : 

I - Representar perante as autoridades administra 
tivas e judiciárias os interesses gerais de sua categoria e 
os interesses indiv iduais dos seus associados; 

II - Celebrar convençÕes ou acordos coletivos; 

III - Eleger ou designar os representantes da cate 
goria, em qualquer local do Pais , abrindo e fechando de l ; 
gacias r egionais, esc ritÓrios ou departamentos; 

IV - Colaborar com o Estado, como. Órgão técnico e 
co~sultivo, no estudo e soluçÕes dos problemas que se rel~ 
cionam com sua 'Categoria; 

V - Impor contribuiçÕes a todos aqueles que part! 
ciparem como assoe iados, nos termos da leg~slação em vigor; 

VI - Participar de Entidade Sindical no Comércio 
de grau superior, na forma prevista na legislação em vigor; 

VII ~ Propugnar a favor da categoria em qualquer 
Foro, Instância ou Tribunal , bem como perante a sociedade 
de um modo geral . 

Art . 3! - Considera-se condiçÕes essenciais f)a rao seu . fun 
cionamento : 

I - Congregar duas ou mais empresas da atividade 
econÔmica,na forma descrita no a rtigo primeiro do Estatuto; 

II - Ter a empresa associada sede no Estado do 
Amapá, mesmo que faça parte de algum grupo empresarial com 
sede em outro Estado da Federação . 

Art. 4!- Os dirigentes do Sindicato, na forma deste ·Esta 

tu to , comprometem-se a postular pelo interesse da categoria 
fazendo uso das prerrogativas constitucionais, valendo-se 
do Direito de Representação, sempre que se fizer necessário. 

~graro Único Al ém <.Jo,; compromi ,;::;ot; procedimentais pr!:_ 
vi,;toG neste artigo, oa dirigentes do Sindicato obrigam

se a: 

I - Gr atuidade no exerc ício dos cargos eletivos 
ressalvando a hipÓtese do afastamento do t rabalho, para es 
t;e exercicio na f orma da lei; 

II - Abstenção de quaisquer atividade nao compr! 
end idas nas finalidades mencionadas em lei , inclus i ve às 
de caráter politico-partidár io ; 

III - Nã o permiti r a cessão gratuita ou remunerada 

da sede a qualquer entidade de natureza poÜtico-partidário; 

I V - Não se fil iar a organizaçÕes inte rnacionais, 
sa l vo na fo rma de como dispuser a l ei . 

CAPÍTU..O II 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASOOCIADOS 

Art. 5!! - É a s s egurado às Empresas o Di r ei to à filiação 
ao Sindicato, desde que participem da atividade economica 
descrita no artigo pr imeiro deste Estatuto. 

Art. 62 - são di reitos dos associados: 

I - Tomar parte, votar e ser votado nas Assem 

bléias Ge rais ; 

II - Uti l izar,se das vantagens e s e rviços prest! 

dos pelo Sindicato ; 

iii - Apresentar e submeter a estudo da Diretoria 
quaisquer questões de i nteresse social e s ugeri r medidas 
que entender conveniente; 

IV - Requerer, com o mínimo de associados corres 

pendente a 10% dos componentes do quad r o social ,a convoca 
ção de Assembléia Geral Extraordinária, med i a nte just if! 

cativa . 

Art . 7!! - Do ato lesivo de direito ou contrário a este Es 
ta tu to , emanado da Di r etoria ou da Assembléia Geral, pod! 
ra qualquer associado recorrer, de nt ro de trinta dias , p~ 

ra autoridade competente. 

Art: . 8 ! - Perderá seus direitos o associado que por qual . 

quer motivo deixar o exercício da atividade economica , 

descrita no artigo 12. 

Art. 9 ! - São deveres dos As~ociadcs : 

I - Pagar pontualmente a mensal idade fixada pel a 
Diretor· ia; 

II - Comparecer as Assembléias Gerais e acatar as 

suas decisÕes; 

III - Desempenhar o cargo para o q~al foi eleito e 
no qual tenha sido investido; 

IV - Prestigiar o Sindicato por todos os meios ao 
seu alcance e propagar o esplrito associativo e~tre os ~le 
mentes da atividade representada; 

V - Nâo tomar delibEração que interesse à ativi 
dade econÔmica sem prévio pronunciamento do Sindicato; 

VI - Respe-ita r en• tudo a lei e acata r as autor ida 

dEs constituídas; 

VII - Cumprir o pr esente Estatuto.· 

Art. 10! - Os associados estão Slljeitos às penalidades de 
suspensao e de eliminação do quadro social . 

t 1! - Serão suspensos os direitos dos associados: 

a) Que nao comp<,recerem a três Assembléias 
Gerais consecutivas sem justa causa; 

b) Que desacatar a Assembléia Geral ou a 
Diretoria. 
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f 2§ - Ser~o eliminados do quadro social os asso 
c-iados: 

a) Que por ma cond~ta , espirito de discÓr 
dia ou falta cometida contra o patrimÔnio moral ou material 
·do Sindicato, se constituírem em elemer.tos nocivos a Entidade; 

b) Que, sem motivo justificado, permanece 
rem em atraso no pagamento das mensalidades , _por period; 
igual ~u superior a tr;s meses. 

f 3! As penalidades serao impostas pela Diretoria; 

f ~ _: A aplicação das penalidades, sob pena de 
nulidade, deverá preceder a audiência do associado, o qual 
poderá aduzir por escrito a sua defesa no prazo de dez dias, 
c'ontados do recebimento da notificação. 

· f 5! - Da penalidade impo~ta caberá recurso de 
acordo com a legis lação vigente. 

f 6! - A simples manifestação da maioria nao bas 
ta para aplicação de quaisquer penalidades, as quais sÓ t! 
rão cabimento. nos casos previstos na Lei e neste Estatuto . 

f 7! - Para o exercício da atividade~ cominação 
da penalidade não implicará incapacidade, : que poderá ser de 
clarada por autoridade competente. 

Art. 11! - Os associados que tenham sido eliminados do qu~ 
dro social, poderão regressar no Sindicato desde que sere~ 
bilitem a juizo da Assembléia Geral, ou liquidem se us debi 
tos quando se tratar de at raso ou inadimplê.ncia. 

Art. 12! - O processo eleitoral e as votaçÕes, a posse pos 
eleitos e os recursos obedecerão as normas vigentes na o~a 
sião do pleito . 

f 1! - É facultado ao Sindicato, de acordo com as 
suas necessidades organ i zar mesas coletoras intinerantes. 

§ 22 - É obrigatÓ~io aos associados o voto nas 
ele içÕes do Sindicato. 

CAPiru..o m 

M AIJIOHISTRAÇiD DO SIMUCATO 

Art. 13!- O Sindicato será administrado por · uma Diretoria 
cpmposta de seis ~embros efetivos para os cargos · de Pres! 
d~nte , Vice-Pres idente, 12 Secretário e 22 Secretário, 1 2 

Tesoureiro, 22 Tesoureiro e até seis s uplentes ,_ele itos P! 
la Assembléia Geral com mandato de três anos. · 

Art. 14! - À Diretoria compete: 

a) Dirigir o sindicato de acordo com os seus E! 
tatu tos , administrar o patrimÔnio soci a l e promover ·o bem 
geral dos associados ·e da categoria representada; 

b) Elaborar os r egimentos de serviços 
rios, subordinados ao Estatuto; 

necessa 

c) Cumprir .e fazer cumprir as leis em vigor e d! 
mais preceitos emanados· das autoridades competentes,bem c~ 
.mo os Estatutos, Regiment os e ResoluçÕes prÓprias e das As 
sembléia~ Gerais; 

d) Aplicar as penalidades previstas no E~tatuto; 

e) Reunir-se em sessão, ordinariamente, uma vez 
por mes e , ext raordinariamente sempre que o Presidente ou 
a maioria ·convocar . 

·Art. 15! - Ao Pres idente compete : 

I - Representar o Sindicato perante a administra 
çao p~blica e a j us tiça, podendo, ~este ~ltimo caso , dele 
gar poder.es; 

II - Convocar e presidir as sessoes da Diretoria, 
e convocar e instalar a Assembléia Geral ; 

III - Assinar as· atas das sessÕes , o orçamento an~ 
al e todos os documentos que dependem da sua a!õsinatura , 
bem como rubricar os livros da Secretaria e os da tesoura 
ria; 

'IV - Bem desempenhar o cargo para o qual foi ele! 
to e no qual tenha sido investido; 

V - Nomear os f~ncionários e fixar- lhes os ven 
cimentos, conforme as necessidades do se·rviço , com a apr~ 

vaçao da Assembléia Geral; 

VI - Ordenar as despesas que forem autorizadas, 
apondo o seu visto nos cheques e contas a pagar, junto com 
o Tesoure iro; 

VII - Nâo t omar deliberaçÕes que interessem a ca 
tegoria sem pre.v io pronunci amento do Sindicato; 

·vni - Respeitar a ·lei e as autori'dades constitui 
das; 

I X - Cumpr ir o pr esente Estatuto. 

Art. 16~ - Ao Vice-Presidente compete : 

I - Substituir o Presidente nas suas ausências 
e impedimentos ocasionais; 

II - Colaborar com o Pres i dente no desempenho de 
suas funçÕes; 

Art- 17~ - Ao primeiro Secretário compete : 

I- Preparar a correspondência do .Sindicato ; 

II - Ter sob a sua guarda o arqu i vo; 

III Redigir e ler as atas das sessÕes da Direto 
ria e das Assembléias ; 

I V - Dirigir e fiscalizar os trabal hos da Secre 
ta ria; 

~rafo Único - Ao segundo Secretário compete substituir 
o primeiro Secretário em suas ausências e impedimentQs oca 
sionais.-

Art.· 1~ Ao primeiro Tesoureiro compete : 

I - Subst'ituir .o ·secretário ein seus i mped.imentos ; 

II - Ter ·sob s ua · guar~a a responsabi.lidade dos v~ 
lares do Sindicato; 

III - Assinar , juntamente com o pres~dente,sÓ che 
ques e ef etuar os pagamentos -e recebimentos autoriz~dos; 

IV - Di r i gir e fiscalizar os trabalhos da tesou 
ra ria; 

V - · Apresentar· ao Conselh'Ç> Fiscal bal ancetes iren 
sais ~ um balanço anual ; 

~, 

VI - Recolher os rendimentos do Sindicato a con 
ta/corrente bancár ia da instituição financeira indicada P! 
la Diretoria ou a que for determinada por lei. 

· farigrafo Único - · Ao segundo Tesoureiro compete substituir 
o primeiro Tesoureiro _em suas ausências e impedimentos oca 
sionais 

Art. 19!- As. Assembléias Gerais sao soberanas , exceto nas 
r esoluçoes contrárias ~s leis vigentes e a este Estatuto . 
Suas deliberaçÕe~ serão tomadas por maioria absoluta de v~ 
tos em relação ao total dos assoc iados , em primeir a convo 
cação e, em segunda, por maioria dos votos dos associados 
presentes, sal vo os · casos previstos neste Estatuto. 

Par<Ígraf'o Único - A coovocaçao da Assembléia Geral será fei 
ta por Edital publicado com antecedência minimade três dias, 
no Diário Oficial ou em jornal. de grande circul ação na ba 
se ·territorial do Sind~cato . 

Art. 20• - Realizar-se-ão as Assembléias Gerais Extraord~ 
riaa obaervadaa as prescr i çÕes anteriores : 
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I - Quando o Presidente, ou a ma ioria d~ Direto 

ria ou do Conselho Fiscal julgar conveniente; 

II - A requerimento dos associados, em numero de 
10%, os quais especificarão pormenorizadamente os motivos 

da convocação. 

Art. 21f - À convocação da Asembléia Geral Extraordin~ria 
quando feita pela maioria da Diretoria, pelo Conselho Fi~ 
cal ou pelos associados, não poderá opor-se ao Presidente 
do Sindicato, que terá de tomar providências para a sua re~ 
lização dentro de cinco dias, contados da entrada do requ! 

r imento na Secretaria. 

5 1! - Deverá comparecer a respectiva reunião, 

sob pena de nulidade, a maioria dos que a promoverem. 

5 2! - Na falta de convocação pelo Presidente, 

fa-lo-ão, expirado o prazo marcado neste artigo,aquelesque 
a deliberarem realizar, com audiência da a utoridade comp! 

tente. 

Art. 22! - As Assembléias Extraordinárias so poderão tratar 
dos assuntos para os quais foram convocadas . 

CIII' Í IUl.O V 

00 <n'liSELIIO flSCI\1.. 

Art. 23! - O Sindicato t erá um Conselho Fi scal composto 
de três membros efetivos e igua l nÚmero de s uplentes , ele~ 
tos pe l a Assembléia Ge ral, na forma deste Estatuto, limi 
tando- se a sua competência à fiscalização de gest ão finan 

ceira. 

§ 1! - O Co nselho Fiscal se r eunirá ordinaria 
mente, para apreciar a proposta orçamentária, as contas 
da Diretoria, inclusive o Balanço Anual e , extraordirraria 
mente , para a preciar qualquer assunto de sua competência . 

§ 2! - O parecer sobr e o Balanço , previsao or 
çamentaria e suas alteraçÕes deverão .constar de "Ordem do 
Dia" da Assemt.,léia Ge ral para esse fim convocada nos ter 
mos da legislação e~ vigor . 

Cí\PÍruLO VI 

Di't· PEJlllA 00 ~TO 

Art. 24!- Os membr os da Diretoria e do Conselho Fiscalpe~ 

derão se us mandatos nos seguintes casos : 

I - Malversação ou dilapidação do patrimÔnio so 

cial ; 

II - Gr ave violação deste Estatut~; 

III - Àbandono de cargo na fo rma prevista no Pará 

grafo Único do Art. 30º ; 

IV - Aceitação ou solicitação qe transferência 

que impor te no afa stamento do exercicio do cargo. 

§ 1 ! - A perda de mandato será decla r ada pela 

Assembléia Geral; 

5 2!!- Toda suspensão ou destituição de cargo ad 

ministrativo deverá ser precedida de notificação que asse 
gure ao interessado o pelno direito de defesa, cabendo re 
curso na fo rma deste Estatuto. 

Art. 25! - Na hipÓtese de perda do mandato , as substitui 
çoes se farão de acordo com que dispÕem os artigos 26 e 27. 

~- 26!! - A convocação dos suplentes quer para Diretoria, 
quer para o Conselho Fiscal, compete ao Presidente ou ao 
seu substituto legal e obedecerá a ordem de menção na cha 
pa eleita . 

Art. 27! - Havendo renuncia ou destituição de qualquer me~ 
bro da Diretoria, ass umirá, automaticamente , o cargo vago, 
o substituto legal previsto neste Estatuto. 

5 1! - Achando-se esgotada a lista dos membros 

da Diretoria, serão convocados os s uplentes que ocuparao 

os Últimos cargos; 

5 2! - As renÚncias serao comunicadas, por es 

crito, ao Presidente do Sindicato; 

5 3! - Em se tratando de renÚncia do Presidente 
do Sindicato, será notificado igualmente por escrito ao 
seu substituto legal que, dentro de quarenta e oito horas 
reunira a Diretoria para ciência do ocorrido. 

Art . 28! - Se ocorrer a renuncia coletiva da Dirteoria e 
do Conselho Fiscal, e se não houver suplentes, o Presiden 
te~ ainda que resignatário, convocará a Assembléia Geral 
a fim de que esta constitua uma j unta governativa provis~ 

ria. 

Art. 29! - A j unta governativa provisÓria constituida nos 
termos do artigo anterior, procederá às diligência neces 
sárias à realização de novas e leiçÕes para a investidura 
dos cargos da Dirteoria e Cons~ lho Fiscal, de conformidade 

com as normas em vigor. 

Art. 30! - No caso de abandono de cargo , proceder-se-á na 
forma dos artigos anteriores, não podendo, entretanto, o 
membro da Diretoria ou do Conselho Fiscal, que hou ve r aban 
donando o cargo, ser eleito para yualquer mandato de admi 
nistração ou de repres entação durante cinco anos. 

Parágra~o Único Conside ra-se abandono de cargo a a useh 
cia não j ustificada a três reun iÕes s ucessivas da Direto 
ria ou do Co nselho Fiscal. 

Art. 31! - Ocorrendo falecimento de membro da Diretoria ou 
Conselho Fiscal, pr oceder-se-á na conformidade dos Arts. 26 

e 27 . 

