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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO (P) Ng 3239 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapél, usando das atribuições que lhe 
s~o conferidas pelo Artigo 25, § t e da Constituiç~o Federal, § 2e do Artigo 14 
do Ato das Disposições Conslilucionais Transitórias e Lei Complementar n~ 
41, de 22. 12.81, 

RESOLVE: 

Designar HERMAN SALES DA CRUZ, Superintendente da Superin
tendência de Navegaç~o do Amapél, para viajar da sede de suas atribuições -
Macapá·Ap, até a cidade de S~o Luiz-MA, a fim de fiscalizar a conclusáo dos 
serviç'ls de revestimento externo do casco da embarcação lancha·Catamarã, 
nos dias 28 e 29.1 1.91. 

Macapél-.AP, em 27 de novembro de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO (P) N° 3240 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapél, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 1 ~da Constituição Federal, § 2~ do Artigo 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar ne 
41, de 22. 12.81, 

RESOLVE: 

Designar FRANCISCO ORLEANS LOPES MILHOMEM, Diretor Admi
nistrativo·Financeiro, Código CDS·2, para exercer acumulativamente e em 
substituiç~o. o cargo de Superintendente da Superintendéncia de Navegação 
do Amapél-SENAVA, nos dias 28 e 29.11.91, durante o impedimento dores
pectivo titular. 

Macapá-AP, em 27 de novembro de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

Secretário de Estado da Educação, Cultura e Esporle 
Pr ol. A NTONNEI PI NTO LIMA 

Dr . 

Dr. 

Dr. 

Secretário de Estado da Fazenda 
JA NARY CARVÃO NUNES 

Seeret~rio de Estado do Obras o Sorvlcos Públicos 

EDI LSON MACHADO DE BRITO 

Secretário de Estado da Saúde 
OSVALDO ALVES TEIXEIRA 

DECRETO (P) N9 3241 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapél, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 12 da Constituiç~o Federal, § 2v do Artigo 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n2 
4 1, de 22.12.8 1, 

RESOLVE: 

Designar ANTONIO CARLOS BENETTI e ADEMIR SANTOS DE AL
MEIDA, para comporem, na qualidade de membros, a Comiss~o de Imple
mentação das Ações de Criação do Banco do Estado do Amapá S. A. • BA
NAP. 

Macapá-AP., em 27 de novembro de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO (P} Ne 3242 DE 2 7 DE NOVEMBRO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapél, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 12 da Constítuição Federal, § 22 do Anogo 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n2 

41, de 22. 12.81, 

RESOLVE: 

Nomear JANECILA QUEIROZ DE MOURA, para exercer o cargo em 
comiss~o de Chefe do Núcleo Setorial de Planejamento, Código CDS- 1, da 
Procuradoria Geral do Governo. do Estado do Amapá. 

Macapél·AP, em 27 de novembro de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO (P) N2 3243 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapél, usando das atribuições que lhe 
s~o conferidas pelo Artigo 25, § 1~ da Constituiçao Federal, § 22 do Artigo 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n2 
41, de 22.12.81,, 

RESOLVE: 

Designar SANDRA MARIA FARIAS FERREIRA, ocupante do cargo 
de Assistente Jurfdico, NS-07, pertencente ao Quadro de Pessoal do ex- Ter· 
ritório Federal do Amapél, para exercer a função de confiança de Chefe da 
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Seção de Relações Sindicais, Código CDI-2, da Divisão de Relações do Tra
balho!DTISETRACI, do Governo do Estado do Amapá, a contar de 01 de no
vembro de 1991. 

Macapá-AP, em 27 de novembro de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO (P) Ne 3244 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1991 

O Governador do Estado. do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 19 da Constituição Federal, § 22 do Artigo 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n9 
41, de 22.12.81, e tendo em vista o que consta do Ofício n ~ 0292191-
DIO/SEAD, 

RESOLVE: 

Dispensar EURICO GEMAQUE RAMOS FILHO, da função de con
fiança de Chefe ifa Seção de Custos, Código CDf-2, do Departamento de Im
prensa Oficiai/SEAD, do Governo do Estado do Amapá. 

Macapá-AP, em 27 de ·novembro de 1991 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO (P) N~ 3245 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 1e da Constituição Federal, § ·2~ do Artigo 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n~ 
41, de 22.12.81, e tendo em vista · o que consta do Offcio n9 0292191 -
DIO/SEAD, 

RESOLVE: 

Designar MANOEL MADUREIRA DA COSTA, ocupante do cargo de 
Agente Administrativo, Nl-32, pertencente ao Quadro Permanente do ex- Ter
ritório Federal do Amapá, para exercer a função de confiança de Chefe da 
Seção de Custos, Código CDI-2, do Departamento de Imprensa Ofi· 
ciai/SEAD, do Governo do Estado do Amapá. · 

Macapá-AP, em 27 de novembro de 1991 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO (P) N9 3246 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1991 

O Governador do Estado ·do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § f9 da Constituição Federal, § 29 do Artigo 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n9_ 
41, de 22.12.81, e tendo em vista o que consta do Processo ne 
28790.015826191-SEAD, 

RESOLVE: 

Excluir do relacionamento constante do anexo do Decreto (P) nP 
1889, de 27 de setembro de 1991, o servidor RAIMUNDO RODRIGUES. 

Macapá-AP, em 27 de novembro de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

DECRETO (P) N9 3247 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 19 da Constituição Federal, § 29 do Artigo 14 

. do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar ng 
41, de 22.12.81, 

RESOLVE: 

Tornar sem efeito os termos do Decreto (P) ne 3130, de 13 de no· 
vembro de 1991, publicado no Diário Oficial do Estado de ng 0219, de 14 de 
novembro de 1991. 

Macapá·AP, em 27 de novembro de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

ÓECRETO (P) N9 3248 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 12 da Constituição Federal, § 22 do Artigo 14 
do At, 1as Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n~ 
41, de 2.12.81 e tendo em vista o que consta dos Processos nºs 015374191 -
SEAG, , 28770. 003402191-SESA, 

RESOLVE: 

Conceder aos servidores constantes no anexo do presente Decreto 
03 (três} meses de Licença Prêmio por assiduidade, nos termos do Artigo 87, 

combinado com. o Artigo· 245, da Lei ne 8.112, de 11. 12.90. 

Macapá-AP, em 27 de novembro de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

ANEXO 00 DECRETO ( P) N9 3248 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1991 

WALTER CCRRt A DA 02 . 12.91 a 01. 03 ,92 07,09 , 78 a 07 .09 .83 

COSTA 59 Quinquênio 

Função : Motoris-

t a de veículos 

Terrest r es 

Lotado: SEAG 

MIRACY 00 ESPI RI 01 . +2 .91 a 2e . U2 . ~2 Uo OU;Ul a 06 ,08 ,86 
TO SANTO 39 Qui nquêni o 

Função: Agen . ' de 

Portaria 

Lotado : $ESA 

DECRETO (P) N9 3249 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Artigo 25, § 1g da Constituição Federa l, § 2~ do Artigo 14 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n~ 
41, de 22.12.81, e tendo em vista o que consta dos Processos nrs 
28820.02338, 28820.02223, 28820.02323 e 28820.02317191-SEJUSP, 

RESOLVE: 

Conceder aos servidores constantes no anexo do presente Decreto 
03 (três) meses de Licença Prêmio por assiduidade, nos termos do Artigo 87, 
combinado com o Artigo 245, da Lei n9 8.112, de 11.12.90. 

Macapá-AP, em 27 de novembro de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

ANEXO DO DECRETO ( P) N9 3449 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1991 

ESTADO DO AMAPÁ 
DIÁRIO OFICIAL 

Diretor do Departamento de Imprensa Oficial 
Dr. PAULO ROBERTO PENHA TAVARES 

Divisão Administrativa 
Dr!l. RUTH ENEIDA NEVES ANAICE DA S/L VA 

Divisão Industrial . 
Prof. JECONIAS ALVES DE ARAÚJO 

Divisão de Comercialização 
DrP. TELMA M!l CALIXTO DOS S. DE OLIVEIRA 

ORIGI NAIS 
Os textos enviados à publicação deverão ser datilografados e· 
acompanhados de Ofício ou Memorando. 
O Diário Oficial do Estado do Amapá, poderá ser encontrado 
para leitura nas Representações do Governo do Amapá em 
Brasília/DF, Rio de Ja neiro /RJ e Belém/PA. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
Horário: Das 07:30 às 13:30 horas 

PREÇOS- PUBLICAÇÕES 
• Publicações por centfmetrosde coluna 

PREÇOS DAS ASSINATURAS 
• Macapá - .......•.... . .. 
• Outras Cidades .... .• • . •• 
• As ass inaturas são trimestrais 

* Preço do Exemplar ....• .. 
* Número atrasado .. . .. .. . 

REClA MAÇÕE S 

. Cr$ 3.000,00 

Cr$ 20.000,00 
Cr$ 30.000,00 

Cr$ 
Cr$ 

300,00 
350,00 

Deverão ser di rigidas por escrito ao Diretor de Imprensa Ofi· 
cial do Estado do Amapá, até oito(08} dias após a publicação. 

Assinatura: Telefone(096}222- 5364 · 223-3444 - Ramais 176- 177 
• 178. 

Rua: Cândido Mendes, n2 458 - Centro - Maca pá 
Estado do Amapá - CEP 68900 
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AWIZIO JXlS SAN'ifS SOUZA 
função : Ar.C'n! c do PolÍcia. 
Lot.C.o : Sl>JL'SP 

lo\ÁRIO toUHEIRO nj;; SOUZA 
FUnção: Dnti l ,sC<lpHJta 
I.ot<>lo: S!;JUSP 

IIBIRACl DIAS ,.AVARES 
~\.uH;âo : Guarda de PresÍdio 
LHado : Sl>JUSP 

RAU!UliDO ADALIU-:R'.oO VALADARES 
f\ulção : Cua.rU.a de PresÍdio 

Lotado : SEJUSP 

DECRETO ( ) N' 

01.12 . 91 à 28.02. 9:! 

01.12.91 à 28 .02 .92 

01. 03 .92 à 31.05 -92 

01.02.92 à )0 .04 .92 

07 .06.83 a o~ .06.88 
P Quinq uÔni i' 

01.03 .85 a 0~ .03 ,90 
10 QII J tlquÔn ll ~ 

01.03 .85 à Ol.03.90 
10 QuinquÔnil' 

01.03 .85 à Ot.03 .?-J 
1 o Q~.ünquôni l, 

. {) t;/fiU"I{Qdór.:rfo &taáo do.lfM/Já, USANDO_DAS /l)r~IBU! ÇÕES 
OUE LHE SAO CONFERIDAS PELO ARTI §O 25 . § 1- DA t ONSTITUIÇAO FEctERAL, § 2' 
JO A'TIGO 1q DO Aro DAS DISPOSIÇOES E LEI COMPLEMEN TA~ N' q1, l oE 22 .12 , 
8! . E TE NDO EM VISTA O DISPOSTO NO Ad TI GO 7' . DO DEC~ETO N' 8~.7 12 . UC 
10 DE FEVERELiO DE 19R1 . 