CAPÍlUL.O VII 

Art. 32! - À Di retoria compete : 

I - Elaborar e submeter, até 31 de dezembro de 
cada ano, depois de julgado pela Assemblé i a G: ral Extra~~ 
dinária e com o par ecer do Conselho Fiscal, a aprovaçao 
de autoridade competente, a proposta de orçamento de rece ~ 
ta e despesa par a o exercicio seguin te , obse rvadas as ins 

truçÕes em vigor ; 

II - Organizar e s ubmeter , durante o exercicio 
financeiro, depois de julgado pela Assembléia Ge ral e com 
o parecer do Conselho Fiscal, à ap r ovação da autoridade 
competente, o relatÓrio das ocorrências do ano anterior , 

nos termos da lei e i nstituiçÕes em vigor; 

III - Prestar , ao té rmino do mandato, con tas de 

sua gestão no exercÍcio financeiro corresponde nte , levan 
t ando, para esse fim, por contabilidade legalmente. habi l~ 

tado, os ba l anços de receita e despesa rio livro diário 'e 
caixa rendas prÓprias, os quai s, além da assinat'ura destes, 
constará as do Presidente e Tesoureiro , nos termos da lei 

e regulamentos em vigor. 

CAPÍllA..O VI'I:I 

PATRDliÔNIO 00 SIM>ICATO 

Art. 33! - Cons tituem o patrimÔnio do Sindicato: 

I - As contribu içÕes dos associados; 

II - As doaçÕes e legados; 

III - Os bens e valores adquiridos e as ~~ por 
eles produzidas; 

IV - Os aluguéis de imoveis e juros de titulos 
e dos depÓsitos; 

V - As multas e out roas rendas eventuais. 
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·Parágrafo Único - Nenhuma contribuição poderá ser imposta 
aos associados .além das determinadas expressamente em lei 
e na forma do presente Estatuto salvo deliberação da As 
sembléia Geral. 

Ar t . 34! - As despesas do Sindicato correrao pelas 
cas previstas na lei e instruçÕes vigentes. 

rubri 

Art. 35!! - A administração do patri mÔnio do Sindicato, cons 
tituido pela total idade dos bens que e l e possuir, compete 
à Diretoria. 

Art . 36! - Para a l ienação , locação e aqu1s1ção de bens imÓ 
veis deverá ser realizada avaliação prévia pela Caixa Ec~ 
nÔmica Federal ou por qualquer outra organ~zação l egal ha 
bilitada a tal fim. 

§ ,, - Os bens imÓveis só serao alienados apos 
autorização da As_sembléia Geral , reunida com a presença 
da maioria absoluta dos asso~ iados com direito a voto; 

t 2!! - Caso não seja obtido "quorum" estabele , , , .,.. 
cido no paragrafo anterior, a materia_podera ser decidida 
em nova Assembléia Geral , reunida com qualquer nCmero de 
associado com direito a voto , apÓs o transcurso de dez dias 
da primeira convocação ; 

§ 3~ - Nas hipÓteses previstas nos parágrafos 
primeiro e segundo , a decisão some nte terá validade se ado 
tada pelo minimo de 2/3 (dois t erços) dos 'presentes .em es 
crutineo secreto; 

t 4!! - A venda do imÓvel sera efetuada pe la D~ 
retoria apÓs a decisão da Assembléia Geral, mediante con 
corrência pÚbl ica; com Edital publicado no Diár io Oficial 
e na imprensa local e com antecedência mínima de trinta 
dias da data de s ua real ização. 

§ 5!! - Os recursos destinados ao pagamento to 
tal ou parcelado dos bens adquiridos consignados obrigat~ 
riamente nos orçamentos anuais . 

Art. 37!! - Os atos que importem na malversação ou dilap~ 
dação do patrimÔni o do Sindicato, são equiparados aos cr i 
mes contra a economia pc•pular, de acordo com a legis l ação 
em vigor . 

Art. 382- No caso de dissolução do Sindicato, o que sed~ 
rá por deliberação expressa da Assembléia Geral para esse 
f im convocada e com a presença ~inima de 213 (dois terços) 
dos associados quites; o seu patrimÔnio, pagas as dividas 
legitimas decorrentes de s uas responsabilidades, e em se 
tratando de numer~rio em caixa e Banco e em poder de cre 
dores diversos, será depositado em conta bloqueada no Ban 
co do Brasil S/A a crédito ·de conta "Ministério do Traba 
lho" - DepÓsito dos Poderes Publicos - Conta de Emprego e 
Salário" e será restituído , acrescido dos juros bancários 
respectivos, ao Sindicato da mesma categoria que vier a 
s2r constituído apÓs os dep~sitos dos seus Estatutos no Ór 
gao competente . 

CAPÍTULO 1X 

DISPOSIÇÕES GIER;\IS 

Art. 39!!- Cabe, também à Assembléia Geral as de liberações 
concernentes aos seguintes assuntos : 

I - Eleição do associado para representação da 
atividade econÔmica; 

II - Tomada e aprovaçao de Conta da Diretoria; 

III Aplicação do Patrim9nio; 

IV- Julgamento dos atos da Diretoria, relativos 

obrigação de residir ·na localidade da sede. 

Art . 41~ - Serão nulos, de pleno direito, os atos pratic~ 
dos com objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a apl~ 
cação dos preceitos contidos na lei . 

Art. 42! - Não havendo disposição especial em contrário 
prescreve em dois anos o direito de pleitear a reparaçao 
de qualquer ato infrigeiÍte de 'disposição nela contida . 

Art . 43! - Em todo o territÓrio nacional, o Sindicato, qu~ 
do julgar oportuno, pode instituir agências ou secçoes,p~ 
ra melhor proteção dos seus associados e da categoria que 
representa . 

Art. 44~ - O Sindicato e constituído por. prazo indetermi 
nado e os membros de sua Diretor i a respondem, subsidiaria 
mente, pe l as obrigaçÕes sociais. 

Art. ~!! - O presente Estatuto entrará em vigor na data de 
sua publicação e sÓ poderá ser reformulado por Assembléia 
Geral para esse fim especificamente convocada , com "quorun" 
de 2/3 (dois terços) de seus associados. 

.ESTAlUTO SOCI/ll. 

SThiDICATO 00 cmrÉOCIO VAREJISTA DE 

llxli!Wi::Is ·E B.Em0i00t111ÉSTCOO 

CAPITULO I 

llA. SILIA COl'<STITUIÇÃO PRERROGATIVAS E 

CO!III>IÇÕES PARA SIB..I RJINJCI~O 

Art. 1!! - O Sindicato do Comércio Varejista de MÓveis e EÜ 
trodomést.i cos do Estado . do Amapá; com sede . e foro em Mac! 
pá, no Esta.do do Amapá, é constituído para fins de estudo, 
coordenação , proteção e representação legal da categoria, 
em todo o territÓrio.do Estado do Amapá, nos termos da L~ 
gislação em vigor e com intuito de colaboração com os pod~ 
res pCblicos e as demais arsociaçÕes no sentido sa solida 
riedade da classe e da s ua subordinação aos interesses na 
cionais . 

Art. 2!! - são prerrogativas do Sindicato : 

I - Represe ntar pe r ante as autoridades rununist~ 
tivas e j udiciárias os int~re sses gerais de s ua categoria e 
os interesses i ndividuais dos seus assoc i ados ; 

II - Celebrar convençÕes ou acordos colet i vos; 

III - Eleger ou designar os representantes da cate 
goria , em qualque r Local do Pais, abri ndo e fechando dele 
gacias regionais, escritÓrios ou depart amentos; 

IV - Colaborar com o Estado , como Órgão técnico e 
consultivo, no estudo e soluçÕes dos problemas que se rel~ 
cionam com sua categoria; 

V - Impor ::ontribuiçÕes a todos aqueles que part~ 
c i parem como as soe iados, nos termos da legislação em vigor; 

VI - Par ticipar de Entidade Sind ical do C~mércio 
de grau s uper ior, na fo rma pr evista na legi slação em vigor; 

VII - Propugnar a favor da categoria em qualque r 
Foro, I nstância ou Tribunal , bem como perante a 'soc iedade 
de um modo geral. 

Art. J!! - Considera-se condiçÕes esse nciais para seu fun 
cionamento : 

I - Congregar duas ou mais ~sas da atividade 
economica, na forma descr ita no artigo primeiro do Estatuto; 

II - Ter a empresa a~sociada sede no Estado do 
a penalidades impostas a associados. Amapá , mesmo que faça parte de algum grupo empresária! com 

sede em outro Es tado da Fede ração . 
Art. 402 - A aceitação dos cargos de Presidente, Sec retá 
rio e Tesoureiro da Diretoria do Sindicato importará na Art . ~ - Os dirigentes do Sindicato, na forma deste Esta 
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tu to, comprometem- se a postular pelo interesse da categoria 
fazendo uso das prerrogativas constitucionais, valendo-se 
do O ire ito de Representação , sempre que se fizer necessário. 

Parágraro Único - Além dos compromissos procedimentos pre 
vistos neste artigo, os dirigentes do Sindicato obrigam
se a: 

I - Gratuidade no exercício dos cargos eletivos 
ressalvando a hipÓtese do afastamento do trabalho,para es 
se exercicio na forma da lei; 

II - Abstenção de quaisquer atividade nao compr~ 
endidas nas finalidades mencionadas em lei, incl usive as 
de caráter politico-parditário; 

III - Não permitir a cessão gratúita ou remunerada 
da sede a qualquer entidade de natureza poÜÜco-partidária; 

N - IIL1o se filiar a organizações internacionais, sal v o 
na forma de como dispuser a lei . 

CAPÍTULO rr 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS 

Art. 5!! - É assegurado às Empresas o Direito à filiação ao 
Sindicato, desde que participem da atividade econÔmica des 
crita no a r tigo primeiro deste Estatuto . 

Art. 6!! - são direitos dos associados :. 

I - Tomar parte, votar e ser votado nas Assem 
bléias Gerais ; 

II - Utilizar-se das vantagens e serviços prest~ 
dos pelo Sindicato; 

III - Apresentar e submeter a estudo da Diretoria 
quaisquer questÕes de interesse social e sugerir medidas 
que entender conveniente ; 

IV - Req uerer , com o minimo de associados corres 
pendente a 10% dos componentes do quadro social,a convoca 
ção de Assembléia Geral Extraordinári~ , mediante j ustif~ 
cativa. 

Art. 7 !! - Do ato lesivo de direito ou contrário a este Es 
tatuto, emanado da Diretoria ou da Assembléia Geral, pod! 
ra qualquer associado recorrer , dentro de trinta dias, p~ 
ra a utor idade competente . 

Art. 8!! - Perderá seus ·direitos ' o associado que por qual 

quer motivo deixar o exe rcício da atividade economica, 

descri ta no artiqo 12 , 

Art. 9!! - são deveres dos associados : 

I - Pagar pontualmente a mensalidade fixada pela 
Diretoria; 

I I - Comparecer as Assembléias Gerais e acatar as 
suas decisÕes ; 

III - Desempe nhar o cargo para o qua l foi eleito e 
no qual tenha sido i nvest i do; 

IV - Prestigiar o Sindicato por todos os meios ao 
seu alcance e propagar o espirito associativo entre os ele 
mentes da atividade representada; 

V - Não tomar deliberação que interesse à at i vi 
dade econÔmica sem prévio pronunciamento do Sindicato ; 

VI - Respeitar em tudo a lei e acatar as autorida 
des constituídas; 

VII - Cumprir o presente Estatuto . 

Art. 10!! - Os associados estão s ujeitos às penal idades de 
s uspensao e de e l iminação do quadro social . 

t .,!! - Se rão suspensos os direitos dos associados: 

a) Que nao comparecerem a três Assembi~ias 
Ge r a i s consecutivas sem j usta causa; 

b) Que desacatar a Assembleia Ge ral ou a 
Diretoria . 

t 2!! - Serão eliminados do quadro social os asso 
ciapos: 

a) Que por ma conduta, espirito de discÓ~ 
dia ou falta cometida contra o patrimÔnio moral ciu material 
do Sindicato , se constituírem em elementos nocivos a Entidade; 

b) Que , sem motivo justificado, permanece 
rem em atraso no pagamento das mensalidades, por. period;; 
igual ou superior a três meses . 

t 3!! - As penalidades serão .itrpostas pela Diretoria . 

t 4!! - A aplicação das penalidades, sob pena de 
nulidade, deverá preceder a audiência do associado, o qual 
pode_rá aduzir por escrito a sua defesa no prazo de dez dias, 
contados do recebimento da notificação. 

t 5!! - Da penalidade imposta caberá recurso de 
acordo com a legislação vigente 

t 6!! - A simples manifestação da maioria nao bas 
ta para aplicação de quaisquer penalidades, as quais só t~ 
rao cabimento nos casos previstos na Lei e neste Estatuto . 

t 7!! - Para o exercicio da atividade , a cominaçao 
da penalidade não implicará incapacidade, que poderá ser d~ 
clarada por autoridade competente . 

Art. 11!! - Os associados que tenham sido eliminados do qu~ 

dro social, poderão regressar no Sindicato desde que sere~ 
bilitem a juizo da Assembléia Geral, ou liquidem seus debi 
tos quando se tratar de atraso ou inadimplência; 

Art. 12!! - O processo eleitoral e as votaçÕes, a posse dos 
eleitos e os recursos obedecerão as normas vigentes na oca 
sião do pleito . 

t 1!! - É facultado ao Sindicato , de acordo com as 
suas necessidades organizar mesas coletoras intincrantcc . 

t 2!! - É obrigatÓrio aos associados o voto nas 
eleiçÕes do Sindicato . 

CAPÍTULO III 

DI\ ADIONISTRAÇÃO DO SDOICATO 

Art. 13!! - O Sindicato sera administrado por uma Diretoria 
composta de seis membros efetivos para os cargos de Presi 
dente , Vice-Presidente, 12 Secretário e 22 Secretário, 12 
Tesoureiro , 22 Tesoureiro e até seis suplentes,eleitos p~ 
la Assembléia Geral com mandato de três anos . 

Art. 14!! - À Diretoria compete : 

a) Dirigir o Sindicatp de acordo com os seus Es 
tatutos, administrar o patrimÔnio social e promover o bem 
geral dos associados e da categoria representada ; 

b) Elaborar os r egimentos de serviços necessa 
rios, subordinados ao Estatuto ; 

c) Cumprir e fazer c umpri r as leis em vigor e d~ 

mais preceitos emanados das autor i dades competentes, bem c~ 
mo os Estatutos , Regimentos e Reso l uçÕes prÓprias e das As 

sen:blé i as Gerais; 

'.d) Aplicar as penalidades pr e vistas no Estatuto ; 

c) Ret.nir-se em sessão , or•dinãriamente , uma vez 
per mes e, extraordinariamente sempre que o Presidente ou 
a maioria convccdr. 

Art. 15!! - Ao Presidente compet e : 

I - Representar o Sincicato pera nte a administra 
çao pÚblica e a j ustiça , pode~do, neste Último caso , dele 
gar poderes ; 

II - Convocar e presidir as sessoes da Diretoria, 
e convoca r e instal ar a Assembléia Geral; 
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III - As&inar az atas das s~s&Ões,o or çamento an~ 
al e todos os documentos que dependem da sua ass i natura , 
b~m como r ubl'ic;;.r o~ livros da Secretar·ia e os da tesoura 
ria; 

IV - Bem dçsempE!nhar o cõ.rgo para o qva l foi e lei 

to e no qual tenha sido i nvéstido; 

V - Nomear os ft.ncioná rios e fixar-lhes os ver, 
cimentos, ccnforme as nE:CEssidades do ser~ iço , com a apr~ 
vação da Assembléia Geral; 

VI - Ordenar as despesas que forem autorizadas, 
apo~do o seu visto nos cheques e contas a pagar, junto com 
o Tesour·eiro; 

VII - Não tomar de l i bE:raçÕes que inter essem a ca 
tegor·ia sen: previa pronunciamento do Sincicato; 

VIII - Respeitar a lei e as autoridades constitui 

das ; 

IX - Cumpr ir o pres ente Estatuto. 

Art. 16~- Ao Vice-Presidente compete: 

I - Substituir o Presidente nas suas ausencias 
e impedimentos ocasionais; 

I I - Colaborar com o Presidente no desempenho de 
suas funçÕes; 

Ar~. 17~ - Ao primeiro Sec retário compete : 

I - P~eparar a correspondência do Sindicato; 

II - Ter sob a sua guarda o arquivo ; 

III Redigir e ler as atas das sessÕes da Direto 
ria e das Assembl éias; 

IV - Di rigi r e fisca lizar os traoalhos da Secre 
tar ia; 

' Pa~grai'o Único- Ao segundo Secretár i o comp.,Le ,;ubstituir 
o pl'~meiro Secretário em suas ausências e imped i mentos oca 
s i onais. 

Art. 18~ Ao primeiro Tesoureiro compete : 

I - Substituir o Sec retário em seus impe-dimentos ; 

II- Ter sob s ua guarda a r espon sabi l idade dos v! 
lares do Sindicato; 

III - Assinar, juntà'!'ente com o presidente,sÓ ch!:_ 
ques e efetuar os pagamento& e . recebiment os autor izados; 

I V - Dirigir e f i sca lizar os trabalhos da tesou 
r.aria; 

V - Apresentar ao Conselho· ·F isca ! bàlancetes rren 
sa i s e um balanço anual ; 

VI - Recolhe r os rendimentos do Sindicato a con 
ta/cor rente bancári a da inst i t u ição financeira indicada p~ 
la Diretoria ou a que for dete rminada por le i . 