CONSIDERA~DO o DISPOSTO NO DECRETO (p ) N' 1301. ~ 03 J E ou 
TUBRO DE 1988 , E NC. Pf.::ECER N' F. C- 3, DE 21 DE NOVEMBRO DE 198~1• DA Co; 
SUL TOR I A GERAL DA REPÚF·LI CA; 

CONSIDERANDO o DISPOSTO NO DECRE TO (N) N' oogq , o~ 1q DE 
JUNHO DE 1991. PUBLICACO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO -~MAPÁ. ! EM 17 DE 
JU~HO DE 1991. 

R E S O L V E 

ART . 1'. - CoNCEDER PROGRESSAO FUNC lONAL VERTI CAL . D~ Aco::uc 
COM O SU B-ITEM 3. 5 . , DA Po~TAR IA N' 330/MEC, DE Oq DE MAIO DE ~981. NC 
QUADRO DE PESSOAL DO t XTI NTO TE RR ITÓR IO FE DERAL DO AM APÁ . NA CATEGO'I~ 
fUNC IONAL DE PaoF ESSOR DE ENS I NO DE 1' E 2' GRAUS , CÓDIGO M- 60l . COM EFE I 
TOS FI NANCFIROS A CONTAR DE 01 .10 , 91, CONFORME QUADRO ANEXO . 

ART . 2' - REVOGAM- SE AS DISPOS IÇÕES EM CONTRÁ,IO . 
. I 

' \ • r. li~ DE • tp.rM•ODE 1901. t' ACAPA-,,p , Ef. rJ/ ,... VCJ<!>' 

j , '11 r{ jl· 
_,,,_,)t.cL 1'• ,, I r. -L) 

7 fiN I BAL BARCELLOS 
GOVERN ADOR 

SECkETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL- SAF/PR 
COORDENAÇAO OE ADMI1'i!STRAÇÃq GERAL 
EX-TER!' ITÓRIO FEDERAL DO AMAPA (}f!.r-0 0 71 

Ai1EXO DO DECRETO ( p) N' ~/DE ~/ DF. Ilft/1!1} IDE 1991. 

hut 

11,)1 

CATEGORIA FUNCIONAL/SERVIDOR 

MAG ISTERIO -M- 600 

ANA ALICE RODRIGUES DE SOUSA 

D IL SOI~ DO CARI·IO CAI-IARM 

ED I UZA ROSA DA SI LVA 

I lAR IA DE NAZARE 11A10JA BENTES 

r•lAR ILENE CAI1 POS DE SOUZA 

PAULO IIAZAREIW LA@ A FONSECA 

SANDRA ~IENDES PARL~GRECO 

SOF IA COSTA LOPES· ~ ÍJI\ 

l N' de J1 

f--

CLASS E 

''C'' 

"A'' 
"Bu 
ucu 
"A(' 

'' B'' 
"8'1 

"C" 
i 

{) t/!lfM"I(adÕI' o!o &tarÚ do lf/f~aí!Já, "''""'" "·" -~"-.!. 
.., que llw s~o confc•· i J ~• ~ pc I u At·l 1 ~111 :!) , § I v d~l Cnn ... l 1/t 111 

,1\·•··•.! · § 2 \Z d o A1•tino 14 do Ah1 d.h I),, I H'""'\.,~,.~ l'ow.t i hi,: 1; 

r , ·,msit~r~ l lls e l c1 Comrlt~rncntar n° -l l, de :C! . I:l . S l c Lc nd<.j e m 

v ista os termos do OfÍcio n• 102/91- DAT/SEFAZ, 

R E S O L V E: 

Au tor i :: ar· em c.Jr~t c r• l'ftlt.'t'nt·llt' 1 <~I ,, P•• vo~m ~·•d u ,.m n'~n·u· 

d,• NUI~MA SUEL I LOBA TO. ALVES, Aux 1 I i~;,. r • :-.c.,/ , I~ c f . N I AF - ~, do Jju:! 

dt' \1 d,· r e ... Sth_d Jo Ext int o Tcrr • t~r'IO FcJc•·al do Amop~. p 0 1" "~'IH 

Jc Sup•·•m,:nlo de fu ndo s , nos tc ,•mu"' J,, ltt•m I , du Ar t . 4í do o , ~.,;,~l. 

'" n" 'l.l.l!72 J., 23 .12. 06 . ,o t~ o v,•lor tlc Co•$ ~ . 000 . 000, 00 (ll01~ Ml 
LIIÚES DE CRUZE I·ROS) nt1 Fo nt e de Recurso FPE , P,·n!Jr••m .. 1 d,• T1·alhlpho 

030~1 . .1.!0:! . 032. El emento de Or.f;;pCSüS 3490- 30-M,d('r' l .. l JC' c\)1\ ... UinO, de ... 

t • n,ht ...... l .;Jt .-•ndcr despe sa s de pronto flOJgamcnto com a rc<JI 1 : ~1 çào d\"l 

Cuncu•· ... u NOTA LEGAL. 

1. 99 1 

Govcrn11dor 

DECi~ETO ( 11 l N' de novembro de 1991 

{) {jd/f'M"I(adÕ!' o!o &tado do lf!f(,ajJd, usando das at~l bu!_ 
çÕes que lhe são confe ridas pelo Artigo 25 , § 1• da Constltr ição 

Fede ral , § 2• do Artigo 14 do Ato das DisposiçÕes Cons l l t uclpnais 

T~ansitÓrias e Lei Complementar n• 41 , de 22 .1 2 . 81, 

DECRETA: 

Art. 1• .• ;l\~r1b.úr oos membros da Comissão de Irrpleu .. ntação, das 

I 

N• CADA STRO 
R E F. CLASSE R E F. 

3 "D" 3 73309- 1 

I'B'' 3 20332-7 

li C'' 7204q - s 

uoll 71862 - 9 

"C" 72066-6 

"C" 7203H 

"C" 7003H 

"O" 71865-5 

I I 

AçÕes de Criação do Banco do Estado do Am~pá S .A. -BANAP, ctesigpados 

através do Decreto (P) ni 3 241, remuneração correspondente a CÓ~igo: 
CDS- 3, da Estrutura Organizacional Báusica do Poder Executivo do r::stacb 

do Amapá . 

Macapá- Ap, e m ;& f de no ve mbro de 1991 . 

Governador 

I>ELRETO < N J N' OJJO de J) de ~OJ,,irode 19.4L 

{) (/(JI.I-€1'/(Qo!o!'- o!o &taáo do !l/ff,ajlá, USANDO DAS ATR IBU! 

Çttr' l"i;· LHr ·;Ao CONFERIDAS PELO ARTIGO 25, § 1' DA CoNSf!TUIÇAO FEDERAL. 

§ 2" ~I ARTIGO lq DO ATO DAS DISPOS IÇOES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS E 

I EI CmwLEMtniAR N' q1, DE 22 . 12. 81. 

CoNSIDERANDO O DISPOSTO NOS DECRE TOS (N) N' S . 0214 E 

();'I '• t·t ; I Pl UU lti~RO DE 1991; 

D E C R E T A: 

ART. 1• - APROVAR OS VALORES DOS CARGOS COMISS IONADOS -

CC. UA [STRUTURA ORGANI ZACIONAL DO INSTITUTO DE TE~RAS DO AMAPÁ - TERRAP 

' COI~ FORI·1 E A SEGU I NTE TABELA : 

CAPti'J COMISS IONADO- CC VENC I MENTO·CR$ REPRESENTAÇAO 

CL - l 37U10 . 00 70% 

CC 2 q80.998.00 80% 

CC 3 908. 552. 00 90% 

-------

CC - CHEFE DE NÚCLEO 

(( - CooRDE NA DOR . CHEFE DE GABINE TE E AUDITORIA iNTERNA 

CC - 3 - D 1 RET OR ExEcur 1 vo /I.J!It 
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DECRETO (N) NQ tâJ,VJ DE J'; DE NOVEMilRO DE 1 991 . 

Abre Crédi to Suplementar no valor 

de Cr$ 85 . 0 00.000,00, para r eforço 

de dot ações consi gnadas no orçame~ 

t o vigente. 

O GOVERNADOR DO ESTJ\.DO 00 AMAPÁ, usando das atr.i 

buiçÕcs que lhe sSo c o n fer i das atrnvés do Ar t. 60 c Art . 11 da Lei no 

004, de 28 de dq zembro de 1990 , que estima a Receita e fixa a Despesa 

do Estado do Amapá para o Exercício Financeiro de 1991. 

DECRET A 

Art . lo - Fica aberto o Crédito Suplementar no v~ 

1or de Cr$ 85 .000.000, 00 (OITENTII E CINCO HILHOES DE CRUZEIROS) , des t.!_ 

nados ao r eforço de dotações consignadas no orçamento vigente, con foE 
me discriminação abaixo : 

12 .000 - SECRE'1'111llll DE ESTIIDO DI\ /\DMI NISTil/\ÇJ\0 

12 . 1 O I - SECRET1\RIII DE ESTADO DI\ IID1-IINISTRAÇJ\O 

030 70212 . 024 - Hnnutcnç5o dos Serviços Administrativos 

Fonte : 101 - Fundo de P~rticipação dos Estados - FPE 

3490 . 30 - M~tcria1 d e Consumo Cr$ 35 . 000.000 Cr$ 35 . 000 .000 

'1' O T 11 L •••• 

16 .000 - SECRETIIRI A DE ESTI\00 DA FAZENDA 

16.101 - SECRETARIA DE E$TAD0 DA FAZEND/1 

Cr$ 35.000 . 000 

03080202 . 030 - C·lanutenção dc1 Estrutu r a ,,dministrativa e Programática 

di\ SEF1\Z 

fonte : 101 - Fundo de Participação dos Estados - FPE 

3490 . 39 - Outros Serviços de •re.E_ 

ceiros-Pessoa Jurídica Cr$ 50 . 000 . 000 

'f O T 11 L • • •• 

T O T 11 L GER A L ....... . 

Cr$ 50 . 000 . 000 

Cr$ 50.0 00 . 000 

Cr$ 85 . 000 . 000 

Art. 20 - Os rec'Jrsos necessários à execução da S.!:!, 

plementação de que trata o Artigo an terior , decorrerão d e Anulação Pa_E 

cial de dotações orçamentárias, c onforme discriminação abaixo : 

12 . 000 - SECI\ETIIRIII DE ESTADO DI\ 1\DMI NISTRAÇliO 

12 .101 - SECHETARIA DE ESTADO 011 AONINISTRAÇJ\0 

03070212 . 024 - Hanutenção dos Ser viços Administrativos 

Fonte: 10 1 - Fundo de Parti~;nação dos Estados - FPE 

3490 . 35 - Serviços de Consu1t2 

r ia Cr$ 35 . 000.000 

TO T A L ..•• 

1 6.000 - SECitE1"11R!A DE ES'l 'IIDO DA PIIZENDA 

16 .1 01 - SECHETIIRII\ DE ESTIIDO DA FAZENDA 

Cr$ 35 . 000.000 

Cr$ 35.000 . 000 

03080332 . 031 - Amortização e Encargos de Financiamento 

Fonte : 101 - Fundo de Pnrticipação dos Estados - FPE 

4790 . 71 - Principal da Divida 

por Contrato Cr$ 50 . 000.000 

TO TA L ••• 

TO T 11 L GERA L .... . •• 

Cr$ 50 . 000.000 

Cr$ 50 . 000 . 000 

Cr$ 85.000.000 

Art. JO - "' Este Decreto e n tra r
1
á em vi gor na data 

da sua publicação . 