Parágra~o Único - Ao segundo Tesoureiro compete substituir 
o primeiro Tesoureiro em suas ausências e impedimentos oca 
sionais 

Art. 19!! -As Assembléias Ge rais são soberanas , exceto nas 
resolúçÕes contrárias as leis vigentes e a este Estatuto. 
Suas deliberaçÕes serão tomadas por maioria absoluta de v~ 
tos em relação ao total dos associados , em primeira convo 
cação e, em segunda, por ma i oria dos votos dos associados 
presentes, salvo· os casos previstos neste Estatuto . 

Parágra~o Único - A convocação da Assembléia Geral seráfei 
ta por Edital publ icado _com antecedência minimade três dias, 
no Diá r io Oficial ou em jornal de grande circulação na ba 
se te r ritorial do Sindicato. 

Art. 20!! - Realizar.- se- ão as Assemb l éias Gerais Ext raordina 
rias obser vadas a s prescriçÕes anteriores: 

I - Quando o Presidente , ou a -maior i a da Direto 

ria ou do Conselho Fiscal j ulgar conveniente; 

I I - A requer i ment o dos associados, em numero de 
10% , os quais especificar~o pormenorizadamente os mot ivos 

da convocação. 

Art. 21~ - À convocação da Asemb l éia Geral Extraordin~ria 
quando f eita pela maiori'a da Diretoria , pelo. Conselho F i~ 
cal ou pe l os associados, não poderá opor-se ao Presidente 
do Si ndicato, que terá de tomar providências para a sua re! 
lização dentro de cinco dias , contados da entrada do r equ! 
r imento na Secretar ia. 

§ 1!! - Deverá compar ecer a respectiva reuniao, 
sob pena de nu l idade, a maioria dos que a promove r em . 

§ 2!!! - Na falta de convocação pe·l o Pres i dente , 
fa-lo-ão , expi r ado o prazo ma rcado neste a r tigo,aquel esque 
a de l iberarem r ealizar, com audiência da autoridade comp! 
tente . 

Art . 22~ - As Assembléias Ext r ao r dinár ias so pode r ão t ratar 
dos assun~os para os quais f oram convocadas . 

Art. ZJ!! - O.Sindicato tera um Conselho Fiscal composto 
de três membros efetivos . e igual nÚmero de suplentes, ele~ 
tos pela Assembléia Geral, na fo rma deste Estatuto, l imi 
tando- se a sua competência à fiscaliz ação de gestão finan 

ceira . 

§ 1! - O Conselho Fi scal se reunira ord i naria 
mente, para a prec i ar · a pr oposta orçamentária, as contas 
da Diretoria, i nclusive o Balanço Anual e , extraord~naria 

mente, para ap r eciar qualq~er assunto de sua compet~ncia~ 

§ 2!- O parecer sobre o Balanço, previsao or 
çamentária e suas alteraçÕes deverão constar de "Ordem do 
Dia" da Assemblé.ia Geral pa ra e·sse fim convocada nos ter 

mos da legislação e~ vigor. 

Di't· PEJlVIA 00 ~TO 

Ar~. 2~- Os membros da Diretor ia e do Conselho Fiscalpe~ 
derão seus mandatos 'nos segui ntes casos: 

I - Malversação ou d i lapidação do patr i mÔ nio so 

cial; 

I I Grave vio l ação deste Estatuto; 

II I - Abandono de cargo na forma prevista no Pará 

grafo Único do Art . 30º; 

IV - Aceitação ou solicitação de trans fer~ncia 

que importe no afastamento do exe rcic i o do cargo. 

§ 1! - A perda de mandato será declarada pela 

Assembl éia Geral ; 

§ 2!!! - Toda s uspensao ou destituição de cargo a~ 
ministrativo deverá se r pr ecedida de notificação que asse 
gure ao interessado o pe l no direito. de defesa , cabendo re 
curso na forma deste Estatuto . 

~- 252 - Na hipÓtese de perda do mandato , as substitu~ 

çoes se farão de acordo com que dispÕem os a rtigos 26 e 27. 

Art. 26!! - A convocação dos suplentes quer para Diretoria, 
quer para o Conselho Fiscal, compete ao Presidente ou ao 
seu s ubstituto legal e obedecerá a ordem de menção na cha 
pa eleita. 
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Art. 27~ - Havendo r enúncia ou destituição de qualquer me~ 
bro da Di r etori a, assumirá, automaticamente, o cargo vago, 
o s ubstituto legal previsto nest~ Estatuto. 

t 1 ~ - Achando- se esgotada a lista dos membros 
da Diretoria, se rão convocados os suplentes que ocuparao 
os Úl timos cargos; 

t ~ - As renuncias serao comunicadas, por es 
crito, ao Presidente do Sindicato; 

t 3 t - Em se tratando de renuncia do Presidente 
do Sindicato , será notificado igualmente por escrito ao 
seu substituto legal que, dentro de quarenta e oito horas 
reunira a Diretoria para ciência do ocorrido. 

Art. 28t - Se ocorrer a renÚncia coletiva da Dirteoria e 
do Conselho Fiscal , e se não houver suplentes, o Presiden 
te, ainda que res i gnatário, convocara a Assembléia Geral 
a fim de que esta constitua uma junta governativa provis~ 
ria. 

Art . 29t - A j unta governativa provisÓria constituída nos 
termos do artigo anterior, procederá às diligência neces 
sárias à r ealização de novas eleiçÕes para a investidura 
dos cargos da Dirteoria e Conselho Fiscal, de conformidade 
com as no rmas em vigor. 

Art. 30t - No caso de abandono de cargo, proceder- se- á na 
forma dos arti gos anteriores, não poden'do, entretanto, o 
membro da Diretor ia ou do Conselho Fiscai, que houver aban 
donando o cargo, ser eleito para qualquer mandato de admi 
nistr ação ou de representação durante cinco anos. 

Parágra~o- único - Considera-se abandono de cargo a ausen 
cia não j ustificada a t r ês reunioes s ucessivas da Direto 
ria ou do Conselho Fiscal . 

Art. 31t - Ocorrendo f alecimento de membro da Diretoria ou 
Conselho Fiscal, proceder-se-á na conformidade dos Arts. 26~ 

e 27 . 

Art. 32t -À Diretoria compete : 

I - Elaborar e s ubmeter, ate 31 de dezemqro de 
cada ano, depois de julgado pela Assembléia G:ral Extra~!:. 
dinária e com o parecer do Conselho Fiscal , a aprovaçao 
de autoridade competente , a propost a de orçamento derece! 
ta e despesa para o exerclcio seguinte, observadas as ins 
t r uçÕes em vigor; 

I I - Organizar e submeter, durante o exerclcio 
financeiro, depõis de julgado pela Assembléia Geral e com 
o pa recer do Conselho Fiscal , à aprovação da autoridade 
competente, o re l atÓrio das ocorr ências do ano anterior, 
nos termos da l ei e i nstituiçÕes em vigor; 

III - Prestar , ao té rmino do mandato , contas de 
sua gestão no exercÍcio financeiro correspondente, leva~ 

tando, para esse fim, por contabilidade legalmente habil! 
tado, os ba l anços de receit a e despesa rio livro diár io e 
caixa rendas prÓprias , os quais, Além da assinatura destes, . 
constará as do Pr esidente e Tesoureiro, nos te rmos da lei 
e regulamentos em vigor . 

CAPÍnA.o v:rn 

PATRDIIÔNIO DO SJN)lCATO 

Art. 33t - Constituem o patrimÔnio do Sindicato: 

I As cont ribu i çÕes dos associados; 

I I - As doaçÕes e legados ; 

III Os bens e valores adquiridos e as rendas por 
eles produzidas; 

IV - Os a luguéis de imÓveis e juros de tltulos 

e dos depÓsitos; 

V - As mu l tas e outroas rendas eventuais. 

Parágra~o Único - Nenhuma contrt~uição poderá se r imposta 
aos associados além das determinadas expressamen~e em lei 
e na forma do presente Estatuto salvo deliberação ' da As 
sembléia Geral. 

Art. 34.!! - As despesas do Sindicato correrao pel.as rubri 
cas previstas na lei e instruçÕes vigentes. 

Art. 35t - A administração do patrimÔn i o do Sindicato, cons 
tituldo pela totalidade dos bens que ele possuir, compete 
à Diretoria. 

Art. 36! - Para alienação, locação e aquisição de bens imÓ 
veis deverá ser realizada avaliação prévia pe l a Caixa Ec~ 
nÔmica Federal ou por qualquer outra organização legal ha 

bilitada a tal fim. 

S 1! - Os bens imÓveis só serão a l ienados apos 
autorização da Assembléia Geral , reunida com a presença 
da maioria absoluta dos associados com· direito a vot o; 

t 2~ - Caso não seja obtido "quorum" estabele 
cido no parágrafo anterior, a matéria poderá se r decidida 
em nova Assembléia Geral, reunida com qua l quer nÚme ro de 

.associado com direito a voto, apÓs o transcurso dé déz_dJ.as 
da primeira convocação; 

t 3t - Nas hipÓteses pr evistas nos parágrafos 
primeiro e segundo, a decisão somente terá validade seado 
tada pelo mlnimo de 2/3 (dois terços) dos pr esentes em es 
crutlneo secreto ; 

S 4! - A venda do imÓvel será efetuada pela D! 
retoria apÓs a decisão da Assembléia Ge ral , mediante con 
corrência pÚblica, com Edital publicado no Diário Oficial 
e. na imprensa local e com anteced~ncia míni ma de trinta 
dias da data de sua realização. 

S 5t - Os recursos destinados ao pagamento to 
tal ou parcelado dos bens adquiridos consignados obrigat~ 
riamente · nos orçamentos anuais. 

Art. 37t - Os atos que importem na malversação ou dilap~ . 
dação do patrimÔnio do Sindicato, são equiparados aos cri 
mes contra a economia popular, de acordo com a legislação 
em vigor. 

Art.~- No caso de dissolução do Sindicato, o que se da 
rá por deliberação expressa da Assembléia Geral par a ess; 
fim convocada e com a presença mÍnima de 2/3 (dois terços) 
dos associados quites , o seu patrimÔnio, pagas as dividas 
legitimas decorrentes de s uas r esponsabil idades, e em se 
tratando de numerário em caixa e Banco e em poder de cr! 
dores diversos , será depositado em conta bl oqueada no Ban 
co do Brasil S/A a crédito de conta "Ministér io do Trab;: 
lho" - DepÓsito dos Poderes P~blicos - Conta de Emprego e 
Salário" e será restit~ ido, acrescido dos juros bancários 
respectivos, ao Sindi cato da mesma cat egoria que vi er a 
ser constituído apÓs os depÓsit os dos seus Es tatutos no Ór 
gão competente. 

Art. 39~ - Cabe , também à Assembl éia Geral as del'iber açõ'és 
concernentes aos seguintes assuntos: 

I - El eição do associado para representação da 
atividade econÔmica; 

II - Tomada e aprovaçao de Conta da Dir etor ia; 

IH - Aplicação -do PatrimÔnio; 

IV- Julgamento dos atos da Diretori a,rel ativos 



Macapá, 24-01 -91 DIÁRIO OFICIAL· Pág. 20 

. a penalidades impostas a associados. 

Art. 40~ - A aceitação dos cargos de Presidente , Secretá 
rio e Tesoureiro da Diretoria do Sindicato importará na 
obrigação de residir na localidade da sede. 

Art. 41~ - ·serão nulos, de pleno direito, os atos pratic~ 
dos com objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a apl~ 
cação dos preceitos contidos na lei. 

Art. 42~ - Não havendo disposição especial em contrário , 
prescreve em dois anos o direito de pleitear a reparaçao 
de qualquer ato infrigente de disposição nela contida. 

Art. 43~ - Em todo o territÓrio nacional, o Sindicato, qu~ 
do julgar oportuno, pode instituir agência~ ou secçoes,p~ 
ra melhor proteção .dos seus associados e da categoria que 
representa. 

Art. 44~ - O Sindicato e constit uído por prazo indetermi 
nado e os membros de sua Diretoria respondem, subsid iaria 
mente, pelas obrigaçÕes sociais . 

Art. 45!! - O presente Estatuto entrará em vigor na data de 
sua publicação e sÓ poderá ser reformulado por Assembl éia 
Geral para esse fim especificamente convocada, com "quorun" 
de 2/3 (dois terços) de seus associados. 

ESTAlUli"O SOCI.M... 

fillt\ SlJlA. OOWSlTIUiçiD ~TIIJA E 

CONI!liÇÔES PARI'\. 00!1 IPI.!OOCICNJ~O 

Art. 1~ - O·Sind icato do Comércio Varejista de Hortifruti 
granjeiros do Estado do Amapá, com sede e foro em Macapá, 
no Estado do Amapá, é constituído para fins de estudo,coor 
de nação, proteÇão e representação da categoria, em todo a· 
territÓrio do Estado .do Amapá, nos t ermos da Legislàção em 
vigor ~ com intuito de colaboração com os poderes p~blicos 
e as demais associaçÕes no sentido da solidariedade de ela~ 
se e da s ua s ubordinação aos interesses nacionais. 

Art . 2! - são prerrogativas do Sindicato: 

I - Representar perante as autoridades administra 
tivas e judiciá~ias os inte resses gerais de s ua categoria e 
os inte resses individuais dos seus associados ; 

II - Celebrar convençÕes ou acordos coletivos; 

III - Eleger ou designar os representante s da cat~ 
geria, em qualquer local do Pais, abrindo e fechando dele 
gacias reg ionais, escritÓrios ou departamentos; 

IV - Colaborar com o · Estado, como Órgão técnico e 
consultivo, no estudo e soluçÕes dos problemas que se rel~ 
cionam com s ua categoria ; 

V - Impor contribuiçÕes a · t odos aque l e s que part_:!: 
ciparem como associados , nos termos da legislação em vigor; 

VI - Partic ipar .de Ent i dade Sindical do Comérc io 
de grau s uper i or; na forma previs t a na legislação em vigor; 

. VII -. Propugn.ar a favor da categor i a em qua l quer 
Foro, In s t â ncia ou Tribuna l, bem como pera nte a s oc iedade 
de um modo ge r a l . 

Art •. 3 ! - Cons idera- s e condiçÕes essenci a i s para o seu fun 
cionamento: 

I - Congrega r duas ou mais empresas da ativi dade 
zconÔmica,na -forma desc r ita no art i go prirrei ro do Estatuto; 

II - Ter a, empresa associada sede no Estado do 
Amapá, mesmo que .faça parte de algum grupo empresarial com 

sede em outro Estado da FPderação. 

Arj:. 4!! - o·s dirigentes do Sindicato, na forma desté Esta 
tuto, comprom.etem-se a postular pelo interesse da categoria 
fazendo us~ das prerrogativas constitucionais, valendo-se 
·do Direito de Representação, sempre que se fizer necessário. 

Parágrafo Onico ~ Além dos compromi~sos procedimentais pr~ 
v1stos neste artigo, os dirigentes do Sindicato obrigam-
se a: 

J Gratuidade no exercício dos cargos eletivos 
ressalvando a hipÓtese do afastamento do trabalho,para es 
se exercicio na forma da le i ; 

II - Abstenção de quaisquer atividade nao· compr! 
endidas nas finalid ades mencionadas em lei , inclusive as 
de caráter polltico-partidário; 

III - Não permiti r a cessão gratuita ou remunerada 
da sede a qualquer -entidade de natureza poÜtico-partidário; 

IV - Não se filiar a organizaçoes internacionais 
I 

salvo na forma de como dispuser a lei. 

Art. 5!! - É ass egurado às Empresas o Direito à filiação 
ao Sindicato, desde que p·articipem da atividade econÔmica 
descrita no artigo primeiro deste Estatuto. 

Art. 62 - são dire i tos dos associados: 

I - Tomar parte, votar e ser votado nas Assem 
bléias Gerais; 

II - Utilizar- se das vantagens e serviços prest~ 
dos pelo Sindicato ; 

III- Apresentar e -submeter a estudo da Diretoria 
quaisquer questÕes de interesse social e sugeri r medidas 
que entender conveniente; 

I~ - Requerer , com o minimo de assoc i ados corres 
pond.ente a 10% dos componentes do quadro social , a convoca 
ção de Assembléia Geral Extraordinária, mediante j ustif~ 

cativa. 

Art. 7~ - Do ato lesivo de direito ou contrário a este Es 
tatuto, emanado da Diretoria ou da Assembléia Geral, pod~ 
ra qualquer associado recorrer, dentro de trinta dias, p~ 

ra a utoridade competente. 

J!wt. 3! - Perderá se us direitos o associado que por qual 

quer motivo deixar o exercício da ativ idade economica, 

desc~ita no art ig o ·12 •. 

·Art . 9~ - São deveres dos Associados : 

I - Pagar pontualmente a mensalidad~'(~xada pela 
Diretor·ia ; ·, 

If - Comparecer as Ass embléias Gera i s e acat a r as 
s uas dec isÕe s ; 

III - Desempenhar o cargo pa ra o q~a l f oi el eito e 
no qual tenha s idc inve st ido; 

IV - Prestigiar o Sindica to por todos os meios ao 
seu a lcance e propagar o es plrito assoc i at ivo e~tre os e l e 
mentes da atividade representada; 

V - Nâo tom;;.. r delibESração qu e inter esse a a t i vi 
dade econÔmica ser.l pr·évi o pronunciament o do Sindicat o ; 

VI - Respeitar em t udo a l ei e acata r as a ut orida 
dE ~ con st ituí das ; 

VI I - Cumpr i r o present e Est atuto . 
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Art . 1~ - Os associados estão sujeitos as penalidades de 
suspensao e de eliminação do quadro social. 

i 1!! - Serão susper.sos· o& direitos dos associados: 

a) Qu~ nao comparecerem a três Assembl~ 
Gerais ccnsecutivas sem justa c•usa; 

b) Que desacatar a Assembléia Geral ou a 

Diretoria . 

i 2!! - Serão elimi~ados do quadro social os asso 
ciados: 

a) Que por ma cond~ta, espirito de discÓr 
dia ou falta cometida contra o patrimÔnio moral oo material 
do Sindicato, se constituírem em elementos nocivos a Entidade; 

b) Que, sem mot i vo justificado, permanec! 
rem em atraso no pagamento das mensalidades, por periodo 
igual ou superior a três meses. 

i 3!! - As penalidades serao impostas pela Oiretoria; 

i 4!! - A aplicação das penalidades, sob pena de 
nulidade, deverá preceder a audiência do associado, o qual 
poderá aduzir por esc r i to a sua defesa no prazo de dez dias, 
contados do recebimento da notificação. 

§ 5!! - Da penalidade imposta caberá recurso de 
acordo com a legislaçãq vigente. 

§ 6!! - A simples manifestação da maioria nao bas 
ta para aplicação de quaisquer penalidades , as quais só t! 
rao cabimento nos casos previstos na Lei e neste Estatúto. 

§ 7!! - Para o exercício da atividade,a cominação 
da penalidade não implicará incapacidade, que poderá ser de 
clarada por autoridade competente . 

Art. 11!! - Os associados que tenham sido eliminados do qu~ 
dro social, poderão regressar no Sindicato desde que sere~ 
bilitem a juizo da Assembléia Geral, ou liquidem seus debi 
tos quando se t ratar de atraso ou inadimpl ê ncia. 

Art. 12!! - O processo eleitoral e as votaçÕes , a posse dos 
eleitos ~ os recursos obedecerão as normas vigentes ni oca 
siao do pleito. 

§ 1!! - É facultado ao Sindicato, de· acordo co111 a :; 
suas necessidades organizar mesas coletoras intinerantes. 

§ 22 - É obrigatÓrio aos associados o voto nas 
eleiçÕes do Sindicato. 

CAPÍllLO Ill 

M AOIINISTRAÇÃO DO SIN>ICATO 

~- 13!! - O Sindicato será administrado por uma Diretoria 
cpmposta de sei& membros efetivos para os cargos de Pres! 
dente, Vice-Presidente, 12 Secretário e 22 Secretário, 12 

Tesoureiro, 22 Tesoureiro e até seis suplentes,eleitos P! 
la Assembléia Geral com mandato de três anos. 

Art. 14!! - À Diretoria compete : 

a) Dirigir o Sindicato de acordo com os seus Es 
tatutos, administrar o patrimÔnio social e promover o bem 
geral dos associados e da categoria representada; 

b) Elaborar os regimentos de serviços necessa 
rios, subordinados ao Estatuto; 

c) Cumprir e faze r cumprir as leis em vigor e d! 
mais pr eceitos emanados das autoridades competentes,bemc~ 
mo os Estatutos , Regimentos e ResoluçÕes prÓprias e das As 
sembléias Gerais; 

d) Aplicar as penalidades previstas no Estatuto ; 

e) Reunir-se em sessão, ordinariamente, uma vez 
por mes e, extraordinariamente sempre que o Presidente ou 
a maioria convocar. 

Art. 15!! - Ao Presidente compet e : 

I - Represen t ar o Sindicato perante a administra 
çao pÚblica e a justiça, podendo, neste Último caso, dele 

gar poderes; 

II - Convocar e presidir as sessoes da Diretoria , 
e convocar e instalar a Assembléia Geral; 

III - Assinar as atas das sessoes,o orçamento an~ 
al e todos os documentos que dependem da sua assinatura , 
bem como rubricar os livros da Secretar ia e os da tesoura 
ria; 

IV - Bem desempenhar o cargo para o qual fo i ele! 
to e no qual t enha sido investido; 

V - Nomear os funcionários e fixar- lhes os ven 
cimentos, conforme as necessidades do serviço, com a apr~ 

vação da Assembléia Geral; 

VI - Ordenar as despesas que forem autorizadas, 
apondo o seu visto nos cheques e contas a pagar, junto com 
o Tesoureiro; 

VII - Nâo tomar deliberaçÕes que interessem a ca 
tegoria sem previo pronunciamento do Sindicato; 

VIII - Respeitar a lei e as autoridades constitui 

das; 

IX - Cumprir o presente Estatuto. 

Art. 16!! - Ao Vice- Presidente compete : 

I - Substitui r o Presidente nas su~M ausencias 
e impedimentos ocasionai s; 

II - Colaborar com o Presidente no desempenho de 
suas funçÕes; 

Art• 1 7!! - Ao primeiro Secretário compete: 

I - Preparar a correspondência do Sindicato; 

li - Ter sob a sua guarda o arquivo; 

III - Redigir e ler as atas das sessÕes da Direto 
rja e das Assembléias; 

IV - Dirigir e fiscalizar os trabalhos da Secre 
taria; 

Parágrafo Único - Ao segundo Secretário compete substitui r 
o pr imeiro Secretário em suas ausências e impedimentos oca 
sionais. 

Art. 18!!- Ao primeiro Tesoureiro compete : 

I - Substituir o Secretário em seus impedimentos; 

li - Ter sob sua guarda a responsabilidade dos v~ 
lores do Sindicato; 

III - Assinar, juntamente com o presidente,sÓ che 
ques e efetuar os pagamentos e recebimentos autorizados ; 

IV - Dirigir e fiscalizar os trabalhos da tesou 
raria; 

V- Apresentar ao Conselho Fiscal balancetesmen 
sais e um balanço anual; 

VI - Recolher os rendimen t os do Sindicato à con 
ta/corren te bancária da inst i t uição financeira indicada P! 
la Diretoria ou a que for determinada por lei. 

Parágrafo Único - Ao segundo Tesoureiro compete substituir 
o primeiro Tesoureiro em s uas ausências e impedimentos oca 
sionais 

Ar~. 19!! - As Assembléias Gerais são soberanas , exceto nas 
resol~~Ões contrárias ai leis vigentes e a este Estatuto. 
Suas deliberaçÕes serão tomadas por maioria absoluta de v~ 
tos em relação ao total dos associados, em primeira convo 
cação e , em segunda, por maioria dos votos dos associados 
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presentes, salvo os casos previstos neste Estatuto. 

Parágraf o Úni co - A convocação da Assembléia Geral se;á fe~ 
ta por Edital publicado com antecedência mÍ.nimade três dias, 
no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação na ba 
se territorial do Sindicato . 

Art. 20~ - Realizar- se-ão as Assembléias Gerais Ext r ao r dina 
rias obaorvadaa aa proacriçÕoa antorioroa: 

I - Quando o Preoidonte, ou a maioria da Direto 
ria ou do Conselho Fiscal julgar conveniente; 

II - A r eque rimento dos associados, em numero de 
10%, os quais especificarão pormenorizadamente os motivos 

da convocação. 

Art. 211 - À convocação da Asembl éia Geral Extraordin~ria 
quando feita pela maioria da Diretoria, pelo Conselho Fi! 
cal ou pelos associados, não poderá opor-se ao Presidente 
do Sindicato, que terá de tomar providências para a sua re~ 
lização dentro de cinco dias, contados da entrada do requ! 
rimento na Secretaria. 

§ 1!! - Deverá comparecer a respectiva reuniao , 
sob pena de nu lidade, a maioria dos que a promoverem. 

§ 2!! - Na f a l ta de convocação pelo Presidente , 
f a-lo-ão, expirado o prazo marcado neste artigo,aquelesque 

1
a deliberarem r ealizar , com audiência da autoridade comp! 
tente. 

Art. 22~ - As Assembléias Extraordinárias so poderão tratar 
dos assuntos para· os quais foram convocadas. 

CIIPÍ:ru•w v 

00 COMSEUIO FISCAL 

Art- 23~ - O Sindicato ter·.i. um Con:;elho Fi:;,;al composto 
de três membros efetivos e igual nÚmero de suplentes , ele~ · 

tos pela Assembléia Geral, na forma deste Estatuto, lim i 
t ando-se a s ua competência à f iscalização de gestão finan 
ceira . 

§ 1!!- O Conse lho Fiscal• se reunira ordinaria 
mente, para apreciar a propost a orçamentária, as contas 
da Diretoria, inclusive o Balanço Anual e, extraordinari~ 
mente, para apreciar qualquer assunto de sua competência. 

§ 2!! - O parecer sobre o Balanço, previsao or 
çamcntária e s uas alteraç;es deverão constar de ''Ordem do 
Dia" da !\ssemblé-t-a Geral para esse fim convo~ada nos ter 
mos da legislação e~ vigor. 

CIIP.Írul..o VI 

Art. 24!!- Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscalpe~ 
derão seus mandatos nos seguintes casos: 

I - Maiversação ou dilapidação do patrimÔnio so 
cia l ; 

II -Grave violação deste Estatuto; 

III - Abandono de cargo na forma prevista no Pará. 
grafo Único do Art . 302; 

IV - Aceitação ou sol icitação de transferência 
que importe no afastamento do exercicio do cargo . 

§ 1!! - A perda de mandato será declarada pela 
Assembléia Geral ; 

§ 2!! - Toda suspensao ou destituição de cargo a~ 

ministrativo deverá ser precedida de notificação que asse 
gure ao interessado o pelno direito de defesa, cabendo 
curso na forma deste Estatuto. 

r e 

Art. 252 - Na hipÓtese de perda do mandato, as substitui 

çoes se farão de acordo com que dispÕem os artigos 26 e 27. 

Art- 26!! - A convocação dos suplentes quer para Diretoria, 
quer para o Conselho Fiscal, compete ao ·Presidente ou ao 
seu subst i tuto legal e obedecerá a ordem de menção na cha 
pa eleita. 

Art- 27!! - Havendo r enupcia o~ destituição de qualquer me~ 
bro da Dire t oria , assumirá, automat i camente , o cargo vago, 
o subst i t uto legal previsto neste Estatuto- . 

§ 1!! - Achando-se esgotada a l ista dos membros 
da Dir etoria• serão convocados os suplentes que ocupa rao 
os Últimos car gos; 

S 2~ - As renÚncias serao comunicadas, por es 
crito, ao Presidente do S indicato; 

S 3!! - Em se tratando de renÚncia do Pr esidente 
do Sindicato, será notificado igualmente por esc r ito ao 
seu s ubstituto legal que, dentro de quarenta e oito horas 
reunirá a Diretoria para ciência do ocorrido . 

Art- 28~ - Se ocorrer a ren Úncia coletiva da Dirteoria e 
do Conselho Fiscal, e se não houver s up lentes , o Presiden 
te, a inda que resignatário, convocar á a Assemblé ia Geral 
a fim de que esta constitua uma junta governativa provis~ 
ria .• 

Art - 29!! - A junta governativa provisÓria constituída nos 
termos do artigo anterior, procederá às diligência neces 
sárias à realização de novas eleiçÕes para a inves tidura 
dos cargos da Dirteoria e Consel ho Fiscal, de conformidade 
com as normas em vigor . 

Art. JO!! - No caso de abandono de cargo, proceder-se-á na 
fo rma dos art igos ~nteriores, não podendo, entretanto, o 
membro da Diretoria ou do Conse l ho Fiscal , que houver aban 
donando o cargo, ser eleito para qualquer mandato de admi 
nist ração ou de representação du~ante cinco anos. 

Parágrafo Único - Considera-se abando no de cargo a a usen 
cia não justificada a três reun iÕes sucessi vas da Direto 
ria ou do Conselho Fiscal . 

Art- 31~ - Ocorrendo faleciment o de membro da Diretoria ou 
Conselho Fiscal , proceder-se- á na conformidade dos Arts. 26 
e 27 . 

CAPÍTUt_O VII 

Art- 32~ - À Diretoria compete: 

I - Elabo rar e s ubmeter, até 31 de dezemb r o de 
.cada ano, depois de julgado pela Ass·embléia Geral Extra~~ 
dinária e com o parecer do Conselho Fiscal , à aprovaçao 
de autoridade competente, a proposta de orçamento de rece~ 
ta e despesa para o exercicio seguinte, observadas as ins 
truçÕe s em vigor; 

II - Organizar e submete r, durante o exercicio 
financeiro, depois de julgado pela Assembléia Geral e com 
o parecer do Conselho Fiscal, à aprovação da autoridade 
competente, o relatÓrio das ocorrências do ano ante rior, 
nos termos da lei e instituiçÕes em vigor ; 

II I - Prestar, ao término do mandato, contas de 
sua gest ão no exercicio financeiro correspondente, levan 
tando , para esse fim, por contabilidade legalmente habili 
tado, os balanços de receita e despesa rio livro diário e 
caixa rendas prÓprias, os quais , além da assinatura destes, 
constará as do Presidente e Tesoureiro , nos termos da lei 
e regulamentos em vigor. 

CAPÍIDLO VIII 

PATRD!IÔUliO 100 SDm>ICATO 
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·Art . 33~ - Constituem o patrimÔnio do Sindicato : 

I - As cont ribuiçÕes dos associados; 

I! - As doaçÕes e l egados ; 

II I - Os bens e val ores adq uiridos e as rendas por 
eles produzidas; 

IV - Os aluguéis de imÓveis e juros de titulos 
e dos depÓsitos ; 

V - As multas e outroas rendas eventuais. 

ParágraYo Único - Nenhuma contribuição poderá ser imposta 
aos associados além das determinadas expressamente em .lei 
e na fo rma do pr esente Estatuto salvo deliberação da As 
sembléia Geral. 

Art . 34! - As despesas do Sindicato correr ao pelas rubri 
cas previstas na lei e inst r uçÕes vige ntes. 

Art. 35! - A administração do patrimÔnio oo Sindicato, cons 
t i t uido pela t otal idade dos bens que ele possuir, compete 
à Diretoria. 

Art . 36! - Para alienação, locação e aqu1s1ção de bens~ 
veis deverá ser real~zada avaliação prévia pela Caixa Ec~ 
nÔmica Federal ou por qualquer outra organização legal ha 

bilitada a ta l fim. 

S 1! - Os bens imÓveis so serao alienados apos 
autorização da Assembléia Geral, reunida com a presença 
da maioria absol uta dos associados com direito a voto; 

S 2~ - Caso não seja obtido "quorum" estabele 
cido no parágrafo anterior , a matéria poderá ser decidida 
em nova Assembléia Gera l, re unida com qualquer nÚmero de 
associado com direito a voto , apÓs o transcurso de dez dias 
da primeira convocação; 

§ 3~ - Nas hipÓteses previstas nos parágrafos 
primeiro e segundo , a decisão somente terá validade se ado 
t ada pe l o mÍ nimo de 2/3 (dois terços) dos presentes em es 
crutineo sec r eto : 

S ~ - A venda do imÓvel sera efetuada pela Dl 
r etoria apÓs a decisão da Assemblé i a Geral, mediante con 
corrência pÚbl ica , com Edital publicado no Diário Oficial 
e na i mprensa local e · com antecedência mínima de trinta 
dias da data de sua realização . 

§ 5! - Os recursos destinados ao pagamento t~ 

tal ou parcelado dos bens adq ui r idos consignados obrigat~ 
r.iame nte nos orçamentos anuais . 

Art . 37~ - Os a·t os que i mportem na mal versação ou dilapl 
dação do patrimÔnio do Sindicato, são equiparados aos cri 
mes cont ra a economi a pc•pular , de acor do. com a l egislação 
em vigor . 