Art . 40 - Re vogam-s e as disposi~ões em contrár i o . 

t·lucapá - 1\p ; rf-f d e novembr o d e 

jL 1 [ ~', 
ANN('~ 8/\RC~LLOS 

.Governador' 

1 991 . 

~k~ev~~ 
RIIIHUNDifBRITO DE 1\LME D/1 

Secret. de Est . do Pl anej . e Coo . Geral 

DECRE'l'O (N) NQ tJJVJ DE Jf. DE NOVEMDRO DE 1991 

Abre Crédito Suplementar no va lor de 

Cr$ 220. 000 .000 , 00 , parn reforço d e 

dotações consignada s no orçamento v,! 

gente . 

O GOVERNADOR oo' ESTADO DO 1\M/\PA, usando das CJtribuicões 

que lhe s ão con fe rida s através do Art . 6Q c Ar t . 11 da Lei nQ 004 f de 

28 de dezembr o de 1990, que estima a Receita e f ixa a Despesa do Estado 

do 1\mapã. para o Exer cício Fina nceir o de 1991 . 

D E CilE1"1\ 

Art . lO - Fica abert o o Crédito Suplementar no val or de 

Cr$ 220 . 000 . 000,00 (DDZEN'rOS E VI NTE IHLIJOES DE CRUZEIROS ) , destinados ' 

ao reforço de dotaç ões consignadas no orçamento vigente, conforme di~ 

c r i minação abaixo : 

11.000 - GOVERNIIDOIHII DO ESTADO 

11. 1 01 - G'\BINF.'rE CIVIL DO GOVERNi\DOR 

03070202 . 02 1 - Assessori~ Governamental 

FontP. : 101 - Fundo de Participação dos Estados - FPE 

3490 . 39 - Outr os Serviços de 'I'C!. 

ceiros- Pessoa Jurídi ca Cr$ 50 . ooo . ooo ,c"'-r.;:.S_-'5'-'0'-'.-"o-"o,_o._,. o"-'o~o 
'1' O T A L ••.• Cr$ 

12 . 000 - SECRE1'Ailiii DE ES'l'IIDO D/1 1\DMI NIS'rlliiÇJ\0 

12. 101 - SECRET1\RIII DE ESTIIDO DA ADmNISTil/\ÇJ\0 

03070212.024 - Hanutcncão dos Serviços Administrativos 

Fonte : 101 - Fundo de Participação dos Estados - FPE 

3190.14 Diárias-Pessoal Civil 20 . 000 . 000 

50.000 . 000 

4690. 61 - Aqui sição de Imóveis 

CrS 
Cr$ 5o . o o o . o o o ::C"-r.!.$ _...;7c-:O._,._,o-"o,_o ._,. o"-'o,_,o 
1' O T 11 L .•.. Cr$ 70.000 .o o o 

17 - 000 - COORDEN/\DORI/1 ESTIIDUIIL DE INDÚS'I'RIII, COMERCIO E TURISMO 

17 . 101 - COORDEN/\DORI/1 ESTIIDUIIL DE INDÚS1'JUA, CONtRCIO E TURISt·IO 

11623461 . 024 - Apoio c10 Desenvolvimento Industri al 

Fonte: 101 - Fundo de Participaç ão dos Estados - FPE 

3490 . 39 - Outros Serviços de Te!. 

cciros-Pc s son J urídico Cr$ 1 00.000.000 Cr$ 10 0 . 000 . 000 

'I' O T 11 L .• . Cr$ 100. 000 . 000 

1'0'1'/\L CER/\ l'"··· ·· · ··· Cr$ 220 . 000.000 

Art . 20 - Os recursos necessários à execução da Supl~ 

Ji,entar;ão do que trata O Artigo a n terior , decorrerão de Excesso de Arr~ 
cadaçào , previsto no Art . 43 , § 10 , item li da Lei Federal 4 . 320, de 17 

de março de 1964, conforme discriminação abaixo : 

Fonte : 101 - Fundo de Participação dos Estados-FPE Cr$ 220 . 000 . 000 

publicnção . 

1' O 'I' 11 1. G E R 11 L •••• •.•• •. Cr$ 220 . 000 . 000 

Art . 30 - Este Decreto entrará em vigor na d at41 da ·sua 

Art. 40 - Revogam- se as disposições em contr ário . 

Hacapá-AP , ~~de novembro de 199 1. 

47;,~t> / ' !/ 
1\N!ilDÍU. DAR '"LI .• OS 

Governad r 

/, 
· -· 7C(/c,YcÂ«- -""-; 

IUII MUNoó" oth•I'O DE ~IDII 
Secrct . de Est . do Plane) . c Coor d. Geral 

Coord. Estadual 
do Meio Ambiente · 

PORTA RIA 
( P ) N• 2,é!_!{ /91- CXIM/N' 

O COOACENACOA .ESTADUAL CO MEIO N.IBIENTE , usando das otribuiçõos 
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l egais, conforidos pelo Decreto { N ) NV ooa6 de 16 de Novembro do 1989, que re

estruturou o Coordcnaâlrie Ested.J.al âJ Weio Ambiente, no EsbiâJ 00 Araapá, rewge!! 

d:> o Decreto ( E ) N9 0011 de 12 de UaiD de 1989, 

~ reo ~ v ro 

Art. 19 - Desi!lfl'l!" LEOVALOO IIACHAOO DA COSTA, Uotoristo deve!

culos Terrc9tros, classe "C", refe~ncio Nl-JJ, lotam no GAOI /CEJ.IA , COI-1 pera , 

viajer da sede de SUilS atividades MACPPÁ-fJP, até o MunicÍpio 00 Laranjal 00 Jari , 

com a ri~lldadc de conduzir o veículo com Técnicos desta Coordcnod:Jrio e 00 Ban

co Mundial quo irão o oorvlço da mesma no per{ooo do 04 a 05.11 .91 . 

Art. 2Q - Dê-se Ciência , CU'l'lpr-se o Publique-so. 

GABINETE 00 ~CENA!DR ESTAruAL 00 MEIO 1\~SIENTE, em LlacepÕ-Ap. , 04 de Novembro 

de 1.991. 

PORTARIA 
( P ) N9 jgf_/91- CSIA/N' 

O OOOAOENI\OOA ESTAOOAL 00 MEIO AIIBIENTE, usano:b dqS o tribuiçõe. 

1o!J<IiS, conferidas pele Decrete ( N ) N9 0045 de 15 de Novembro de i909 , quo ree!! 

truturou o Coor dcnoctJria Estadual 00 Meio Ambiente , no E91:ado til AmopÓ, revogantb 

c Decrete ( E } N9 0011 de 12 de Mole de 1989, 

RESOLV E 

Art.l9 - Oesignor ELI\YNE OA SILVA R.Oio()S CANTIJAAIA, Assistente 

Jurídico , Classe "A", referência ~ para, viajar da sede suas atividades MA

CIPÁ- N' , oté o cidade o:b RIO CE JANEI~J, cem o finalldede de participar de 

tMB l.urao sobre " INTROD..ÇÃO A l.ErHSI. p.çil'J A.\.'ATFNTAL ", rn !'Arfnrtl r1R 11 fi is . 11 

de 1.991 : 

Art. 211 - oê-se Ciência 1 Cumpra-se e Publique-se o 

OAI!IN! TE 00 OOORa!NAOOA BDTAOUAL 00 ~ElO A~IIENTE, em UocapÓ-Ap., 06 de Novembro 

de 1.991. 

~ 
Coor denador - rEMA/ N' • 

PORTARIA 
( p ) >J9 ~/91- catA /N' 

O CXXJU:CHAOOA EBTA!lJAL 00 Ll.EIO A'/SIENTE, usanc:b des atribuiçoes 

legais, conferidos pele Decreto ( N ) N• 0045 de 15 de "cvembrc de 1989, quo ree!! 

truturou a Coordenad:Jrle E'tacLal cb Meto Ambiente , 00 Est.acb ciJ Amapá, rs\tOgoncb 0 

Decreto ( E ) NO OOIJ de 12 de Maio de 1909, 

RESOLV E · · 

Art. 1° - Designar GILSJN OJSTA t-0.1000r-lJ, Motorista do vo{culo 

Terrestre , Classe "A" ' referência NU-23, ..OSÉ OTÀVI O SANTANA, Agente octninistrati 

vo, Classe Especial , referência t~~-:Í2 e WACIMI\N 00 MIAZllNAS 50~ TEI!IEIAA CE ~ 
LtOS, ArtÍfica da L4ecin1co 1 Closse Artífice, rererência N.t-24 , Para viajar da 'seC: 

de sues atividades -.t.ACPPÁ-PI' , atá o· L•unic{pio de Ferreira Go"'CS cors a finalidade do 

fazer fiscaHzoção n&s serrarias alí existentes, e na localideOO de Canno oo 

ccory , nc perlcd:> de 07 o 09 .11.91. 

Art o 20 - Dê-s-:~ Ciência, C~Anpra-sa e Publ i qua-se. 

GAIIINE TE 00 COOALEIIAOOR ESTAOOAL ID MEIO AMBIENTE, en UocopÓ., 05 de Novenbro 

1.991. 
de 

PORTARIA 
( P ) N9 .m_/91- r:DAA/N' 

O COOROENAilll ESTAWAL 00 MEIO NoiSIENTE, usond:> dos atribuiçàe• 

legais, conferidas pelo Decreto ( N ) NV ooa6 do 16 de Nowrtbro de 1989, que 

reestrvturou a Coordenaâ:Jria Estedual 00 Meio Ambiente, no Estacb 00 Amapá 

revo90no:b o Decrete { E } N9 0011 de 12 de ~aio de 1909, 

R E SO L V E 

Art. 19 - Designar EOSON ALBERTO OOS SANTOS TELES, Motorist a de 

VeÍculo Terrestres , Clas~ "A"!- referência NA-09, PAra viajar da sede de su

as atividados MACf.PÁ-NJ , até o MunicÍpio de ~errelra ()Jmes e na Localidade 

dra Can1'10 c:i:J Uacacoary, com o finolidaâJ de conduzir o veículo c:om fiscais 

desta Cooró.m..,cbria quo irão o !JCrviço do mB5'RD, no períocb de 07 e 09.11.91. 

Art. 29 - Dê- se Ciência, Cunpr·a-so o Publique-se. 

CIAIIINETE 00 ~a:NAOOR EBTAilJAL. 00 IIEIO M'BIENTE, '"" UacopÓ-Ap., 06 de No""!! 

bro de 1.991 . 

~~ 
Coordenoo:br - IDAA/~ 

PORTARIA 
( P ) N9 m/91- r:EMA/N' 

O COOROENI\OOR EBTAOUAL 00 1/é:IO AIIBIENTE, usano:b de' atribuições 

lc!)Ois , conferidas lXJlo Qucreto ( N ) N9 0046 da lG do ~vembrc do 1900, quo rces -

truturou a Coordenact:Jria Estaclrol cb Uoio Ambiento, no Estacb cb Amapá 1 revoganâl o 

Decreto { E } N9 0011 de 12 de Maio de 1969, 

R ES OLV E 

Art. 19 - Designar AADILNOO CAALDS BRITO, OotilÓgrofc, Classe 

" A ,. , reFerência NI-15, lotaâl nc;1ta Coor dcnocbria e exercencb suas funçÕes como 

Motorista de VeÍculos Terrestres paro, viajar de seOO de suas atividades UPLPPÁ-PP , 

até o Uunic{pio de Te rtarugalzint'o 1 COI'II a finolidaOO de conduzir materiais pora 

análise cbletnct:Js por técnicos dos to Coordenado rio , no pedoct> de 07 a 11 .1lo91. 

Art. 29 - oê- se Ciência , Curnpra-sa e Publique-se. 

GA!!INlTE IXl OOCRLI:NAOOR CDTACUAI. 00 MEIO .W.OlENTE , '"" UacopÓ-Ap., 06 de Novembro de 

1.9'31. 

~ 
Cccrdenao:br - r:E.MA/ l'f' . 

PORTARIA 

( P ) NO S!2Q__/91- CF.MA/N' 

O COOROENAOOA EB TAOUAL 00 MEI O MIBIENTE , usonoo dos atr ibuiçÕes 

le!)Ois , conferidas pelo Decreto ( N ) NO 0046 de 16 da Novembro de 19891 que rees

t.ruturou a Coordenact:Jria Este.duel cb Maio Ambiente 1 no EstaâJ cb Atne.pÓ, revog.end:J o 

Decrete ( E } N• 0011 de 12 de ~aio de 1989, 

R E SO L V E 1 

Art. 19 - Oosignar TIE:TON JJ:.Á .AÍliOR, Chefe de Oivisão de Apeie 

AÓflinistrativo Cffi..-1 deste Coo~naâJr1a 1 pare via jar do sede de suas atividades 

MPI:N'Á-AP , oté o cidade de EEL.ál, .Estod:> oo PARÁ, com o finalidade de trator 

assuntos de interesse desta Coordonadoria, no per{ocb de 14 a 16.11.91. 

Art. 20 - OÜ-se Ciê ncia , C""'Pra-se e Publique-se o 

de 
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ClABINETE 00 COOACENAOOA ESTADUAL 00 MEIO AI!SIENTE , em MacopÓ-Ap., D? de No vembro 

de 1.991. 

ANTCNlC CAALOS OA 9II.VA FAAIA9 

Coordonod:::lr - CEJM./PP, 

PORTA R I .A 
( P ) );• 2 31 /91- r:E~IIo/l<P 

O COORIE!f/JX>R ESTAIDAL 00 J.ZI O /üWIEIIlE, uzamlo do:~ ~ttribuiçÕo~ 

lcc;ai s, confcri dao pelo Decre to ( n ) no 0046 do 16 do liovc::tbr o do 1969 , quo r ooe

t ruturou a COordcn:hlt>rio. E::;:Ludual. do I·lcio IL::tbicntc, no ~otado do A:~õlpti, r cvoe:l.ndo 

o Decreto ( K ) U" 00.11 de 12 do J.!aio do 1989, 

RESOLVE 

Art. 1° - Desi cnar PJI'!ONIO DJUUlOSil lE SOUZ!t, Chefe da Seção <lc 

Tr:moporto o ~rviçoo Gor aia cm-1 dctlt.a COordo:n:ulori«, para viajar da sede do 

:;u.:lc ntivld.:ldc::;: MACM'IL-AP, até o l·:unicÍpio de Ca.lçocno, co::~ a f innlitl.:ldc d'l tr.:m::

por tur maleri<üs parn análise colctados pOr t écnicos Ucs lu. CEl·IA/liP, no período de 

17 a 20.10 . 91" ::>e~n Ônu!l para a Aôninistraçtío PÚblicu. 

/ 

GABIIIE'ffi lXl COO!UX~IAJXlR ESTAIDAL lXl 'lEIO AI·IDIEI:'J",;, c~ !·:acaJA-í--Ap., 15 <lo Outubro 

de 1.,91. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

TRI:BUNAL P!EI!O 

PAUTA DE JULOAI!El>TO 

De or dem do E:xcel ent:f.ooimo Senhor DoBcmbargndor 
DÔgl as Evaneelista. RMoo, Preoidontc do Egrégio Tr ibunal • 
Pleno, ftiÇO ciente a todos os intereonad.os e aoa que virem 1 

o presente EDrrAL ou do1e conhecimento tiverem, que no dia 
04 (quatro) de deze~:~~ro de 1991 (quart>- foir:>), Ôs 08:00 hJ?. 
r ac , no 1g andar da Sede ProvisÓrio. do TJAP, M. sala de Se.f!. 
sÕes do Pl cmáric , roaliza~se-á. a )!o Sessão Ordinár ia para 
j u l gazr:cnto do scguinto proCesso: 

lto\llllAJXl I€ S:::llURolli"ÇA : 
li' 00~/91 - Icpctr antc : HILDO DOS BANTCS to:mECA E Otll'ROO -
Advoeado : lliiZ All·ZlniA OO!IFIJ.I - JMPETRAJX), OOVERI1ADOR lXl ES 

TADO lXl WJ.PÁ - Relator: I€8, !10:1ILDO A!·!AP.AL DE !<BLLO Ct.S ::-
TRO, 

2 1 VMA (}IH IINI\L 

EDITAL DE CI TAÇÃO, C0\1 O PRAZO DE !) DIAS. NA FORMA ABAIXO : 

FAZ SABER 

a t.odos os que o presente EDITAL com prazo de _.1.5_ dias v irem, 
ou dele t i verem conhecimento, que neste J uizo corre seus trànami

t os um pr oc esso em que é aousado:JC-~ D~ J::SL':J :;"-'1-l'....~:;) , yul.:;o "!l0:ri'~3" , 
n:.. ~...ra l C.e !"ort '-'..r-nl , ~ol ~oiru , O.j)O:>c n t ud.o do :>cr ·t.iço mil i ';:.:.1· du Fr anya, r esi 
dente r.o .;a,...""C.i::l. :.:n:co ~ro, utua~::lcnic on lu:;Oo.J.· i~~;: '..o o r.ão ~abid.o . 

C Oll:" incu rso no ortt 1!;7 c 150 CP 

como l.t:nha o Ofi c ial de J us t iça dest e Ju i zo ce rt i f icada nào o have r 

en ~ant ro.:lo n-:l sta Comar ca , não s o0 1o pc s si vel citâ ~ lo pessoal mente , 

c i t.& -o pelo presente a comparece r nos te J uizo. no edi fi cio do f o r um 
d:!sta ·Coma r ca. sito à Ave ni da FAB, s}nll nesta cidade, no dia 

_1:3 . 11?..91 , às 92t..30 hora s , a fi m do ser in terrogado. promover 
sua defe s a o sor no ti!"i c e.do dos ulter io re s ter mos do proce sso . 

n que deverâ comparecer , aob pena de revelia . Para oonbeoimento 

do todos é pas sado o pres ente Edital . ou ja 2a . via fioarA afixado 

no l ugar do costume . Da:io e pa ssado nesta c i dade , aos vintl1l eu:J di:l.s 
do CÔ& de novembro do ano de cil novcccnto!J c noventa o UD (1,991) ~ Eu, 

~ , DiretOra de Socr~nri~ , oub:::.crcvo. 

,;~:~.u~ 
J>,.f w'!\lrv 

EDITAL DE C !fAÇÃO, COU O PRAZO DE 05 _ DIAS, NA FORMA ABAI XO : 

O DOUTOR JOS~ 3\JSP,(QUIO c. ~v.:mL~, >:l. JUIZ n Drul':'O Dl. 

20 VARo-\ mutill!I\L D~l'A Ci'J'l'rl\.L, 

FAZ SABER 

a todos os que o presonte EDITAL com prazo do_.<.>5_ _d i as v irem , 

ou dele tive rem c onhec imont.o , que ne s t e J u i zo corre seus trAnsmi 
tes um processo em qao é acu sado: ROJt.\ LDC n.: .. s:vT.'.. f.:.\ .. ttTEL, vulcro "Rn.tinho', 

bra.oiloi.rO, .u;:apae!l.Sc, n:L"""CCI"lCiro, at.ua.ln:mto co lu~;nr incorto c rlio cabido, 

oo:no inoo. r so no ar tv 155 , § } Q do C:ldit;o f:r.nll Cr.:.:..Ji l "!i:-'0 

E. 
como tenha o Oficial de Jast.iça des te Ju i zo certifica do não o h&\'&r 

en Jo ntrc.do nesta Comarca , nAo son:fo poss ível ci t.ã~lo pess oalmente . 

cita - o pelo pr ese n te a comparece r ne ste Ju izo, no edi f í cio do forum 

d as ta Coma r c a . s ito à AvenHa FAB . s/n• nos ta c i dado , no dia 

18.12~2_~-- . às Q.O rJO horas, a fim de sor inte rrogado , promover 

sua de fe s a e s e r no t ificado dos u l te r ior es t ermos do p roce sso, 

a que devo rA comparecer, sob pona de revelia. Pa ra conhec i me n to 

de todos é passado o pres e nt e Edi tal. c u ja 2a. via fioa r à afi xado 

no lugar do costume . Da i o e passado nesta cidade , aos vinte di a:: do 

t".(;c U.c !!ovo r::bro à.O a no de c il novooontoc c nc·1cnto. c "U:l• &:.,~~ , 
Diro tOJ.•a do ~c::otc.rio. , :Jubx.ravo. 

PORTAR I A 

CORREGEDORIA 

CC N!: 0 21 , de 26 de novembro de 1991 ~ 

I? DESEMBARGADOR OOHILDO AMAIIAL DE JIEI,W 

CASTRO , CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA, NO 

USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFEREM O 

DECRETO ( N) N' D069 , DE 15 DE MAIO DE 

1991, ART . 16, INCISO /V, E A RESOLUÇÃO 

N• 0 01, DE 23 DE AGOSTO DE 1991, ART .30 , 

I NCISO V , DO REGIMENTO INTERNO. 

RESOI.VE 

Designar. o MM. Juiz de Direi to Substi t u-

to Dr. DÉCIO JOC..-...: SANTOS RUFlJIO, ·para responde r pelo plant ã o 

Comarca de Macapá no periodo de 13 à 19 de d ezembro de 1991 . 

na 

PORTARIA 

llevogam-se as dis posiçÕes ero contr ário . 

Publique - se, registre-s e c ·.dê-se ciência 

'\/~p/. (.. ( / \ 
Des • ÍIONIUlO AIIAIIAI. DE liELLO CASTRO 

Corregedor-Ger al de Justiça 

CORREGEDORIA 

CC 11• 022 , de 26 de DOVCIIIbro de 1991. 

O DESEMBARGADOR liOliiUlD AJIAilAL DE liELLO 

C.ASTIIO, CORREGEDOR- GERAL DE JUSTIÇA, NO 

USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFEREM O 

DECRETO ( N) N• 0 069 . DE 15 DE MAIO DE 

199L ART. 16 , I NCI SO IV , E A RESOLUÇÃO 

N' 001 , DE 23 DE AGOSTO DE 1991 , ART. 30 

INCISO V , DO REGI MENTO IJ:ITERNO. 