Art. 38! - No caso de dissolução do Sindicato , o que sed~ 
rá por del iberação expressa da Assemblé i a Geral para esse 
fim convocada e com a presença ~inima de 2/3 (dois terços 
dos associados qu ites, o seu patrimÔn i ?, pagas as dividas 
legit i mas decorrentes de s uas responsabilidades, e em se 
tratando de numerário em caixa e Banco e em pode r de c r! 
dores diversos , será depositado em conta bloqueada no Ba~ 
co do Brasil S/A a crédito de conta '~inistério do Traba 
l ho" - DepÓsito dos Poderes Publicos - Conta de Emprego e 
Salário" e será restituído, acrescido dos j uros bancários 
respectivos , ao Sindicato da mesma categoria que vier a 
ser constituído apÓs os depÓsitos dos. seus Estatutos no Ór · 
gao competent e . 

CAPÍ'lULD IX 

OISI'OSIÇÕES GERAIS 

Art. 39! - Cabe , também à Assembléia Ge r al as del'iberaçõés 
concernentes aos seguintes assuntos: 

I - Eleição do associado para representação da 
atividade econÔmica; 

II - Tomada e aprovaçao de Conta da Di r etoria; 

III - Aplicação do PatrimÔnio; 

IV- Ju l gamento dos atos da Diretoria, r elativos 
a penalidades impostas a associados. 

Art. 40~ -A aceitação dos cargos de Presidente, Secretá 
rio e Tesoureiro da Diretoria do Sindicato importará 
obrigação de residir na localidade da sede. 

na 

Art . 4 1! - Serão nulos, de pleno direito, os atos pratica 
dos com objetivo de desvirtuar , impedir ou fraudar a apll 
cação dos preceitos contidos na le i . 

Art . 42~ - Não havendo disposição especial em contrário , 
prescreve em dois anos o dir~ito de pleitear a reparaçao 
de qualquer ato infrigente de di sposição nela contida. 

Art. 43! - Em todo o territÓrio nacional, o Sindicato, q~ 
do julgar oportuno, pode instituir agéncias ou secçoes,p~ 
ra melhor proteção dos seus associados e da categoria que 
representa. 

Art. ~ - O Sindicato e constituído por prazo indetermi 
nado e os membros de s ua Diretoria respondem, subsidiaria 
mente , pelas obrigaçÕes sociais . 

Art. 45!. - O presente Estatuto entrará em vigor na data de 
sua publicação e só poderá ser reformulado por Assembléia 
Geral para esse fim especificamente convocada , com "quorun" 
de 2/3 (dois terços) de seus associados. 

ESTAlUTO SOCIAL 

SIN>ICATO DO COIÉRCIO VAREJISTA 

DE PIOIJTOS FAIIIW:ârrl:OOS 

CAPÍru...O I 

DA 9.JA CXHITilUIÇÃO ~TIVA E 

CONDIÇÕES PARA SEU R.N:IawelfO 

Art. 1 ! - O Sindicato do Comérc i o Varejista e produtos far 
macêuticos do Es tado do Amapá, com sede e foro em Macapá~ 
no Estado do Amapá, é constit uído par a fins de estudo,_ c~ . 
ordenação, proteção e re presentação legal da categoria,em 
todo o territÓ r io do Estado do Amapá nos termos da Legi~ 
lação em vigor e com intu ito de colaboração com os poderes 
pÚblicos e as demais associaçÕes no sentido da so l idarie 
dade da classe e da sua subordinação aos interesses nacio 
nais . 

Art. 2! - São prerrogativas do Sindicato: 

I - Representar perante as autoridades rutmnist~ 
tivas e j udiciárias os inter esses gerais de s ua categoria e 
os interesses individuais dos seus associados; 

II - Celebrar convençÕes ou acordos coletivos; 

UI Eleger ou designar os representantes da cat! 
goria, em qualquer local do Pais, abrindo e f echando dele 
gacias regionais, escritÓrios ou departamentos; 

IV - Colaborar com o Estado , como Órgão técnico e 
consultivo, no estudo e s oluçÕes dos probiemas que se rel~ 
cionam com sua categoria; 

V - Impor contribuiçÕes a todos aque l es que partl 
cd.parem como assoc iados, nos termos da legislação em vigor; 

VI - Participar de Entidade Sindical do Comércio 
de grau s uper~or, na forma prevista na legislação em vigor; 

V~I - Propugnar a favor da categor.ia em qualquer 
Foro, Instância ou Tribunal, bem como perante a sociedade 
de um modo geral. 
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· Art. 3!! - Considera- se condiçÕes essenciais parao seu fun 
cionamento : 

I - Congregar duas ou mais empresas da atividade 
econÔmica,na forma descrita no artigo primeiro do Estatuto; 

II - Ter a empresa associada sede no Estado do 
Amapá, mesmo que faça parte de a l gum grupo empresarial com 
sede em outro Estado da Federação . 

Art . 4!! - Os dirigentes do Sindicato, na forma deste Esta . 
tuto, comprometem- se a postular pelo interesse da categoria 
fazendo uso das prerrogativas constitucionais; valendo- se 

do Direito de Representação, sempre que se fizer necessário. 

Parágra~o Único Além dos compromisr.os procedimentos prc 
vistos neste artigo, os dirigentes do Si nd-icato obrigam-se 

a: 

Gratuidade no exercício dos cargos eletivos 
ressalvando a hipÓtese do afastamento do trabalho,para es 

se exercicio na forma da lei; 

II - Abstenção de quaisquer atividad; nao compr! 
endidas nas finalidades mencionadas em lei, inclusive a s de 
carater politico- partidár i o ; 

II I - Não permitir a cessao gratuita ou rc<runerada 
da sede a qualquer entidade de natureza poÜtico-partidária ; 

IV - Não se filiar a organizaçoes internacionais, 
salvo na forma de como dispuser a lei. 

CIW.Írul.O li 

Art. 5~ - É assegurado as Empresas o Direito a filiação ao 

Sindicato, desde que participem da atividade econÔmica des 
c rita no artigo primeiro deste Estatuto . 

Art. 6~ - São direitos dos associados : 

I - Tomar parte , vo tar e ser vo tado nas Assem 
blé ias Gerais; 

II - Utilizar-se das vantagens e serviços prest~ 

dos pelo Sindicato; 

III - Apresentar ~ submeter a estudo da Dire toria 
quaisquer ques tÕes de interesse social e sugerir medidas 
que entender conveniente; 

IV - Requerer, com o mínimo de associados corres 
pondente a 10% dos componentes do quadro social , a convoca 

ção de Asse~bl~ ia Geral Extraordinária, mediante j ust if! 
cativa. 

Art . 7!! - Do a t o lesivo de direito ou contrar i o a es te Es 
tatuto, ema nad o da Diretoria ou da Assembléia Geral , pod~ 
ra qualquer associado recorre r, dentro de trinta dias, p~ 

ra autoridade competente . 

Ac-l4 Ct..,. - l' ·~ rde rá SCU!> \ i 1:':.:! l ()!; O · ' ~r_. l)t; i.:u!o q ue ~o: · q11al 

f!! l l~r· wo t ivu dci"ar· o cx e t·,; i.;io da aL j v.i..UaJ e CCOIIOI·•ic:t, 

ch.:SCI'il. ;l lltJ r.Jr·LjtJO ·t •2 . 

Jll.ir't. !I~ - São deveres dcs Assc-ciadcs: 

I . Paçar pontua l men t e a mensa l idade fixada pela 
Diretoria; 

II - Comparecer as Assembl~ias Gerais e acatar as 
suas decisÕes; 

III - De sempenhar o cargo pa ra o q~a l foi ele i to e 

no qual tenha sidc investido; 

IV - Prestigiar o Sindicato por todcs os meios ao 
seu alcance e propagar o esp i rito associativo e~tre os ele 
mentos da at i vidade representada; 

V - Nâo tomê.r deliberação que interesse a ativi 
dace econÔmi ca ser.; pr·évio pronunciament-o du Sindicato; 

VI - Respeita r en, tudo a lei e acatar as autor ida 

des constituidê.Si 

VII - Cumpri r o presente Estatuto. 

Art. 1101~ - Os .·a ssoc iados estao s ~jei.tos as pe nalidades de 
s~spensao e de eliminação du quadro social. 

~ 1!! - Serão susper.sos os direitos dos associados: 

a) QuE: não cc:mp<:rece rem a três Assembléias , 
Gerais ccnsecutivas sem justa c&usa ; 

b) Que desacatar a Assen,bléia Geral ou a 

Diretoria. 

§ 2~ - Serão eliminados do quadro soc ial os asso 

ciados : 

a) Que por ma ccnd~ta , espirito de discÓr 
dia ou falta cometida cont ra o patrimÔnio moral ou material 
do Sindicato, se cons ti tu i r em em elemer. tos nocivos a Entidade ; 

b) Que, sem motivo justificado , pe rmanec~ 

rem em atraso no paga~ento das mensalidades, por per í odo 
igual ou s up erior a três meses . 

§ 3<!' - As penalidades serao impostas pela Diretoria; 

~ 4'! - A aplicação das penalidades, sob pena de 
nul idade , deverá preceder a audiência do associado , o qual 
poderá aduzir po r esc rito a sua defesa no prazo de dez dias, 
contados do recebimento da notificação . 

§ 5!! - Da penalidade imposta caberá recurso de 
acordo com a legislação vige nte . 

§ 6~ - A s imples man ifes tação da maioria nao bas 
ta para aplicação de qua isquer penalidades, as qua i s sÓ t~ 

rao cab imen to nos casos previ stos na Lei e neste E~tat~to . 

§ 7!! - Para o exercíc io da at iv i dade,a cominaçao 
da penalidade não impl icará incapacidade, que poderá ser de 

c l arada por auto r idade competente. 

Art . 11!! - Os associados que tenham sido eliminados do qua 

dro socia l, poderão regressar no Sind icato desdé que sere~ 
bilitem a juizo da Assembl~i• G~ral, ou l iquidem seus debi 
tos quando se trata r de atraso ou inadimplência. 

Art . 12!! -O processo ele itoral e as votaçÕes, a posse dos 
e l eitos e os recursos obedecerão as normas vigentes na oca 
sião do pleito. 

.-

§ 1!!- É facultado ao S indica t o, de acordo comas 
s uas necessidades organizar mesas co l etora s intinerantes. 

§ 21 - É ob r igatÓrio aos associados o voto nas 

eleiçÕes do Sindicato . 

CJU>ÍllA..O 111 

M A4NDHS11RAÇÃO 00 SRJI!)ICATO 

Art. 13!! - O Sindicato será administrado por uma Diretoria 

cpmposta de seis membros efetivos pa ra os cargos de Prcsi 
dente, Vice-Presidente, 11 Secretário e 2 1 Secre t á rio, 11 

Tesour eiro, 21 Tesoure iro e at~ seis suplentes,eleitos p~ 
la Assembl~ia Geral com mandato de três anos. 

Art . 14~ - À Diretoria compete: 

a) Dirigir o Sindicato de acordo com os seus Es 
tatutos, administrar o patrimÔn io social e p romover o bem 
gera l dos associados e da categoria representad~ ; 

b) Elaborar os regimentos de serviços 
rios, subordinados ao Estatuto; 

necessa 

c) Cumprir e fazer cumprir as le is em vigore d!:_ 
mais preceitos emanados das autoridades competentes,bem c~ 
mo os Est atutos, Regime ntos e Reso luçÕes prÓprias e das As 
sembléias Gerais; 

d) Aplicar as penalidades previstas no Esta tu to; 

e ) Reunir-se em sessão, ordinariamente, uma vez 
por mes e , extraordinariame nte sempre que o Pr~sidente ou 
a maioria convocar. 
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Art. 15~ - Ao Presidente compete: 

I - Representar o Sindicato perante a administra 
çao pÚblica e a justiça, podendo, neste Último caso , dele 
gar poderes; 

II - Convocar e presidir as sessoes da Diretoria, 
e convocar e instalar a Assembléia Geral; 

III - Assinar as atas das sessÕes,o orçamento an~ 
al e todos os documentos que dependem da sua assinatura , 
bem como rubricar os livros da Secretari a e os da tesoura 
ria; 

IV - Bem desempenhar o cargo para o qual foi ele.!_ 
to e no qual tenha sido investido ; 

V - Nomear os funcionários e fixar-lhes os ven 
cimentos, conforme as necessidades do serviço, com a apr~ 

vação da Assembléia Geral; 

VI - Ordenar as despesas que forem autorizadas, 
apondo o seu visto nos cheques e contas a pagar, junto com 
o Tesoureiro; 

VII - Nâo tomar deliberaçÕes que interessem a ca 
tegoria sem prcvio pronunciamento do Sindicato; 

VIII - Respeitar a lei e as autoridades constitui 
das ; 

I X - Cumprir o presente Estatuto . 

Art. 16~ - Ao Vice-Presidente compete : 

I - Substi tu ir o Pre siden te nas suas ausencias 
e impedimentos ocasionais; 

II - Colaborar com o Presidente no desempenho de 
suas funçÕes; 

Art . 17~- Ao primeiro Secretário compete : 

I - Preparar a correspondência do Sindicato ; 

II - Ter sob a sua guarda o arquivo; 

III - Redigir e ler as atas das sessões da D1reto 
ria e das Assembléias; 

IV - Dirigir e fiscalizar os trabalhos da Secre 

ta ria; 

Parágraf o Único - Ao segundo Secretário compete substituir 
o primeiro Secretário em suas ausências e impedimentos oca 

sionais . 

Art. 18~ - Ao primeiro Tesourei ro compete: 

I - Substituir o Secretário em seus impedimentos; 

II - Ter sob sua guarda a responsabilidade dos v~ 
lores do Sindicato; 

III - Ãssinar, j untamente com o presidente,sÓ che 
ques e efetuar os pagamentos e recebimentos autorizados; 

IV - Dirigir e fiscalizar os trabalhos da tesou 

raria; 

V- Apresentar ao Conselho Fiscal balancetesmen 

sais e um balanço anual; 

VI - Recolhe.r os rendimentos do Sindicato a con 
ta/corrente bancária da instituição financeira indicada P! 
la Diretoria ou a que for determinrda por lei . 

Parágrafo Úni co - Ao segundo Tesoureiro compete s ubstituir 
o primeiro Tesoureiro em suas ausências e impedimentos oca 

sionais 

CAPÍnLO IV 

Art. 19~ - As Assembléias Gerais são soberanas, exceto nas 
resoluçÕes contrárias as leis vigentes e a este Estatuto . 
Suas deliberaçÕes serao tomadas por maioria absoluta de vo 
tos em relação ao total dos associados, em primeira convo 

caçao e, em segunda, por maioria dos votos dos associados 
presentes, salvo os casos previstos neste Estatuto . 

Parágrafo Único - A convocação da Assembléia Geral será fe.!_ 
ta por Edital publicado com antecedência minimade três dias, 
no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação na ba 
se territorial do Sindicato . 

Art. 20~ - Realizar-se-ão as Assembléias Gerais Extraordina 
rias observadas as prescriçÕes anteriores: 

I -Quando o Presidente , ou a maioria da Direto 
ria ou do Conselho Fiscal julgar conveniente; 

II - A requerimento dos associados, em numero de 
10%, os quais especificarão pormenorizadamente os motivos 

da convocação . 

Art. 21f - À convocação da Asembléia Geral Extraordin~ria 
quando feita pela maioria da Diretoria , pelo Conselho Fi~ 

cal ou pelos associados, não poderá opor-se ao Presidente 
do Sindicato , que terá de tomar providências para a sua re~ 
lização dentro de cinco dias, contados da entrada do requ! 
rimento na Secretaria . 

S 1~ - Deverá comparecer a respectiva reuniao, 
sob pena de nulidade, a maioria dos que a promove rem . 

S 2~ - Na falta de convocação pelo Presidente , 
fa-lo-ão, expirado o prazo marcado neste artigo,aquelesque 
a deliberarem realizar; com audiência da autoridade comp! 

tente . 

Art. 22~ - As Assembléias Extraordinárias so pode r ão tratar 
dos assuntos para os quais foram convocadas . 

CI\J•j llA.O V 

lJO COJJfiLUIO I J~ 

Art . 23• - O Sindicato terá um Con:;elho Fiscal composto 
de três membros efetivos c igual nÚmero de suplentes , ele.!_ 
tos pela Assembléia Geral , na forma deste Estatuto , limi 
tando-sc a sua competencia ~ fis calização de gestão finan 

ceira . 

S 1~ - O Conselho Fisc~l se reunira ordinaria 
mente, para apreciar a proposta orçamentár ia, as contas 
da Diretoria, i nclusive o Oalanço Anual e, extraordinari~ 
mente, para apreciar qualquer ass unto de sua competencia . 

S 2~ - O parecer sobre o Balanço , previsao or 
çamentár i a e s uas alteraçÕes deverão constar de "Ordem do 
Oh" da Assembléia Geral para esse fim convocada nos ter 

mos da legislação e~ vigor. 