Pág. 6 
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RES O L VE 

Designar o MM. J ui z de Dire ito Subs titu

to, Dr . ADÃO JOEI. GORES DE CAJIYAI3l , para responde r pel o p l antão 

na Comar ca de Santana no pe r iodo de 06 à 12 de dezemb~o de 1991 . 

lUNICIPAL!DADES 

Prefeitura de Santana 

Revogam-se as disposiçÕes em contrário. 

Publ i que-se . ~~gistre-se e dê-se ciência 

Des . IIIXIIIJ)() .AJIAIIAL DE RELLO CASTIIO 

Corregedor - Ge r a l de J ustiça 

cruzeiros e oit enta centavos ) , confonne planilha de preços que integra est e 

instr ument o . 

C1.hJSLLA QUINTA - PAGA\E:NT'O 

5.l. 

5 . 2 . 

Os pagamentos serão mensais e efetuados, à CGJTRATPDA, ns t~~ouraria do ~ 

TI'NTE. 

A cada 3J (Tr i nta) dias , o CGJTRATPNTE, por sua Fiscalização, medirá e c ompra-=. 

vará a locação de equipamentos prestada pela CCWTRATADA, que emitir á os doeu-' 

mentes de cobrança. 

5,2.1. 0s docunentos de cobrança serão as foturl!s de preços iniciais c de rea.just ame!! 

t os, 

3. 3. Prot ocolados os doct.lllantos de cobrança nos 2 (dois} dias seguinte às medi ções, 

os pagarrentos serão efetuados no prazo de 03 (três) dias Úteis contados 

protocol o . 

a..k.euL.A SEXTA - AEAJlBTA~ENTO 

6.1. Os preços contratuais serão reajustndos de cOnformidade can o Decreto 

94. 684, de 24 de Julho de l98'l, obedecida a seguint e fÓnnula : 

R - é o valor do reajustamento procurado; 

V - é o valor contratual dos ser viços_ a serem reajustados; 

P - é o Índice do mês do cálculo dos preços iniciais constante da.prcposta; 

I - é o Índice relativo ao mês da medição. 

6.2. Os .Í.ndices I e I ' rafereidos no item anterior são aqueles divulgados na Revi!' 

ccwrRATD NO o99 I ..91- ta Conjuntura EconÔmica, da F"!ndação GetÚlio Vargas , !.ndico terraplenagem 

COOTRATO QlE ENTRE SI U:L.EffiAM A PAEFEITlllA ' 

MUNICIPAL DE SANTANA E A Fll1MA C. A. PI..NEIDA 

S/ A - ENCE~IA C CIJII.SffiUçi:ES, PARA ffi Flll3 

NELE DECU'I1ADffi. 

Instr~.tnerlto Contratual de Locação de Equipame!! 

de tos. que celebrBll, cooo locatário, a PAEFEinf\A Ml..NICIP.AL 0:: SNIT'FWA (pessoa 

direito pÚblico interni) com sede a Av. castro Alves , 13521 Sant ana--AP, ins crita ' 

no Cr:J:./Wf - 2J. 066. f:A0/00l ...OS1 de or a em diante denaninado apenas CONTRATANTE, ne! 

ta ato representado por seu Prefeito, o Senhor ACEEMIRO ROOiA FRE~S, e, C0110 lo

cadora, a C. A. PUlEIDA S/ A - ENCE~IA E CDI\6TAuç1ES ( pesooa de direito privadO , 

can sede na Rua TeÓfilo ottoni, 63, Jll Andar, na Cidade do Rio de Janeiro, i nscri

t a no COC/WF sob 0 nll 33. 317.249/0001-84) 1 de ora on diante denominada apenas 

CGITRATADA, neste ato representada por seu procur ador, o Senhor MU.TON PL\.€5 OC 

Ta..EOO ( brasileiro, separado, Engenheiro Civil1 doodciliado na Rua President e 

Vargas , 1482 ....(;entro -Macapá-AP, portador 00 cédul a de Identidade RG n 11 4 .971 .~' 

e do CIC/WF n!1 'CJ7. 747. 138-31 , na fonna do instrumento de mandato arquivado ) • 

ct.AuS\J\.A PAI!I€IAA - PAEI!MEJJLO 

l . l . A presente Contrat ação decorre da adjudicação, à CGJTRATADA, do objeto ds 

Licit ação nll OOll/91-GU::S, constante do pr ocesso administrativo nll 402/91 .... 

~~CP/PMS, na forma das disposiçÕes do Oecreto--lei nll 2. 3CXJ, de 21 da Novem

bro de 1986. 

2.1. t objeto dest e instn..mento a locação, pela CONTRAT.ADA ao CO'JTRATANTE, dos se

guintes equipamentos, de acordo cem as especificações da Licitação: 

QUANTI DADE' ' PREÇO UNITAAIO CrS/h 

2. 1.1 . Trator de Es t eiras Cat [)...6 27Jh 43. 977, 71 

2. 1. 2. Motoniveladora Cat - 120 27Jh 37,359, 50 

2.1.3 . Garregadeira de Pneus Cat - 930 2Alh 35. 062, 91 

2. 1..4. Caminhão Ba.sculante Mcrcedes Banz ·- i...l'-1113 27Jh 22. 416,25 

2.1. 5 . C&minhã.o Basculante Marcedez Benz - L.K-1113 2Alh 22. 416, 25 

2 . 1, 5. Caminhão comboio Mercedez Benz 27Jh 17.997, 72 

OOS: Preços base referidos ao mês de Agosto/91. 

a...1!JaJ..A TERCEIRA - PAAZll 

a. l. o prazo da locação é de 45 ( quarenta e cinco ) dias , vigorando desta data. 

a..h.a..u QIJMTA - VAUR 

4. 1. O valor deste contrato, a preços iniciais, é de Cr$ ~e.394 .89l ,SO ( Quarent a e 

oit o. milhões, trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e novent a e un 

Coluna 38. 

?.1. A despesa des te Contrato correrão à conta do orçamento do CQ\ITRATANTE, 

Convênio can o Estado do Amapá, do Fundo de Participação dos Municipios 

dos recursos extraorçsmentários . 

CiJl.sJLA OITAVA - EQUIPA'IEN!Ul 

de 

e.1. Os equipamentos são locados e:;, perfeito estado de uso e conservação, s em de--' 

feitos ou sem necessiOOde do reparos. 

8,2. O::orrendo fator que prejudique a utilização do qualquer equipamento, a ~ 

TPOA, terá, de inicio, 5 (cinco) dias P6(a a perfeita repuração. !\5sim não 

fazen do, o equipamento terá que ser in\ediatamente s ubstituÍdo por similar com 

igual capacidade e em idênticas condições . 

a.J.L6u.A to/A - AESCishJ 

9.1. Constituem motivos para a rescisão unilateral, pelo CONTRATANTE (Decreto-Lei 

n• 2. 'JJJ/B6, art. 57) : 

I ) o não cumprimento, pel a cr.M"RAT.ADA, das cláusulas contratuais, especifi-

cações e prazos i 

ll) O c1.111primento irregul ar, pela COOTRATADA, das clÓusulos contra:uais 

e specificações e prazosi 

III )O atraso injustificado no infcio da locação; 

IV) A paralização da l ocação, sem justa causa e prévia comunicação ao Ctwm~ 

TI'NTE; 

v) A transferência , parcial ou t otal , deste contrato, sem o prévio a expre~ 

so coosentiment o do CONTRATANTE; 

VI) · O ccmetimento, pela CONTRA!ll'.ADA, de reiteradas f alhas ou faltas , devida- ' 

mente anotadas pela fiscalização do C[WJ'RATANT'E; 

VII)A falência ou concordata da CONTAATADA; 

VIII)A dissolução da CONTRATADA. 

cUusLLA tt'ciMA - PENALIDADES 

10. 1. O desc~.nprimento , pela CO'ITRATJIDA1 das cláusulas estipuladas neste instr une!! 

to acarretará e imposição de ~.na multa mensol de 1~ ( 1.n por cento) do val or• 

contratual, que poderá ser perdoada caso haJa integral recl4)Bração da 

falh a ou da irregularidade. 

lll. 2 . O:orrendo a rescisão contratual por ato da responsabilidade da CO\ITRATPOA , 

haverá a incidência de liTIB multa de lf1/o (dez por cento) do valor contratual. 

Cl.ha.l.A !tCIIo\A PAD.EIRA - FffiO 

11.1. Pera dirimir as eventuais dÚvida9 decorrentes deste contrato1 fica eleito . o 

foro da Canarca de Macapá. 

) 
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E, por estarem contratados, firmam F?ote· i ns

·',pouaento em OS (cinco) vias de igual volor e teor, na presença de 02 (dtlas) t est .... 

munhas abaixo 5.~tificadas. 

21 TESTEMUN-iA 

Santana, 11 de Setembro de 1~991. 

·~ • o' 

.,~~~· 
(l)Al'E:TE OAS r®1119 .QIG:m o ll.IAATE 

oç toa .oo tCI'Z • Jl 

CONI'RJiro N• J. oo /9 1. 

CONJliATO QUE EIVIRE SI CEl.EffiAIA A ~EI'TUIA ' 

MUNICIPI'L CE SANTANA E A FIBMA C,A,ALIIEIOA ' 

S/ A - EN!EN-iAAIA E C!l'5ffiUçlES, PPM OS 

FINS NELE CECUV11'Dffi, 

Instrl.ln9nta Contratual de Locação de Equipa-• 

mentes , que celebra.m, como locatário, a PREFElltRA MUNICIP.Al.. te: SNfTANA (pessoa • 

de d:lreito p~blico interno} cem sede a . Av. Castro Alves, 1352, Santena-AP 

inscrita no rn:.jL'F - 23,066, 540/(1)1..:16, de ora em diante denominado apenas ~ 
o • 

TPNTE, nest~ ato representado por seu Prefeito, o Senhor ROSEMIRO RCOiA FREIRE6 , 

e , cono locador a , a C. R. PU.EIDA S/ A - EN!EN-iARIA E. COI\5TRIJÇCES ( pessoa da direi-: 

to privado, com sede na Ru~ Te?f~lo ottoni, 631 32 Andar, na Cidade do Rio de 

Jar-..iro, insorito no COC/L'F sob o n• 33, 317. 249/0001-84) , de ora em diante denom_!, 

nada epe~as CCM'RATAOAt neste o. to representada por seu procurador 1 o Senhor 

Ml!.TON ,IL\€6 CE TOL.EOO ( brasileii'o, separado, Engenheiro Civil, domiciliado na 

Rua Presidente Vargas , 1462 -centro -!.lacepÕ,.AP, portador da céwl a de Indentidode 

AG nll 4, 971, 536 e do CIC/!.'F nll 29?, 74?. 138-.:)1, n a forme. do instrunento de mandato 

arquive do) 

1,1, A presente contratoç~o decorro da odjudicaç~o , à CCWJ'RATPDA, do objeto do 

Edital de Tomada de Preços n2 001/91-cu:E, constante do processo edministr~ 

tivo n• 403/91-SEI.ICP/PJ.S, na forma das disposiçÕes do Qecret~i n• 2 ,:xxJ, 

de 21 da Nowmbro da 1986, 

2.1. ~ objeto deste ins trunento a locação, pela CQ,'/!RATAOA oo COIVIRATANTE, dos sê

guinte.s eQUi~tos, de acordo cot1 as especif~ç~s da Tanod4 de Preços: 

~ PREÇO UNITMIO Cri/h 

2,1,1. Trator de Est eira Cat D-<i_ 930h 

2,1,2, Motoniveladora Cat - 120 930h 

2,1,3, Corregadoira de Pneus cat - 933 93011 

2,1,4, Ce.minh~ Basculante Mercedes Senz LK .... 1113 1860h 

2. 1.5. caminhão Combcio Marcedaz Benz 93:lh 

OBS: Preços ' base referidos, ao m~s de D..rt ubro/91 , 

62,271,90 

52,914, 60 

49, 51la, f;O 

31, 740, 3J 

25,483, 50 

3.1~ O prazo da locação é de 00 ( oÜent<L ). dias , vigorando desta dato, 

E miNTA E SEIS MIU-iES, TR INTA E TREIS MIL, CENTO E SESSENTA E TREIS CRUZE! 

Rffi) 1 conf onre planilha de preços que integra es to instrunento, 

C1Jusl1.A QUINTA - PAGA\EHTU 

?.1; Os pagamentos ser~o mensais e e fetuados , à CCtliRATAOA, na tesouraria do 

5,2, A cada 31 ( Trinta) dios1 o ~TN{TE1 por sua Fiscali zaçõo, medir~ e C0'11Pf"2, 

var~ a lcx::aç~o d8 equipamentos prest ado pola CONJ'RATPDA, que emitirá os d~ 

mentos de cobrançe.. 

s.2,1. Os docl.lil9nt os de cobrança s~ as fet.uras de preços iniciais e de reajust! ~ 

mentes. 
S.3.. Protocolados os clocumontos da ccbre.nça nos 2 ( dois} dias :.couinta ~ medi çõesJ 

cs peg&aentcs serão efetuados no prezo da 03 ( três) dias úteis contados do 

prot'ocolo. 

CI..AUSJLA SEXTA - REAJUST.AMENTO 

G.l. Os preços contratuais serão reajustados do conformidade ~om 'o Decreto 

!14, 684, de 24 de Julho de 1987, ob<ldecide o seguinte fÓrmula: 

R • v I · - r •· onde: . 
. I 

R - Ó o valor do reajustamento procurado; . . 
V - é o valor ~~tratual dos serviços a serem reajustados i 

n•, 

.l' - ~ o ~nctico do m~s do c~lculo dos Preços i niciais constOnte da. proposta; 

I - ~ o ~ndicé relativo ao ~ da medi.ç~o. 

6. 2 . Os ~diees I o I' ~feridos no item anteriOr s~o aqueles diwlgados na Revis

ta COlljuntút'a Econ~ica, da Fundaç~o Get~lia Vargas, 0ctice terraplenagem 

ColLlna 38. 

C1Jusl1.A !t"TIMA - oorAÇ}f! 

?. 1. A despesa deste Cont r ato correr~o ~ conta do orçamento do COOffiATANTE, 

Convênio com o Est ado _do Pma~, do Fundo de Participa~o dos lolunic~pios 

dos recursos extrnorçamentários. 

CL~ OITAVA - EQUIPAVENT!E 

do 

e 

e .l. Os equipamentos s~o locacSos em perfeito estado de U!lO e conscrvaç~o, sem · 00.. 

feitos ou sem necessidade de reparos, 

8 . 2. Q:orrendo fat or que prej udique a utilizaçGo de qualquer equipamento, e CONTR~ 

TAOA, terá, de inicio, 5 (cinco) diBS para o perfeito reparaçõc, Assim nõc 

fazendo, c equipamsnto ter~ que ~ar ~adiatamente sub5titu~do pOr similar com 

igual-capacidado e em i~cas condiçÕes. 

9 . 1. Constituem motivos para a rescis~o I.Xtilateral, pelo CONJRATANTE (Decreto-lei 

n• 2,300/86, art . 67): 

I) O ~o cunprinento, pela CO.'II'RATPDA, das c l áusul as contratuais, a.specif!, 

caç~s e prazasi 

II) O Cllllpr imento irregular, pela CDVI'RATAOA, das cl.Óusulns contratuais . , 

especif;Lcaç~es a pre.zosi 

I II) O atr"aso injust i ficado no in~cic da locaç~o : 

IV) A peralizaç~a da. locoç~o. sem justa causa e prévia comunicação ao COf'ot-1 

lRA'I'ANl'E; 

v) 

VI) 

A transferência, parcJ:a:;L ou t otal, deste contrato, sera o p~vio e expJ"!. 

sso consetimento do CONJ'RATNITE; 

O cometiment o, pala CONIRATAOA1 de reiterados falhas ou faltas, devida

mente anotadas pa l a fiscalização do CONll'lATA~TE; 

vn) A fol~ia ou concordata da CI)IJTRAT.AOA; 

VIII)A dissolução de C!M'RATAOA, 

ClJiusl.U ~CIMA ~ PENPJ..IDAOE6 

10. 1. O descunprimento, pela CGITRATF+DA, das ~sulas estipuladas nes te instrunen

acarretar~ o itnposiç~o de t.na multo mensal de 1;, ( ~ por cento) do valor 

contratual , que poder~ ser perdce.Qa caso haja integral recuperação da falha 

· ou da irregularidade. 

10. 2. O::orreodo a rescis~o 'contratual por o.to da respon.se.bilidado dr:s. CDNTRATPDA , 

haverá a inci~ncio de uma mUlta da 1.Q1., ( dBz por cento) li:> valoi- contratual. 

ll. l . Para dirimir e.s eventuais d~vidas decorrnnt as deste contrato, fica eleito o 

foro da Comarca da Macap~. 

E, pcr· estarem contretedos, firma:n esta inst~ 

4.~. o ve.lor' ctosta Contrato, n preços iniciais, .; de Cr$ 236.033. 1.63,00 (OUZENTQi,.,. . ';;a,to em OS (cinco) vias de igual val or e teor, na pre.se.nça de 02 (duas) ta;;temunhas• 
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abaixo idéntiftcadas, 

Santana, 15 de Outubro de 1.991. 

~TRATANTE 
RCEEMIRD ROCHA ffREIRES 

PROClRADffi JUR!DICO 
J0LIO CESAR FIRMINO ALVES 

OJ,,,oJ, . ~ ·~.~ COIIoUII~ 
' • 1 • '· · 2 e 

C L 1\S:{ I .... 6• 2 · #Z 
ASSIS~NTE JURÍDICO 

OOAIIETE DAS !lEVES RIBEIRO DUARTE 

21 TESTEMUf\11A 

Prefeitura de Macapá 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

EDITAL DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS 

Saibam quantos este EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que: 
Edim~ Guimarães Barros, requereu junto ao Municfpio de Macapá • Prefeitu· 
ra Municipal, regularização do imo'vel situado na Av: Coaracy Nunes, nZ 560 
Bairro Central, setor 02, Quadra 38, Lote 240, as pessoas que julgarem com 
direi/os sobre o mesmo, devem apresentar suas reclamações por escrito no 
prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação deste EDITAL 

JOSt AMARILDO NUNES MAGALHÃES 
Chefe da Divisão de Controle Urbanfstico 

PUBLICAÇÕES DIVERSAS 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do cartório civil do Registro Civil de Casamento desta cida· 
de de Macapá-Cap. do Est. do Amapá:Rep. Fed. do Brasil, faz saber que 
pretendem se casar: RAUL CR/STOVAO BRITO DOS SANTOS com ANA 
CLAUDIA PEDRADA 

Ele {J filho de Raul Gonzaga da Sifola Santos e de Eremita Brito dos 
Santos. 

Ela {J filha de Antonio de Jesus Monteiro e de Maria do Rosário Pe· 
drada Monteiro. 

Quem souber de qualquer impedimento legal que os iniba de casar 
um com o outro, acuse-os na forma da lei. 

Macapá-26 de novembro de 1991 

REGINA LÚCIA SENA DE ALMEIDA 
Titular Sub. 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do cartório civil do Registro Civil de Casamento desta cida· 
de de Macapá-Cap. do Est. do Amapá-Rep. Fed. do Brasil, faz saber que 
pretendem se casar: RAIMUNDO NONATO VIEIRA PEREIRA com ANA 
CARMEM PEDRADA GUEDES. 

Ele {J filho de Antonio Barbosa Pereira e de Eurinice Vieira Pereira. 

Ela {J filha de Raimundo Ribeiro Guedes e da Floriana Pedrada Gue-
das. 

Quem souber de qualquer impedimento legal que os iniba de casar 
um com o outro, acuse-os na forma da lei. 

Macapá-26 de novembro de 1991 

REGINA LÚCIA SENA DE ALMEIDA 
Titular Sub. 

CIMACER SIA • COMtRC/0 INDÚSTRIA DE MATERIAIS CERAMICOS 
CGC - 05.549.936/0001 - 90 

ASSEMBLtiAS GERAIS ORDINÁRIA: E EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convidados os senhores acionistas desta Sociedade, a com· 
parecerem a reunião conjunta das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordi· 
nária a realizar-se no dia 09.12.91 lls 10 (dez) horas, em sua sede social, 
situada na Rodovia Macapá/Mazagão, slnq, Km 01, no Municfpio de Santana, 
Distrito Industrial, Estado do Amapá, a fim de discutir e deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 

1. ASSEMBLtiA GERAL ORDINÁRIA 

a) Exame, discussão e votação dos Relatórios da Administração e 
Demonstrações Financeiras referentes aos exercfcios sociais findos em 
31. 12.1987 retilicaçáo, 31.12. 1988, 31.12.1989 e 31.12. 1990; 

b) Aprovar a expressão da correção monetária do capital social reali· 
zado, constitufda e acumulada af{J o balanço de 199(1; 

c) Eleiçllo dos membros da Diretoria e os membros do Conselho de 
Administração para novo mandato; e, 

d) Tratar de outros assuntos. 

2. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

a) Retificação da AGE/AGO de 17.11.1988 de CIMACER S/A, publi· 
cada no D.O. de Macapá n!! 5295, 12. 12.1988, no tocante ao capital social 
integralizado, referente ao aproveitamento dos recursos • Reserva de Corre
ção Monetária do Capital, permanecendo válida as demais origens; 

b) Retificação do quadro de composiçáo acionária, publicada no D.O. 
nP 5295, de 12.12.88, permanecendo válida as demais deliberações; 

c) Reforma dos Estatutos objetivando adaptá-los lls novas disposi· 
ções legais e consolidá-lo; 

d) Transferência de ações ordinárias nominativas com base no Cap. 
11, PAR. 10 e artigos 28, 29 e 30 do antigo Estatuto Social; 

e) Aumento do capital social aulorizado e aumenlo do capital social 
com a uli/izaçllo da reserva de capital acumulada proveniente da correção 
monetária do capital realizado at{J o exercfcio de 1990, esta no montante de 
Cr$ Í33.009.684,0(1; 

f) Aumento do capital social mediante capitalização de cráditos de 
acionistas, pessoas jurfdicas, no montante de Cr$ 32.357.055,52; 

g) Fixação de prazo para que os acionistas exerçam o direito de 
preferência, em virtude do aumento de capital, mediante ll capitalização de 
cráditos; e, 

h) Tratar de outros assuntos de interesse da sociedade. 