CAP.iruw VI 

~ I'EJG\ DO IINJDATO 

Art. 24~- Os membros da Diret~ria e do Conselho Fiscalpe~ 
derão seus mandatos nos seguintes casos: 

I - Malversação ou di1apidação do patrimÕnio so 

cial; 

li Crave vio l ação de~te Es tatu to ; 

III - Abandono de cargo na forma prevista no Pará 

grafo Único do Art . 30~; 

IV - Aceitação ou solicitação de transferência 

que importe no afastamento do exercicio do cargo . 

S 1 ~ - A perda de mandato será declarada pela 

Assembléia Geral; 

S 2~ - Toda suspensao ou destituição de cargo a~ 
ministrativo deve rá ser precedida de notificação que asse 
gure ao interessado o pelno direito de defesa , cabendo re 
curso na fo rma deste Estatuto. 
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Art. 25~ - Na hipÓtese de pe r da do mandato, as substitui 

çoes se fa rão de acordo com que dispÕem os artigos 26 e 27. 

Art. 26~ - A convocaçao dos suplentes quer para Diretoria, 

quer para o Conselho Fiscal , compete ao Presidente ou ao 
seu substituto legal e obedecerá a ordem de menção na cha 
pa eleita . 

Art. 27~ - Havendo renuncia ou destituição de qualquer me~ 
bro da Diretoria, assumirá, automaticamente, o cargo vago, 
o substituto legal previsto neste Estatuto. 

§ 1~ - Achando- se esgotada a lista dos membros 
da Diretoria, serão convocados os suplentes que ocuparao 
os Últimos cargos ; 

§ 2~ - As renuncias serão .comunlcadas, por es 
crito, ao Pr esidente do Sindicato; 

i 3! - Em se tratando de renuncia do Presid~nte 
do Sindicato, será notificado igualmente por escr~to ao 
seu substituto legal que, dentro de quarenta e oito horas 
reunira a Diretoria p~ra c i encia do ocorrido. 

Art. 28~ - Se ocorrer a renuncia coletiva da Dirteor~a e 
do Conselho Fiscal, e se não houver sup l entes, o Presiden 
te, ainda que resignatário, convocara a Assembl~ia Geral 
a fim de que esta constitua uma j un t a governativa provis~ 
ria . 

Art. 29!! - A junta governativa provisÓria constituída nos 

termos do artigo anterior, procederá às d ili~ência neces 
sárias à realização de novas eleiçÕes para a _ investidura 
dos cargos da Dirteoria e Conselho Fiscal, de conformidade 
com as normas em vigor. 

Art . 30~ - No caso de abandono de cargo, proceder-se- á na 
forma dos artigos an t eriores, não podendo, entretanto, o 
membro da Diretoria ou do Conse lho Fiscal, que houve r aban 
danando o cargo, s er eleito para qualquer mandato de admi 

nistração ou de repre sentação durante cinco anos. 

Par~grafo Úni co - Considera-se aband ono de cargo a ausen 
cia não justificada a três reunioes sucessivas da Direto 

ria ou do Conse l ho Fiscal. 

Art. 31~ - Ocorrendo fa l ec imento de membro da Diretoria ou 
Conselho Fiscal, proceder- se- á na con formidade dos Arts. 26 
e 27 . 

D\IPÍmLO VIII 

GlESlfÀ!ll ~AA E SUlr. FI~ 

Art. 32~ - .À Diretoria compete: 

I - Elaborar e s ubmeter , até 31 de dezembro de 

cada ano, depois de ju~gado pela Assemblé ia G:ral Extra~~ 
dinária e com o parecer do Conselho Fiscal, a aprovaçao 
de autoridade compete nte , a pr oposta de orçamento de rece_!: 
ta e despesa para o exercic io segu inte, observadas as in s 

truçÕes em vigor; 

II - O_rganizar e s ubmeter, durante o exerc~cio 

financeiro , depo is de jul gado pela Assembl~ia Ge ral e com 
o pa rece r do Conselho Fiscal, à aprovação da a uto ridade 
competente, o r e latÓ rio das ocorrências do ano anterior, 

nos termos da lei e :nstit uiçÕes em vigor; 

III - Pres tar, ao término do ma ndato , contas de 
sua gestão no exercicio fi nance i ro corresponde nte , l evan 
tando , para esse fim, por contabi lidade legalmente habil_!: 
t ado, os bal anços de r ec e i ta e despesa no livro diá rio e 
caixa rendas prÓprias, os qua i s , al ém da ass inatura destes,' 

constará as do Presidente e Tesoure iro, - nos t e rmo s da l ei 

e regulame ntos em vigor . 

C_A!f'ÍIDLO YIH 

PATIWÕ4JIO oo· SDI!IUCAlfO 

Art. 33~ - Cons t ituem o pat rimÔnio do Sindicato: 

I As contribuiçÕes dos associados; 

II - As doaçÕes e legados; 

III - Os bens e valores adqui r idos e as rendas por 
eles produzidas; 

IV - Os aluguéis de imoveis e jur os de titulas 
e dos depÓsitos; 

V- As multas e outroas . rendas eventuais . 
' 

IPar~grat'o Úlrdco Nenhuma contribu i ção poderá ser imposta 
aos associados além das determinadas expressamente em lei 
e na forma do present~ Estatuto salvo deliberação da As 
sembléia Geral. 

Art . 34~ - As despesas do Sindicato correrao pelas rubri 
cas previstas na lei e inst r uçoes vigentes . 

Art . 35i!!! - A administração do patrimÔnio do Sindicato, cons 
tituido pela totalidade dos oens que ele possui r , compete 
à Diretoria. 

Art. 36!!! - Para alienação, locação e aquisiçao de bens~ 
veis deverá ser realizada avaliação prévia pela Caixa Ec~ 
nÔmica Federal ou po r qua l quer outra organização legal ha 

bilitada a tal fim . 

§ 1 ~ - Os bens imÓveis so serao alienados apos 

autorização da Assemblé i a Geral, reunida com a p resença 
da maioria absoluta dos associados com direito a voto; 

§ 2~ - Caso não seja obtido "quorum" estabele 

cido no parágrafo anterior, a matér i a poderá se r decidida 
em nova Assembl~ia Geral , reunida com qualquer nÚmero de 
assoc i ado com di r eito a voto, apÓs o transcurso de dez dias 

da pr imeira convocaçao; 

§ J!!! - Nas hipÓteses prev i stas nos parágrafos 
primeiro e segundo, a decisão somente terá validade se ad o 
tada pelo mlnimo de 2/3 (dois terços) dos presentes em es 

crutineo secreto; 

§ 4 !!! - A venda do imÓve l sera efetuada pela 0_!: 
re ter ia apos a decisão da Assembléia Geral, med i an te con 
corrência pÚblica , com Edit al publicado no Diário Oficial 
e na imprensa local e com antecedênc ia mínima de t rinta 
dias da data de ·sua realização .· 

§ 5!!! - Os recursos destinados ao pagamento t o 

tal ou parcelado dos bens adqui r'i dos consignados obr igat~ 

riamente nos orçamentos anuais. 

Art. 37!!! - Os atos que im;:Jertem na malve rsação OL: dilapi 
dação do patrimônio do Sindicatc, sãc equipar ados aos cr i 
mes contra a economi'a pc·pu l ar, de aco"rdo com a l egislação 

em vigo r . 

Art . 38!!! - No caso de dissol ução do Sindicato, o que se d_c: 

rá por deliberação exp ressa da Assembléia Ge r a l para esse 
fim convocada e com a p resença minima de 2/ 3 (dois terços) 

dos associados qu i tes, o seu patr i mÔnio , pa·gas as dividas 
l eg itimas decorrent es de suas responsabilidades , e _em se 
trata ndo de numerário em caixa e Banco e em pode r de cr::_ 
dores dive r sos , será d epositado em conta bloqueada no Ba~ 
co do Bras il S/A a crédito de conta "M inistério do Traba 
lho" - De pÓsito d os Pod er es Pub licos - Conta de Emprego e 
Salário" e se r á r estituído , acrescido dos ju ros bancá rios 
respect i vos , ao S i nd icato da mesma categoria que vier a 
se r cons tituído apÓs os depÓsitos dos seus Estatutos noór 

gao competen te . 

CAJPi ruw IX 

il>:n:Sffi!S:U:ÇÕES GERMS 

Art. 39~ - Cabe, t ambém à Assembl é i a Geral as d~lib~raçÕes 
concernentes aos segu i ntes ass untos : 

I -- El ei ção do associado para repr esentação da 
atividade economica; 
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II Tomada e aprovaçao de Conta da Diretoria; 

III - Aplicação do PatrimÔnio; 

IV- Julgamento dos atos da Diretoria,relativos 
a penalidades impostas a associados . 

Art. 40~ - A aceitação dos cargos de Presidente, Secretá 
rio e Tesoureiro da Diretoria do Sindicato importará na 
obrigação de residir na localidade da sede . 

Art. 41~ - Serão nulos, de pleno direito, os atos pratic~ 
dos com objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a apl! 
cação dos preceitos contidos na lei. 

Art. 42~ - Não havendo disposição especial em contrário 
prescreve em dois anos o direito de pleitear a reparaçao 
de qualquer ato infrigente de disposição nela contida. 

Art. 43~ - Em todo o te rritÓrio nacional , o Sindicato, ~ 
do julgar oportuno, pode instituir agências ou secções,p~ 
ra melhor proteção dos seus associados e da categoria que 
representa. 

Art. ~ - O Sindicato é constituído por prazo indeterm! 
nado e os membros de sua Diretoria respondem, subsidiaria 
mente, pelas obrigaçÕes sociais . 

Art. 45~ - O presente Estatuto entrará em vigor na data de 
sua publicação e sÓ poderá ser reformulado por Assembléia 
Geral para esse fim especificamente convocada, com "quorum" 
de 2/3 (dois terços) de seus associados. 

ESTAlUTO SOCIAL. 

SIM>ICATO DO aJIIÉRciO VAREJISTA DE MATERIAIS 

DE ~. ELÉTRica; E tmiWu:cos 

CAPÍru..O I 

Do\ SM aJNS1TIUIÇÃO PRERROGATIVA E 

CONDIÇÕES PARA SBJ R.N:IOWIDITO 

Art. ~~ - O Sindicato do Comércio Varejista de Mater.iais de 
Construção, Elétricos e Hidráulicos do Estado do Amapá,com 
sede e foro em Macapá, no Estado do Amapá, é constituidop~ 
ra fi~s de estudo, coordenação , proteção e representação 
legal da categoria, em todo o territÓrio do Estado do Am~ 
pá nos termos da Legislação em vigor e com intuito de cola 
boração com os poderes pÚblicos e as demais associaçÕes no 
sentido da solidariedade da classe e da s ua subord inação 
aos interesses nacionais . 

Art. 2~ - São prerrogativas do Sindi~ato : 

I - Representar perante as autoridades administra 
tivas e judiciárias os interesses gerais de s ua categoria e 
os interesses individuais dos seus associados; 

II - Celebrar convençÕes ou acordos coletivos; 

III - Eleger ou designar os representantes da cat! 
goria , em qualquer local do Pais, abrindo e fechando dele 
gacias regionais, escritÓrios ou departamentos; 

IV - Colaborar com o Estado , como Órgão técnico e 
cons ultivo, no estudo e soluções dos problemas que se rela 

cionam com sua categoria; 

V - Impor contribuiçÕes a todos aqueles que par 
ticiparem como associados, nos termos da legislação em vigor; 

VI - Participar de Entidade Sindical no Comércio 
·de grau s uperior , na forma prevista na legislação em vigor; 

VII - Propugnar a favor da categoria em qualquer 
Foro, Instância ou Tribunal, bem como perante a sociedade 

de um modo geral. 

Art. ~ - Considera- se condiçÕes essenciais para seu fun 
cionamento: 

I- Congregar duas ou mais~ da atividade• 
economica, na forma descri ta no artigo primeiro do Estatuto; 

n - Ter a empresa associada sede no Estado do 
Amapá, mesmo que faça parte de algum grupo empresarial com 
sede em outro Estado da Federação . 

Art. ~ - Os dirigentes do Sindicato, na forma deste Esta 
tu to, comprometem-se a postular pelo interesse da categoria 
fazendo uso das prerrogativas constitucionais, valendo- se 
do Direito de Representação, sempre que se fizer necessário. 

Parágraro único - Além dos compromissos procedimenuus pr! 
vistos neste artigo, os dirigentes do Sindicato obrigam·· 
se a: 

I - Gratuidade no exe r cício dos cargos eletivos 
ressalvando a hipÓtese do afastamento do trabalho,para es 
se exercÍcio na forma da lei; 

II - Abstenção de quaisquer atividade nao compr! 
endidas nas finalidades mencionadas em lei, inclusive as 

de caráter polÍtico-partidário; 

III - Não permitir a cessão gratuita ou remunerada 
da sede a qualquer entidade de natureza polÍtico-partidário; 

IV - Não se filiar a organizaçÕes internacionais, 
salvo na forma de como dispuser a lei . 

CAPÍnU> li 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS 

Art . 5~ - É assegurado às Empresas o Direito a filiação 
ao Sindicato , desde que participem da atividade economica 
des~rita no artigo pri meiro deste Estatuto . 

Art. 62 - são direitos dos associados : 

I - Tomar parte , votar e se r votado nas Assem 

bléias Gerais; 

II - Utilizar-se das vantagens e serviços prest~ 
dos pelo Sindicato; 

III - Apresentar e submeter a estudo da Diretoria 
quai.squer questÕes de interesse social e suger ir medidas 
que entender conveniente; 

IV - Requerer , com o mjnimo de associados corres 
pondente a 10% dos componentes do quadro social,a convoca 
ção de Assembléia Ger~l Extraordinária, mediante justif! 
cativa. 

Art. 7~ - Do ato lesivo de direito ou contrário a este Es 
tatuto, emanado da Diretoria ou da Assembléia Geral, pod! 
ra qualquer associado recorrer , dentro de trinta dias, p~ 
ra autoridade competente . 

Art. 8~ - Perderá seus direitos o associado que por qual 

quer motivo deixar o exercício da atividade econÔmica, 

descrita no artigo 1 g . 

Art. 9~ - São deveres dos ass~Íados: 

I - Pagar pontualmente a mensalidade fixada pela 
Diretoria; 

II - Comparecer as Assemoléias Gerais e acatar as 
s uas decisÕes; 

III - Desempenhar o cargo para o qual foi eleito e 
no qual tenha sido investido; 

IV - Prestigiar o Sindicato por todos os me i os ao 
seu alcance e propagar o espÍrito associativo entre os ele 
mentos da atividade representada; 

V - Não tomar de l iberação que interesse à ativi 
vidade econÔm1ca sem prévio pronunciamento do Sindicato; 

VI - Respeitar em tudo a lei e acatar as autorida 

des constifuidas; 
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VII - Cumprir o presente Estatuto . 

Art. 10~ - Os associados estão sujei t os às penalidades de 
suspensao e de eliminação do quadr o social . 

§ 12 - Serão suspensos os direitos dos associado;; : 

a) Que nao comparecerem a t rês Assembléias 

Gerai~ consecut ivas sem justa causa; 

b) Que de sacatar a Assembléia Geral ou a 
Diretor.ia. 

§ 2!!! - Serão eliminados do quadro social os asso 
c iados : 

a) Que por ma conduta, espirito de discÓr 
dia ou fal ta cometida contra o patrimÔnio mo r.al ou material 
do Sindicato, se constituí rem em elementos nocivos a Entidade; 

b) Que , sem motivo just ificado, permanec! 
rem em atraso no pagamento das mensalidades, por periodo 
i gual ou superior a t r ês meses . 

§ 3~ - As penal idades serao impostas pela Diretor ia. 

§ 4! - A aplicação das penalidades, sob pena de 
nulidade, deverá preceder a audiência do associado, o qual 
poderá aduzir por esc rito a , sua defesa no pr azo de dez dias, 
contados do receb imento da notificação . 

§ 5! - Da penalidade imposta caberá recurs9· de 

Art. 15!!!- Ao Presidente compete : 

I - Representa r o Sindicato perante a administra 
çao pÚblica e a ju~tiça, podendo, neste Último caso, de l e 
gar poderes; 

I I - Convocar e pr esidi r as sessoes da Di retor ia, 
e convocar e instalar a Assembléia Geral ;. 