Comunicamos que se encontram ll disposição dos senhores ac(onis
tas, nos escritórios da empresa, no endereço retro-citado, os documentos 
que se reterem o art. 133, da Lei 6. 404/76, relativos aos exercfclos encerra
dos em 31 de dezembro de 1987, 1988, 1989 e 1990. 

CLAUDIO ROCHA NUNE!.: 
Diretor-Presidente 
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COMISSÃO DE ESTRUTUR0ÇÃO SO CENTR O ACAOtMICO DE LETRAS 

EDITAL DE CONVOCAÇ~O 

A Comissão de Estruturação do Centro Acadêmico de Letras da Univers~ 
dade Federal do Amapá , convoca todos·os alunos do Curso de Licenciatura 
em Letras para participarem da Assembléia Geral Extraordinária a real i 
zar- se no dia 30 .11 .91 ( sábado), às 18 :00 horas nas dependências da 
UNIFAP, para tra tarem da seguinte ordem do dia: 

I- Consti tuição do Centro Acadêmico de Letras e Aprovação do Es-
tat uto; 

II- Eleição e posse 
III- O que ocorrer. 

da Diretoria e Conselho Fiscal; 

Macapá-AP , l9
1
de novembro de 

ALVINO RAIMU~ DOS SA~OS 
Presiden~~ Comissao 

1. 991 

Slndlc9f9 1/01 Cronlflof E!pO!II'fW \12 E?lo\12 dp Atnop1· $/NCAP 
. 1 \PtOAOO IW: P CIC PfOVIMIIIIO OC Dtt 

ATA'rlm 1001Aio 

&~· 
OAPl!Ul.O l 

Da llua eon.u tu1çio, PNnop Uvu o 
Cond1çõ .. Pua leu Juno1-nto 

(\ 

11- O SINDICAto 005 CROHISTAS UPORTI\'08 00 QTAOO 00 AMAPI., 

~ ~ envolvendo narrador, coaentarltta , rtporttr , plantonilta , 
o1nearat1ata, ,..csator, totoarat o, optr•dor, todoa no \ll\l 
verao uporuvo, coo "dt 1 toro •• Haçopá , no latido do 

(\ Aaapá, i oontt1tutdo pua tine dt tatudo, ooordtna.çio , 
proteQio t rtpr. .. ntoçio ltaa l da catoaorta prothat onal, 
.S. todo o ttrrltÓrlo do Ea t ado do Aaçá not ttNOI da l J 
atalaçio •• vtaor t 00:11 o t nt uito dt col&bora.oio ooa 01 
podtret pÚbU ooa 1 u dtula UIOC l &ÇÕta no ltnUdo CS. 

IOltdarl t dldt d.a OlUII I da IUI IUbOrdlnaqio 601 lnCJ 

"'"' Hactonah. 

do a1ndloeto: 

1· rtpre .. nur perante • • au t orldadtl adlll ln1a tra U vu t 
jud1o1ár111 1~1va I pl .. l YI OI lntertllll &trda <11 
aua oat eaorla t 0 1 lnUrtlltl 1nd1v1dua1a dt atua •1 
aooladOII 

n- ot ltbru oonvtn9Õtl1 ou aoordoa ooltUVOI I 

~u- tltatr ou dttla nar oa rvprnenunua da ~attaorla , •• 

~
. quolquor loool do Paio, abrindo • · rochando Oo lo&OO 1~ 

• Rta1ona11, ncr1tÓr1oa ou DtpartMtntoe . 

• V- Colaborar com o Eatad~ , co110 óraão t ienico 1 ooneult! 
'" vo, no tltudo • aoluçota do1 probhoaa que •• rtlac12 

nu oom 1ua oat•aoria; 

~ 
v- 111por ooncr1bu19Õtl • todoe aqutltl qut .. partlclpart• 

Q 
co.o ueoo1adoa , noa tu'80a da hahlf.9AO u vtaor, 

Vl- partlo1por dt lntld&Ot Sln~loal do Orau luper1or, na 

~ 
to.,.. pNY!t~a na l o&lolaçao oa v1aor1 

.-- U- propuanu a tavor ~ cattaoria •• qual qutr Foro, lnJ 

f!1 "<ood"-· M {ooO>o'" ""'""' OON O MO ~•oo• 
tino l a ou Tribunal, bta oo.o ptr.nte a Sool t dadt da 
\1111 DOdO . IIt ll. 

~ DOn~o 1 li 

1- ooncroau' ~robalh&Ooroo da oato&orh prot"t111on~, 

Ji ~
~ .. 

na toraa do dtaorlta no art. 1~ do l1tatuto1 

U• t tr o ueoo1ado, •••roloto da at1v1d&dt no !nado 
do Aaapá. MPO qtJO t a9a parte 41 al1ua 1 rupo 0011 

11de ta outro CotAdo da Untio. 

- 01 D1r t a•ntto do 81nd1oato, n• to,... deatt lnatuto, 

c011pro~te•-ao a-pootular pelo lnttnall da c &ttli, 
r l o., t aundo uoo dAa pre~roaatlvu . oon1Utuo1one.1a, 
velando·•• do D1rt1to dt fttpreatn tação ao•prt qu1 •• 
ttcer nootuárto. 

rM4oRAro Qntco~ Aléa doa ooapr <Hitloaoa proood1MQ 
t Ala prtYlltOa ntatt &ttl10 1 OI di• 

r1aonuo do O!nd1oa~o obr1aaa-eo a1 

I- aro~u1d&Oo do oxoroio1o doo ouao• oloUvoo ·N.t 
oolvada o h1pÓ~ooo dt oran-nto do ~robalho , Pl 

Ir&.. ra 0111 t Ktrctloto na .to,... ela 1A1a 
J~ 11· ab1tcnoio dt qua.1aqutr atlv l dade• nio oo.pr.tnd1• 

/}, 

daa naa t1nal1dadta Mne lonadaa om Lt1 , 1nolul1vt 
11 de oori.ter poli Uoo-part1dÍr1o; 

./ 

~ nio Ptn11t1r 1 ceaaão ar atu1 U ou r e•un1ra<1a da 
t•d• a qualquer t nt1dtdl dt naturt aa pollUco·P•! 
Udár UI 

- ni4? • • fili ar a or1an1a,.qÕta 1nttrnao1ona1a , a&l 
vo na torwa c1t ooeo cUepuHr a Lol. 

OAPl!Ul.O U 

Doi D1Nitoa O -NI Dool Auoo1edoa 

Uotlurado ao · ~robalh&Oor o Direito à tlli&QÕO ao 
_1Lnd1ca to , dudt que partielpaar. da attvldadt peot1tl! 

-~ ~ nal dtacrtta no art. 1' d''''· leta tuto. 

AI!. t• aio 01H1toa doe uaoo1a4oa r 

1- tOII&t" partt nu rtu.n1Õ.e , votu:• M l" vota40J 

n- utu h..,...., du vantaa•n• t Mrviçoe pre1 t &CSoe Pl 
lo Sln<UoatOi (f;( u- ç,. ................................ ~ .. .., 

quaetõ.e d1 tnttretll 1oo1a l • euatr1 r .. dldu qut •a 
tender oonvt nllnttll 

/#. ~
. I V• Nqutrtr, ooo u.- a in1ao do uoooudoo oorNaponoon~o 

/ a 1~ do• ooapont nUI do qyad~ eoclal, • oonvooaçe.o 

~ 
::,~::llb1ÍII &oral oa" aorlllnar1a , Dtd1&QU JYIUfJ. 

~ 
•- 0o ato l oe1vo do d1N1to ou oon~rár1o a oeu h~atu~o. OAJ 

naoo da dlro~or1a ou da u-lola aora1, pooora qua lquer 
. _..aoo11do rooorrtr, dentro 41 trinta c1111 , par a o a.utorl• 

r tdadt oo-ptUntt . 

trdt rÓ IIUI d1rt1 \OI O UIOO lfodO qut por qualq\Jt t DOUYO 

,o1aar o 1urolo1o da Oattaorla "rofÍ..alonal. 

• p"ar pontua1MnU a aonoallci&Oo tlxada pola d1N~or1ar 
Il ç_a ... oor àt uoollbl Í 1ao aor au o acatar u ouao dto.!. 

IÕtiJ -ouroponhu o ouso pua qual for elt no • no qual tt 
nha oldo lnvooUdOI 

IV• Prt1 \1ll&r O 11nd1oato por todOI OI 81101 10 OtU alCt.Q 

o• • propt.~ar o eaplruo aa•oot auvo t ntrt 0 1 tltMncoa 
do aUv1d&Oo Nproaonu<lal 

v- nio ~OII&l' doU~oravio quo 1ntor .. oo i auv1da4e p ... tia; 
11ona1 ,11• privao pronu.nolaatnto 6o I Sndl el tOJ 

VI- Hlpt1tar ta tudo a Lt1 t -.catar N aucor1da4ol ton•sJ. 
tuloao 1 

• VU• 0\IIIPI'l l' o prtoonU IIUlUU. 

101- 01 UOOOI &Ooo ooti\0 OUJOltOI U Ptr>alld&OOI N ~ 
o 11e o11a1naoio do quaclro ooo1a1 . 

#i 

t 1f - hrio WIPtl\loa OI d1rt1Coa 401 N 004!e4co I 

a ) quo nio OOIOII&NOia a lril NOOI'b1Ó1u aerale eonooeutJ. 
va.a 01111 Juata owt&l 

~~ que doouataro• a uoollbi Ó1& aora1 ou a d!Ntor! a. 

t a• • lorio o11a1n&Ooe do quaclro ooo1a1 oa uooou4oo 

quo por aé }"\nduta , ooplrno do dlooÓrllla "" falta oa 
.. uda oontra o patr.lOÓr\10 ~ral ou aat.or1al lkJ 

11nd1oato 1 • • oonat:ltue• ta o1teen to1 noo 1voo ·a 1Q 
Udadtl 

b ) quo , ltD .ouvo JuaUrloado, poraanteOf'tiD oa atrJ 
ao no pa.aaaento dU .. naal1d&do1 , por peri ocso 1 
SUal OU 1Uptr1or I trêl MHI, 

31- At ptnal1dadtl aerio 1.spootu pt l a D1rvt or t a • 
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41· A apllOaqio du panaUdadtt. aob ~na de rw11 

d&de, deverá pNoeder a ~cu;nCIU cSo ueocu4o, 
!o qual dtvtrá adual r por aaor1to a tu.a OlftN 

no praao dt da& cuu, oontACSoa dO notbt .. nto 
de noutloaqio. 

t ntata Ittatuto. 

Para o turoloto da at1v1dt.4t, • ooeunlo-.çio 

dt penal tdadtt nio l•lloar• 1noapao146N, qW<t 
tÓ podtrÍ .. r dtolarwa por ~tori4a61 o-.s 
tente. 

uaooladot que unnu tido ellalna.dol do quadro 8i 
otal, poderio reinarettar no Undlcato dttdt qut •• NJ_ 
bUUta i Julao dt u .. llblÍ1a &tral, ou 11qu1cMe lt\14 

ckb1to1 quando 1t tratar dt atruo ou in.dliiPlinua . 

11- O prootno thUoral 1 u vota.çÕ.t a potH dot tltitOI 

t 01 rtourtot obtdtoerio u no,.... vtaanttl n.a oculie 
do pleito . 