III - Assinar as atas das sessÕes,o orçamento an~ 
al e t odos os documentos que dependem da s ua assinatu r a , 
bem como rubricar os livros da Secretaria e os da tesoura 
r ia; 

I V - Bem desempenhar o cargo para o qual foi ele i 
to e no qual tenha sido i nvestido; 

V - Nomear os funcionários e fixar-lhes os ven 
ciment os, conforme as necessidades do serviço , com a apr~ 
vaçao da Assembl éia Geral; 

VI - Ordenar as despesas que forem aut.orizadas, 
apondo o ·seu visto nos cheques e contas a pagar, j unto com 
o Tesoure i ro; 

VII - Não t omar deliberaçÕes que í nt ·eressem · a ca 
tegoria sem previa pronunciamento do Sindicato; 

VII I - Respe itar a lei e as a utoridades constitu í 
das ; 

IX - Cumprir o presente Es tatu to . 

acordo com a legis lação vigente·. Art . 16!!! - Ao Vice- Presidente compete: 

§ 6! - A simples man i festação da maioria nao bas 
ta para aplicação de quaisquer pehalidades, as quai s sÓ t! 
rao cabimento nos casos pr evistos na Lei e neste Estatuto . 

§ 7! - Para o exercício da atividade,a cominaçao 
da penalidade não i mplicará incapacidade, que poderá ser d! 
clarada 'por auto r idade competente 

Art . 111! - Os associados que tenham sido eliminados do qu~ 
dro social, pode r ão regressar ao Sindi'cato desde que sere~ 
bilitem a juizo da Assembléia Geral, ou liquid em seus débi 
tos quando se t r atar de atr.aso ou inadimplência . 

Art. 12!!!- O processo ele itoral e as votaçÕes, a posse dos 
-eleitos e os recursos obedecerão as normas vigentes na oca 
sião do pleito . 

§ 11!- É f acu l tado ao Sindicato, de· acordo comas 
suas necess i dades organizar mesas coletoras i nt inerantes. 

§ 22 - É obrigatÓri o aos associados o voto nas 

eleiçÕes 'do Sindicato . 

CAPÍmLO III 

M AllMJIJfl~ 00 SDIDICATO 

Art . 1132 - O Sindicato se ra administrado p9 r uma Diretoria 
· composta de se i s membros efet i vos para os cargos de Presi 
dente , Vice-Presidente, · 1~ Secretário e 2~ Secr etário, 12 
Tesoureir o , 2~ Tesoureiro e até seis s uplentes; e l eitos P! 
l a Assembléia Geral com mandato de três anos . 

Art. 1142 - À Diretoria compete: 

á) Dirigir o Sindicato de acordo com os seus Es 
tatutos, administrar o patrimÔnio soc i al e pr omover o bem 
geral dos associados e da categoria representada ; 

b) Elaborar os regimentos de se r viços necessa 
rios, subordinados ao Estatuto; 

c) Cumprir e faze r cumprir as leis em vigor e de 

mais preceitos emanados das autoridades competentes ,bem co 
mo os Estatutos , Regime ntos e ResoluçÕes prÓprias e das As 
semblé ias Gerais; 

d )· Aplicar as penalidades previstas no Estatuto; 

e) Reuni r -se em sessão, ordinariamente, uma vez 
por mes e, extraordinariamente sempre que o Presidente ~u 

a maioria convocar. 

I - Substituir o Presidente nas s uas ausências 
e impedimentos ocasionais; 

II - Colaborar com o Presidente no desempenho de 
suas fun çÕes; 

Art. 17!!! ·- Ao primeiro Secretário compete: 

I - Prep·af'ar a correspondência do Sindicato; 

II - Ter sob a sua guarda o arquivo; 

III - Redigir e ler as atas das sessÕes da Direto 
ria e das Assembl éias; 

I V - Dirigir e fiscalizar os trabalhos da Secre 
taria; 

ParágraFo Único - ·Ao segundo Secretári o compete substituir 
o primeiro Secretário em suas ausências e impedimentos oca 
sionais. 

Art. 18! Ao primeiro Tesou r eiro compete: 

I - Substituir o Secretário em seus -impedimentos; 

II - · Ter sob sua guarda a responsabilidade dos v~ 
lorcs do Sindicato; 

III - Assinar , juntamente com o presidente , che 
ques e efetuar os pagamentos e recebimentos autor izados; 

I V - Dirigir e fiscal i'zar os trabalhos da tesou 
raria ; 

V- Apresentar ao Conselho Fiscal balancetesmen 
sais e um balanço anua l; 

VI - Recolher os rendimentos do Sindicat o a con 
ta/co rrente bancária da ins t i tuição financeira indicada P! 
la Diretori a ·ou a que fo r determinada por le i. 

ParágraFo Único - Ao segundo Tesoureiro compete substitui r 
o primeiro Tesoureiro em suas ausências e imped imentos oca 
sionais 

Art. 19"! - As Assembl éias Gerais são soberanas, exceto nas 
resoluçÕes contrárias as leis vigentes e a este Estatuto. 
Suas deliberaçÕes serão tomadas por maioria absoluta de vo 
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tos em relação ao total dos associados, em primei r a convo curso na forma deste Estatuto. 
cação e, em segunda , po r maioria dos vo tos dos associados 
presentes, sal vo os casos previstos neste Estatuto. Art. 25~ - Na hipÓtese de perda do mandato, as substitu! 

· çoes se farão de acordo com que dispÕem os artigos 26 e 27. 

Parágrafo Úni co- A convocação da Assembl éia Geral seráfe~ 
ta por Edital publicado com antecedência mÍ. nimade três dias, 
no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação na ba 
se territorial do Sindicato. 

Art. 20~ - Realizar- se-ão as Assembléias Gerais ~xtraordina 
rias obse r vadas as _prescriçÕes anteriores : 

I -Quando o Presidente, ou a maioria da Direto 
r ia ou do Conselho Fiscal j ulgar conveniente; 

II - A requerimento dos associados, em numero de 
10%, os quais especificarão pormenorizadamente os motivos 

da convocação . 

Art. 211 - À convocaçao da Asembléia Geral Extraordinaria 
quando feita pe l a maioria da Diretoria , pelo Conselho Fi~ 

cal ou pelos associados , não poderá opor- se ao Pres i dente 
do Sindicato, que te~á de tomar providências paralsua re! 
lização den t ro de cinco dias, contados da e ntrada do requ! 
rimento na Secretaria. 

i 1~ - Deverá comparecer a res pectiva reuniao, 
sob pena de nulidade , ~maioria dos que a promoverem . 

i 2~ - Na falta de convocação pelo Presidente, 
fa-lo- ão, expirado o prazo marcado neste artigo,aquele~que 
a deliberarem realizar , com audiência da autoridade comp! 

tente. 

Art. 22~ - As Assembl éias Extraordinárias so poderão tratar 
dos assuntos para os quais foram convocadas. 

CAPÍTlLO v 

DO awsElH) FISCAL 

Art. 23~ - O Sindicato tera um Consel ho Fiscal composto 

de três membros efetivos e igual nÚmero de s uplentes, ele~ 
tos pela Assembl éia Geral, na forma deste Estatuto, limi 
tando-se a s ua competência à fiscalização de- gestão finan 

cei r a . 

i 1 ~ - O Conselho Fiscal se reunira ord inaria 
mente, 'para apreciar a .propost a orçamentária, as contas 

da Diretoria, inclus ive o Balanço Anual e, extraordinari~ 
mente, para apreciar qualquer assunto de sua competência . 

i 2~ - O parecer sobr e o Balanço, pr evisao or 
çamentária e suas alteraçÕes deverão const~r de "Ordem do 
Dia" da Assembléia Geral para esse fim convocada nos ter 
mo s da legislação e~ vigor . 

CAPÍruL.O VI 

Art. 2~- Os membros da Di r e toria e do Conselho Fiscalpe~ 
derão seus mandatos nos s eguin tes casos : 

I - Malversação ou di l ap idação do patrimÔnio so 
cial ; 

li - Grave violação deste Estatuto ; 

II I - Abandono de cargo na forma prevista no Pa rá 
grafo Único do Art. 302; 

IV - Aceitação ou solicitação de trans ferên cia 
que importe no afastamento do exer cÍ.cio do cargo. 

i 1~ - A perda de mandato será dec l ar ada pela 

Assembléia Ge r al; 

i 2~ - Toda s uspensao ou dest ituição de cargo a~ 

ministrativo deverá se r precedida de notificação que asse 
gure ao interessado o pleno direito de defesa , ~abendo re 

Art. 26~ - A convocação dos suplentes quer para Diretoria, 
quer para o Conselho Fiscal, compete ao Preside~te ou ao 
seu s ubstituto legal e obedece rá a ordem de menção _ na cha 

pa eleita . 

Art. 27! - Havendo renuncia ou destituição ·de qualquer me~ 
bro da Diretoria, assumirá, automaticamente, o cargo vago , 
o substituto legal previsto neste Estatuto. 

i 1! - Achando-se esgotada a lista dos me~bros 

da D..il:etQC.i.a...~~vocados os supl entes que ocuparao 
os Últimos cargos; 

i 2! - As ren uncias serao comunicadas, por es 
c r ito, ao Pre sidente do Sindicato; 

i 3~ - Em se tratando de renuncia do Presidente 
do. Sind_icato, será notificado igualmente por escrito ao 
seu substituto legal que, dentro de quarenta e o i to horas 
reunira a Diretoria para ciência do ocorrido. 

Art. 28! - Se ocorrer a renunc i a coletiva da Dirteor ia e 
do Conselho Fiscal, e se não houver suplentes, o Pres iden 
te, ainda que resignatário, convocara a Assembl éia Ge ral 
a fim de que esta constitua uma junta governat iva provis~ 

ria. 

Art. 29! - A junta governativa pr ovisoria constituída nos 
termos do artigo anterior , procederá às diligência neces 
sárias à real ização de novas elei çÕes para a investidura 
dos _cargos da Dirt eoria e Conselho Fiscal, de conformidade 

com as normas em vigor. 

Art. 30! - No caso de abandono de cargo , proceder-se-á na 
forma dos artigos anteriores, não podendo, ent retanto, o 
membro da Diretoria ou do Cons elho Fiscal , que houver aba~ 
donando o cargo , ser eleito para qualque r mandato de admi 
nistração ou de representação durante cinco anos. 

Parágrafo Único - Considera-se abandono de cargo a 
cia não j ustificada a três reuniÕes sucessivas da 
ria ou do Conselho Fiscal . 

ausen . 
Direto 

Art. 31! - Ocorrendo falecimento de membro da Diretoria ou 
Conse l ho Fiscal, proc.eder-se-á na conformidade dos Arts. 26 

e 27. 

Art . 32! - À Diretoria compete: 

I - Elaborar e s ubmeter, ate 31 de de zembro de 
cada ano , depois de j ulgado pela Assembléia Ge r al Or 
dinária e com o parecer do Conselho Fiscal, a aprovaçao 
de autoridade competente , a proposta de orçamento de rece! 
ta e despesa para o exe r cício seguin te, observadas as ins 

truçÕes em vigor; 

II - Organizar e submeter, durante o exercicio 
financeiro, depois de julgado pela Assembléia Ge ral e com 
o parecer do Conselho Fi scal , à aprovação da autoridade 
~ompetente, o relatÓrio das ocorrências do ano ante rior, 
nos termos da lei e i nstituiçÕes e~ vigor; 

III - Prestar, ao término do mandato, contas de 
s ua gestão no exercÍ.cio financeiro correspondente, l e van 
tando , par a esse fim , po r cont abi l i sta legalmente habil i 
tado, ps balanços de rec eita e despesa rio livro dl._ário ; 
ca i xa rendas pr:Óprias, os quais , além da a ssinatura deste:. , 
constará as do Presidente e Tesoureiro, nos termos da lei 

· e regu l amentos em vigor. 
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CAPÍRJU> VIII 

PATRDÔI!IO 00 S:mi>ICATO 

Ar~. 33~ - Constituem o patrimÔnio do Sindicato : 

I - As contribuiçÕes dos associados; 

II - As doaçÕes e l egados ; 

III - Os bens e valores adqu iridos e as rendas por 
eles produzidas; 

IV - Os alugu~is de im6veis e juros de titulas 
e dos dep6s it.os; 

V - As multas c outroas rendas even tuais. 

Par2graf o Único - Nenhuma contribuição pod~ rá .ser imposta 
aos associados al~m das determ i nadas expressamente em l ei 
e na forma do presente Estatuto salvo deliberação da As 
sembléia Geral. 

Art. 34! - As des pesas do Sindicato correrao pelas rubri 

cas previstas na lei e instruçÕes vigentes . 

Ar~. 35! - A administração do patrimÔnio do Sindicato, con~ 

tituido pela totalidade dos bens que ele possuir, compete 
à Diretoria. 

Art. 36! - Para alienação, locação e aquisição de bens mó 
veis deverá ser realizada avaliação prévia pe la Caixa Ec~ 
nÔmica Federal ou por qualquer outra organização legal ha 
bilitada a tal fim. 

§ 1~ - Os bens im6veis so serao alienados apos 
autorização da Assembl~ia Geral, reun ida com a presença 
da maioria absoluta dos associados com direito a voto ; 

§ 2!! - Caso nao seja obtido "quorum" estabele 
cido no parágrafo anterior, a mat~ria poderá ser decidida 
em nova Assembléia Ge ra i, reunida com qualquer nÚmero de 
associado com direito a voto , .ap6s o transcurso de dez dias 
da primeira convocaçao; 

§ 3~ - Nas hip6teses previstas nos parágrafos 
primei ro e segundo, a decisão somente terá validade se ado 
tada pelo mlnimo de 213 (dois te rços ) dos presentes em es 
crutin;o secreto; 

§ 4! - A venda do im6vel se ra efetuada pela D~ 
retoria apÓs a decisão da Assembléia Geral, mediante con 
corrência pÚblica, com Edital publicado no Diário Oficial 
e na imprensa local e com antecedência mínima de trinta 
dias da data de sua real ização. 

§ 5~ - ·os recursos destinados ao pagamento t~ 

tal ou parcelado dos bens adquiridos consig nados obrigat~ 
r'iamente nos orç<~:mentos anuais. 

Art . 3 7! - Os atos que importem na malversação ou dilap! 
· dação do patrimÔn io do Sindicato, são equiparados aos cr i 
mes contra a economia popular , de acordo com i legislação 
em vigor. 

Ar-t . 38~ - No caso de dissolução do Sindicato, o que se da 
rá por de liberação expressa da Assembléia Geral para ess; 
fim convocada c com a presença minima de 2/3 ·(dois terços) 
dos associados quite•, o seu patrimÔnio, pagas as dividas 
legitimas decorrentes de suas responsabilidades, e e~ se 
tratando de numerário em caixa e ·Banco e em poder de cre 
dores diversos , será depositado em con t a bloqueada no Ba~ 
co do Brasil S/A a crédito de conta "Ministério do Trab;;: 
l ho" - . DepÓsito dos Poderes Publicas - Conta de Emprego_ e 
Salário" e será res tituído , acresc ido dos ) uros bancários 
respectivos , ao Sindicato da me sma categor~a que vier a 
ser constituído apÓs os depÓsitos dos seus Estatu t os noÓr 
gao competente . 

Art. 39~ - Cabe, também à Assembl.éia Geral as del"iberaçÕ·es 
concernentes aos seguintes assuntos: 

I - Eleição do associado para representação da 

atividade econÔmica; 

II -Tomada e ·aprovaçao de Conta da Direto r ia; 

:trr Apl icação do PatrimÔnio; 

IV. - Ju l gamento dos atos da Diretoria , relativos 
a penalidades i mpostas a associados. 

Art. ~!! -A aceitação dos cargos de Presidente , Sec,retá 
rio e Tesoureiro da Diretoria do Sindicato importará na 
obrigação de r esidir na local idade da sede . 

Art. 41!! - ·serão nulos , de pleno direito, os atos p ratic~ 

dos com obj etivo de desvirtuar, impedir ou f raudar a apl~ 
cação dos precei tos contidos na lei . 

Art. 42~ - Não havendo disposição especial em contrário , 
prescreve em dois anos o direito de pl eitear a reparaçao 
de qualquer a to infrigente de disposição nela cont ida. 

1\r t. 43! - Em todo o territ~rio nacional , o Sindicato , qu~ 
do julgar oportuno, pode i nstituir agências ou secçoes,p~ 
ra melhor proteção dos seus associados e da categoria que 
representa . 

Art. 44! - O Sindicato e constituído por prazo indetermi 
nado e os membros de sua Diretoria respondem , subsidiaria 
mente, pelas ob r igaçÕes sociais . 

Art. 45!! - O presente Estatuto entrará em vigor na data de 
sua publicação e sÓ poderá ser reformulado por Assembléia 
Geral para esse fim espec ifi camente convocada·, com "quorum" 
de 2/3 (dois terços) de seus associados. 

PARTIOO OEMJCRATA CRISTÃD 
SEÇPD 00 ESTADO 00 AMAPÁ 

COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL 

. EDITAL DE CON\AJCAÇ~ 

O PFESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA .MUNICI PAL DE MACAP 
PÁ, do Partido Democrata Cristão - P ,D, C. Seção do Estado 
do Amapá , nos .termos da Legislação Elei t oral em vigor, CON 
VOCA os Senhores membros do DiretÓr io Municipal membros ~ 

' ' 
Diretor~o Reginal , filiados e simpatizantes em geral , paraa 
Convençao Municipal , A fim de eleger o novo diretÓrio Muni

pal, estando estabelecido o dia 24 de fevereiro de 1991 . 

Os Traba lhos terão inicio as n6ve horas (09 :00 hs) e 
e ncerramento tão logo termine· a votação , apuração , procla
mação dos resultados, lavraturas da respectiva ata e todas 
as formalidades legais . A convenção será realizada . na sede 
do partido e obedecerá a segui nte Órdem do dia : 

ORDEM 00 DI A: 

1 - Abert ura da Sessão pelp Sr . Presidente do DiretÓ
rio Municipal; 

2- Lei tur a da ordem dia respectiva convocaçao; 

3 - Apresentação das chapas para concorrrerem à forma 
çao do novo DiretÓrio Municipal . 

4 .- Votação , apuração, proclamação dos resul tados, la 
vraturas -réspectivas ; 
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5 - O que ocorrer, 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial rio cartÓr i o civi l de casamento desta cidade 
de Macap~-TFA-Rep . Fed , do Brasil ; faz saber que pret endem 
se casar: BENEDITO MALATD CffiRrA com DIOSELMA SI LVA DE JE
SUS , 

Ele ê filho de Manuel Raimundo Cor rea e de Jandi ra Se 
nedito Mal ato, 

Ela é filha de Domi ngos de Jesus e de Maria Raimunda 
de Jesus Silva . 

Quem souber de qualquer i mpedi mento legal que os ini
ba de casar um com o outro , acuse-os na f orma da l e i , 

Macapá-AP , 21 de janeiro de 1991, 

REGI NA LÚCI A SENA DE ALMEIDA 
Tit ular Sub, 

CARTÓRIO J UCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do car tório civil de casamento desta cidade 
de Macapá- TFA, Rep . Fed . do Brasil, faz saber que preten -
dem se casar : ERCIO FERREIRA RAMOS com JUCINARA DE ALMEIDA 
RODRI GUES . 

Ele é f ilho de Ub i racy Castilo Ramos e de Eurides dos 
Passos Ferreira . 

Ela é f ilha de João Rodrigues Fi l ho e de Dorivalda de 
Al meida Rod r igues. 

Quem souber de qua lquer i mpedimento l egal que os ini ba 
de casar um com o outro , acuse- os na fo rma d·a lei. 

Macapá , 22 de janeiro de 1991 

REGINA LOCI A SENA DE ALMEIDA 
Ti tu l ar Sub. 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Ofici al do cartório c i vil de casament o des t a cidade 
de Macapá- TFA , Rep. Fed. do Bras il, faz saber que pret en 
dem se casar : ISAC MANOEL MATA BRITO com CLÁUDIA DE MENE 
ZES SILVA. 

El e é fi lho de Manoel Sousa Leite e de I lsa da Ma t a 
Brito . 

Ela é f ilha de Francisco Antonio da Silva e de Ter e -
zinha Acácio de Menezes Si l va . 

Quem souber de qualquer impedimento l egal que os i niba 
de casar um com o out ro , acuse- os na forma da l ei . 

Macapá, 14 de janeiro de 1991 . 

REGINA LUCI A SENA DE ALMEIDA 
Titul ar Sub. 

ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO AMAPÁ 
CGC. 23.070. 113/0001-69 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLeiA GERAL ORDINÁRIA 

O Pres idente da OCEAP, usando das a t r ibuiçÕes que lhe 
são conferidos no Es t a t uto Soci al , convoca as Coope~ativas 
Filiada s, para uma Reunião de Assembléia Ger al Ordinária , 
a se r realizada no di a 19 de fevereiro de 199 1, na ;sede 
provisóri a da me sma, sito a Rua Ti radente s , 54 nesta cida
de de Macapã , às 10 :00h, da manhã, para tratarem da segui~ 

t e Ordem do Dia : 

a) 

b) 

c) 

d) 

Prestação de contas / 90 

Eleição do Conselho Diretor 

Eleição do Conselho Fiscal 

O que ocor r er . 

Macapá , 18 de j aneiro de 199 1. 
ARISTOTOLES VIANA FERNANDES 

Pr!i!s idente 

INSTITUTO DE PESOS E ~ffiDIDAS DE FORTALEZA 
(óRGÃO DELEGADO DO MIC - I NMEIRO) 

PORTARIA N9 005/91 

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE . 
FORTALEZA, no uso de suas atr i bui çÕes legai s e consideran
do o que di spÕem os subitens 10.4 . 2, 10 . 4 . 3 e 10.4.4 do 
Regulamento Técni co Metrol ógico baixado com a ·.Portaria 
INMETRO n9 096/89. 

RESOLVE: 

Art. 19 - Os taxímet ros i ns t al ados nos veí culos utili
zados no t ransport e de passagei ros, no município de Macapá 
e Santana no Es t ado do Amapá, deverão ser s ubmet idos , 
anualment e , a aferi ção períodica nos períodos aba ixo esta-

1bel e cidos , de acordo com as terminações das · respectivas 
pl acas : 

I Ter minação 1, 2 e 3 até 31 de janei ro de 1991; 

II - Termi nação 4, 5 e 6 - de 01 ã 28 de fevere iro de 
1991; 

III - Terminação l? , 8·, 9 , e O- de 01 à 30 • de março de 1991: 
Ar t . 29 - A inobservância dos prazos est i pulados no 

art . anterior, sujeitará o i nf r ator ãs sançÕes previs tas 
na l egis lação pert inent e . 

Art. 39 - Es ta Portaria ent rará em vigor na data de 
sua publ icação , r evogadas as dispos içÕes em cont rário . 

SUPERINTENDENCIA DO I NSTI TUTO DE PESOS E MEDIDAS DE 
FORTALEZA, em 08 de janeiro de 1991, 

AMADEU DE ARAOJO ARRAIS 
Super intendent e 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGI ÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFI CAÇÃO 
PRAZO DE 08 (DITO) IDI AS 

Pel o presente edital fica NOTI FI CADO o Senhor I TABARI 
F.I GUEIREDO , atualmente em lugar incerto e não sabi do , re
clamado nos autos do Processo , nº 1162 e 1163/90- JCJ- MCP , 
em que JOSÉ OCI MAR PAULA HJLANOA e REf\É MARTif\6 DE SOUZA 
contendem contra r eferido Senhor, para ci ênci a da .decisão 
cujo int eiro teor é o seguinte : " , , , PELO EXPOSTO E MAIO O 
QUE DOS AUTOS COtiSTA , RESOLVE A MM JUNTA DE CONCILIAÇÃD E 
JULGAMENTO DE MACAPÁ , SEM DIVIG~NCIA DE VOTOS, JULGAR A 
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE , PARA CONDENAR, SOLIDARIAMENTE, !TA
BAR! FIGUEIREDO E ESTACON ENGENHARI A S/A A PAGAREM AOS RE
CLAMANTES JOSÉ OCIMAR PAULA HOLANDA e RENÉ MARTitiS DE SOU
ZA O VALOR DE Cr$-32 .?50 ,00 ( TRI NTA E DOI S MIL E SETECEN 
TOS E C! !ll;JUENTA CRUZEIROS) , REFERENTE A 131 METFDS DE COI'}
CRETO DE MEIO FIO , SOBRE A CONOENAÇÃD DEVE I NCIDIA JUROS 
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRI A NOS TERMOS DA LEI . Custas pe
los condenados na quanti a de Cr$- 1.036, 15 (um mil , trinta 
e seis cruzeiros e quinze centa vos), 

Secre tar i a da Junt a de Conciliação e Julgamento de Ma
capá- AP, 11 de janeiro de 1991. 

J AIME HEI TOR SILVA DOS ANJOS 
Diretor de S~cretaria 

PODER J UDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8 ª REGIÃO 

J UNTA DE CONCILIAÇÃO E J ULGAMENTO DE MACAPÁ 
EDI TAL DE PRAÇA , COM PRAZO DE 20 DIAS . 

O Doutor JOSÉ EDÍLSIMO ELI ZIÁRID BENTES , Jui z do Tra
balho , Presi dente da JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE 
MACAPÁ. 

FAZ SABER a t odos quantos N o presente Edi tal virem , , 
ou dele not Í cia t iverem que, no dia 2? de f evereiro de 
1991 , às 12 :00 horas , na sede des ta Junta , à Av. Duque de 
Caxias , 1Í6 , ser ão l evados a pÚ blica pr egão de venda e ar-

-
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remataç~o , a quem .oferecer o maior lance sobre a avaliação 
os bens penhorados na execução movida por ANÉZIA CARDOSO 
NASCIMENTO DE JESUS E OUTRJS contra ASSOCI AÇÃO DE ASSIST~N 
CIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 00 f'.MAPÁ - ASTER/AP , bens es: 
ses encontrados na sede da execut ada , na Rodovia BR- 15.6 
Km 02-Macapá e que 'são os seguintes : conforme o laudo qe 
avaliação anexo, 

Quem pretender arrematar ditos bens deverá comparecer 
no dia , hora e local acima mencionados , ficando ciente de 
que deverá garantir o lance com o sinal correspondente a 
2~/o (vinte por cento) de seu valor , E, para que chegue ao 
conheciment o dos interessados é passado o presente Edital, 
que será publicado no I'.Oiário da Justiça" e. afixado no l u
gar de costume , na sede desta Junta . Macapá , l B. de janeiro 
de 1991, Eu (Manoel Vieira Façanha) Assistente Chefe da Se 
ção de Execução, datilografei . E eu( Jaime Hei to r Silva dos A~ 
jos) Diretor de Secretaria , subscrevi . 

JOSÉ EDfLSIMO ELIZIÁRIO BENTES ; 
Juiz Presidente da JCJ /Macapá 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA 00 TRABALHO DA Sê REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAPÁ 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

PRAZO DE 08 (OITO) DIAS 

Pelo presente e di tal fica NOTIFICADO o Senhor> JOÃO PAU 
LO DA SILVA MARQUES , atualmente em lugar ·incerto e não sa
bido , reclamado nos autos do Processo 1414/90- JCJ- MCP , em 
que OARLY PANTALEÃO GURJÃO é reclamante, para· ciência . •da 
decisão cujo inteiro teor ·é o seguinte : : " . .. RESOLVE A MM 
JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAPÁ, SEM DIVERGtN
CI A DE VOTOS , JULGÀR A RECLAMAÇÃO TOTALMENTE PROCEDENTE PA 
RA CONDENPIR O RECLAMADO JOÃO PAULO DA SILVA MARQUES A PAGAR 
À RECLAMANTE DARLY PANTALEÃO GURJÃO , A QUANTIA DE Cr$ • • •.• 
117.839,80 (CENTO E DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E 
NOVE D'lUZEIROS E OITENTA CENTAVOs) REFERENTE A SALDO DE SA
LÁRIO EM DOBRO , AVISO PRÉVIO , 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, FÉ 

• RIAS PROPORCIONAIS, FGTS COM ACRÉSCIMO DE 40io, HORAS EXTRAS 
E REPOUSO SEMANAL REMUNERADO , SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO 
DEVE INCIDIR JUROS DE MORA NOS TERMOS DA LEI . TUDO DE ACOR 
DO COM A FUNDAMENTAÇÃO. Custas pelo reclamado , na ,quantia 
de Cr$- 3.044 ,51 (T~S MIL , QUARENTA E QUATRO CRUZEIROS E 
CINQUENTA E UM CENTAVOS) , calcul adas sobre o valor da con
denação que para este fim se arbitra em Cr$~130 , 000,00 •. 

S~cretaria da Junta de Conciliação e Julgamento de Ma 
capá-AP , 17 de janeiro de 1991 . 

JAIME HEITOR SILVA DOS ANJJS 
Diretor de Secretaria ----PODER JUDICIÁRIO 

. JUSHÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO 
JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAPÁ 

EDU AL DE NCHIFICAÇÃO 
PRAZO DE 08 (OITO ) DIAS 

arbitra em Cr$-80., 000,00 (OITENTA MIL, CRUZEIROS)'.'. x ~x.x.x 

Secretaria da Junta de Conciliação e Julgamento de Ma 
capá-AP , 09 de janeir o de 1991. 

JAIME HEITOR SILVA DOS ANJOS 
Diretor de Secretaria 

; • ', • - ' , • ,/ • : ,. • • ~ ' "! ~ 

Municipalidades 

Prefeitura de Macapá 

ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

PROCURADORIA JURÍDICA 
EDITAL 

Saibam quantos este Edi tal virem,- ouoldele conhecimento 
t iverem .que os senhores LAURIANA DA SILVA JANVIER e REGI
NALGO DA SILVA JANVIER, solicitaram junto ao Munidpio de 
Macapá - Prefeitura Municipal, transferência de nome no IPTU , 
do imÓvel residencial , localizado sito .à Rua Leopoldo Ma
chado, nQ 2270 , bairro central, edif icado sobre o setor 02, 
da Quadra 015 , do Lote 0210, que se encontra cadastrado em 
nome de JOSEPH LOVIS e CECILE REYNOLD. 

Os interessados em contestar r eferida .. ·tnansf E!rência, 
deverão fazê-lo· no prazo de 15 dias contados da publicação 
deste .Edital junto a Procuradoria Juri-dica do MuniCÍpio de 
Macapá - Prefeitura Municipal , s i to à Av. Fab , nQ 840- ten
tro de Macapá, 

Macapá, Ot:l de janeiro de 1991. 
MARIA DELURDES GOLOANI 

Procurad_ora Juridica do Munidpio 

· ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

PROCURADORIA JURÍDICA 
EDITAL 

Saibam quantos este Edital vi rem 6u dele conhecimento 
Pelo presente edital fica. NOTIFICADO JOÃO BATISTA S.· tiverem, que o Senhor Vitor do Carmo, brasileiro , portador 

SANTOS , atualme~te em lugar incerto e não sabido, recl ama,,_ da Carteira de Identidade nº 035. 498-AP (2ª Via) )e CIC nQ 
do nos autos do Processo nQ 1297/90-JC~-MCP, em que ~ARIA -._066.,.~4. 632-20 , requereu junto ao Munidpio de Macapá -Fr~ 
ELISETH DA SILVA é reclamante, para ciencia da decisao cu- feitufa Municipal ,. através do Processo Administrativo n9 ,, 
jo inteiro t eor é o seguinte: " ... . RESOLVE A MM. JUNTA DE 21291·, de -20 de novembro de 1990, Transferência de Nome rio 
CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAPÁ, SEM DIVERG~NCIA DE VO- Cadastro de IPTU, do imÓvel residencial localizado nes t a 
TOS , JULGAR A RECLAMAÇÃO TOTALMENTE PROCEDENTE, PARA CON - cidade de Macap.á , sito à Av. Tamoios , nº 1,008 - Bairro do 
DENAR O RECLAMADO JOÃO BATISTA S. SANTOS A PAGAR A REGLAMAN Búritizal , cadastrado em nome da Senhora IZEBINA . .00 CARMJ, 
TE MARIA ELISETH DA SILVA A QUANTIA DE C~~34 . 469 , 75 (TRI~ 
TA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE CRUZEIROS E 
SETENTA E CINCO CENTAVÓS) ,, REFERENTE A AVISO PRÉVIO ; 13º 
SALÁRIO PROPORCI ONAL ; FÉRIAS SIMPLES; FÉRIAS PROPORCIONAIS 
MULTA E ABONO E MAIS O QUE FOR APURADO ·EM LIQUIDAÇÃO DE SE~ 
TENÇA POR CÁLCULO A TÍTULO DE DIFERENÇA SALARIAL; FGTS DE 
DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO 8E 88 E !59 , ALÉM DE JUROS DE MORA 
E CORREÇÃO MONETÁRIA , OBSERVANDO-SE A FUNDAMENTAÇÃO. QUA~ 
TO A CTPS, DEVE A SECRETARIA DA JUNTA· CUMPRIR 10 QUE .DETERMINA A 
FUNDAMENTAÇÃO. Custas de Cr$-1.981 ,15 (UM MIL, NOI!ECENTOS E 
OITENTA E UM CRUZEIROS E QUINZE CENTAVOS), pelo reclamado , 
calculadas sobre o valor da condenação que para este fim se 

Os interessados em contestar referida Transferência , 
deverão faz~-lo no prazo de 15 ·{quinze) dias , contados da 
publicação dest e Edital , junto a Procuradoria Juridica do 

· Munic{pio de Macapá , sito à Av , FAB , nQ 840 - Centro. 

Findo o prazo sem qualquer contestação , o Processo te 
ra andamento, até sua deci são final . 

Macapá~AP, ll ce janeiro de 1,991 , 
MARIA DELUROES GOLDANI 

Procuradora Juridica Municipal 


	