1• .. t taoulta.do ao Sindicato, dt acordo coa u ..., .. 
neoua14&4te, oraantau Mtu oolttOt'U 1Uneran

tea. 

f 2•- t obrtaatõrso aot Uloo1a4ot o vot:o nu tltlqÕ.I 
do llndioato. 

CAPl'I\II.O 111 

Aft. 11- O llndloato 1ttÍ adlllnlatr&do por IAI 41rttorta cc.po1 

ta da tttt Mabroa etettvo1 para oa carao• dt pretld.e!! 

u, 1• Yloe-Preudentt t 2' Ylot·Prtlldanu, 1' le~:r:-tí 
rio 1 2' leorttârlo, 1' fttouttiro • 1' TttO\I..,.lro , t 
1tÍ .. u eupltnttl , ahlto1 ~11 u,.üléla aeral co. 
Mndato dt doll anoa, ooe dlreUo a rtthlçio. 

l'· A Aaltabléla Jtral t~t&trá, ~Mntre .. ua ~toi,O 
Pttlldtnte do Undlcato. 

,f 2•- Ot dtalla carao• ~trilo oc:upadoa na orctta dt MQ 

çào da chapa tltlta. 

f 31 .. Á dtrttoru coapatt : 
a) dlrtalr o llndloato dt acot'do coe o1 .. ""' Eatatut..oe, 

adlltnlatrtr o patrlaônto toclal • proeovtr o bae ,, .. 
ral do1 altooladoa • da oateaorta rtprtHnt.O. i 

• b) elaborar 01 fllt&1Mntoa dt HN1QOI neotatárloe tubot 

dlnadol 10 &atatuto l 

o~Mprlr • ruer cuaprlr u ltu •• vtaor t ~~ 

pttotltol eaa.nadot du autortda.õet, t>.a coeo 01 latJ 
tutot, Rti1Mntot 1 haolU9ÕII pt"Ôprlu 1 GU u~ 

blé1u atraia ; 

d) aplloar u pena11da4ta prevutu no &atatut.o: 

t) rtunlr-tt •• uuio, ordJ.nâ.rltAtntt, u.a vt~ por eie 
~ e, u :traordlnért.utntt, ltiCJN qut o PrttltSotntt 01.1 I 

~\ Mlorla oonvooar. 

~ Ufl. 14- AO Prttldantt OOitpttll 

_4tl .,. 
1- ropruenur o Sindicato poranu a &4alnlltraçio PlÍ 

bltca t a Jult1QI , pod.tndo, nettt Últlao oa..o, O.h· 

&•r podttlll 

u .. oonvootr • pruldlr u ttatÕta da dlrttorla, 1 Oonv'J 

oar • 1nttaltr • •••••blf11 a•ral: 

I• ueinar u a tu du ttatÕta, o orQ~nto anual ·a li 
dOI OI dOOUMntOJ QUI dtptndu da IUI Ul1n&tura,Ma 

00110 ru.brloar o• Uvrot da ltOrttar1a t 11 U ttMJUtot 

t&l'lll 

IY .. or4tnar u dt1pe1u qut to,..• autorlaa4&1, &pondo o... 
IIU v suo no• chequtt t oontu 1 P&IIJ' , Jynto o• o 
taaourtlroi 

y .. na.ear ot r~o~o ct.on.rlot t fhar-lhaa oa van.o1 .. ntot, 
oonto,... u neoeuldacllt do Nrviço, ooe a iftoVaçio 

da .... ~blha a•ral' 

v1 .. bt• dtat.,:~tMir o oa.rao para o qu.al !ol tltUo r no 
qual Unha tido lnvtaUclol 

vu- ni.o t011ar de11btr69Õtt que lnttre•••• a ~atteorl• 
••• prévio pronu.nct ... nto do S1ndioatOI 

YIU· rttptltar 1 lei t u autorid&dtl oonetuuld.Ui 

IX- ou.prir o prtttntt tatatuto . 

111- l"t'dl&lr t ltr u ttaa daa lttaôtt 4a 41"tor&• • 4&1 

UltabltiU I 

lV• dlrltlr t CUoallaar OI trabaiPIOI da lto ... tU'la. 

PAMoMlo 0p100t 114 atl\lndO atOrttÚ'Io O-ta Milll 
t1 tu ir o pr1Mlro •• 1uu au.aênoti.a 

_,/ \\ ~"\~ • • 1"1)td1Mntoa ooulonaia. 

~Ailf. 11- Ao Pr1M1ro Teeovrelro oo.pet11 
z .. IUbiUtulr O ltOrttÁrlo n 111.11 l.ptdlMft\011 

11• ter aob aua &l.l&r<la a reepona&bUldadt doa v&loree cSo 

llndloatOI 

· IU- uatnar, Jw.t ... ntt 0011 o preatdente, 01 WQ\MI 
ttttuu 01 paa ... ntoa 1 reotblMntoa autorlaadoll 

IV· dll"l&lr 1 tltoallaar oa trabalhoa da tlaourarl &l 

v- aprtHntar ao Conatlho rlaoal balanotttl Mnaala 
'-- balan90 anual 'I 

VI· reoolhtr 01 t'lndtMntoe do 11ncuoato à oOf'lt&/oorNn• 
te bancária ou 1 qua tor dttt,..tn&da por lal. 

PA!Á9MJ'O (qfJÇQ: Ao uaundo UIIOUNif"' a~tt .Vbl 

('\ t1 tu1r O pr1M1f"' UIOUN1ro -

auu ....Õnolu t l.ptdiMntoa '001 
alonau. 

lt- At AlttMlilu Geralt eio eobtrln&l, taoeto nu reaolu• 
qÕ.t oontráriu U lA1t Vl&tnua • a aau htatuto. luu 
da Ubtraçõta atrio ta.&du por u1or1a abeoluta da Yi 
toa, ta relação ao total dot uaootadoe, •• prt1M1ra 
oonvoo1qio e, •• ••aunda, por aai?t11 doa votoe doi 'I 
IOOladOI prtttnttl 1 111'10 OI OaiOI préviltOI ntltt lttl 

tuto. 

PAM9Mlo !l!!lCOt A oonvooaçio da u-IÓia anal aorá 
r.ua por ldital publtoado o• anttot

d4no1a aln1M dt trh •lu, •• Jornal 
ttrrltÓr1 

obtaJ"Yadu u preeor1QÕ.I anter1orea1 

1- quand9 o PH11cltnte, ou a u.lorta da dlretorla ou do 

Contalho Flloal Julaar oonvtnUntt' 

U - I raqutt1Mnto dOI UIOOla4o1 1 18 nÚMro ft 1011 OI 

qual• oapooltloario poNOnorla-nto oa .ouvoa 
· da convooaqio. 

A oonvooaqã.o da utt•blÍla atral eatraor41ni.rta, qu.ando 

tt1ta ptla aalorla 4a 41rttorla, pelo Conatlho Ftacal 

ou ptloa uaoc:h.doe, ni.o poderá opor-lt o PN11dtntt Cio 

llndlcato, que ttrí clt toau ptovlclinclat pua a lu& 

..,.lllaeçi.o dentro dt cinco dlu, contado• ela entrada do 

r..quarlMnto na ltcreta.rJ.a, 

1•- Dtvtrá ooapartctr à re~otlva reuntio. -" ,.na 
de nulldldt, a ulorla ctoe Q\11 a oonvoo.,..., 

2•- Ma taUa clt tonvoo .. io ~lo PN•t.d•ntt. t&-h .. Lo, 
eapirado o pruo .. t'OA4o neatt arttao. aqu.1tl 
qut dtllbtrar•• rtallaar ooe au41ên01a da &utotl• 

dad.Ha.pttantt. 

- 'AM. ll· AI UltabiÓIU utraordlnáriU IÓ poderio tratar dot 6J 
- IYntoa para oa q\lal• torM oonvooadoa. 

OAPt'IVLO Y 

Ri· 

~· 
Altf . . 

li• O llndiOatO Url Ull COIIHIIIO PIHal o ... oato dt trio 
Mabf'OI tft tiVOI t ltUAI nÍIMro do aupltnttl tllltOI Pl 
11 ltlt.Olill aeral, na to,... daatt &attt\lto, U•UIQ 
dO•It a aua o-ttinola à flaoalUaçio de ttUio tliiiQ 

otlra. 

r O parooar aobN o M1111,o, provlaàe o,t 
o-ntÚ'Ia t auoa alttra,Õta dtwrào 
oonuar da "'rdM dt Dia" •a u-li· 
&a a•r•1 para •••• t1• ootwoeua, Mt 

ttNH da IA&lalaçio H vlaor. . 
' 

Mtltatlo IN toltolt .. Ào .. trMttlt&ntla lliH • .,.,.. 

u no at1atutnto do laerelolo •• aarao. 

I 1'- A perda do aandato aort dtolarada pela UltMlêla 
a•rall 

a•- Toda auaponaio 011 ... u tuloio dt o arao adalniUrJI 
Uvo devorá aar pNotdldo oa nouflcaoio quo uat 
lllrt ao lnttrta- o pleno 41N1to dt .. roaa, •J 
btlldo NOJirlo na torM Maca htacuto . 

14· Ma hlpótaat da parda dt -..dato, u aullatlt~loõu H llarào 
dt aoordo o• o quo dllpÕt o art . n. 

11• A OOft-aoio dia aupltnua , q~~~r ,.,.a a dlrotoru, quer Pl 
ta o Conatll\o rtaoal, OMPttt 'ao '"11cltntt ou ao ltu t~Jltf 
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tUuto h&al t obtdtCJtrà i ord•• <lt Mnção na chàp~ thl u . 

ta- Havendo rtnúnola ou . dtttHutção dt ~ualqutr •••Dro ela <llt.t 
torta, auuatrâ, autOIItttoaaenu, o c arao vaao. o aubnt t~ 
to lt&al p,..vlato nttU &atatuto. 

)t- AohandO•If ••cotada • uau. dOI ... broa da d1rttorla, 

.. ,.ao aonvoot<IOI ot tuplenu• qut ocuparão oa Úhl 

aot ouaoa . 
a•- M rtnúnotaa 11rio o~to&du, por etoruo, ao Prt-

oidence do Und1oUo. 

[

3t- la ae trUando de ttn"ÓnCla do Ptta1dtntt do 11nd1C! 
t o I lltá tiU noutto&do, 1aua11Hntt por ta cri to • 
ao ttu aublt1t•J:o haal qut, dentro ~· quartM& • o1 

. to horat reunira a diretoria para cltncu do ocorl"l· 
do. 

17- lt ooorrer a rtnúnoto ooletha d a dlrttorta t do ConttU'\o 

~ 
1hoal, t 1t nio houver aupltntte, o Prtlldtnu. atnda qut 

• oonoUtua ...,. Junu aovomau~a provuor1a. ~ 
reatanatírto. oonvooari aiat.-blita a•r•l. a n• dt que ttu 

- u:r. 111- A Junta aovttnaUva ptovUÓr1a oonatUilida noa ur.oa do 

fJ 
arUao anttrlor, prooeCSerÍ U CS1Uainc1u neceaaárlu â 
nCauaa~io de novai elt1çÕ11 para a 1nveatldut& dOI caraoa /t V. d1tttor1a t Conulho 11aotl, dt oonto,..1dadt coa u noc. 

~ L.t. "~ cuo dt obondono dt •••••• prootu&r-u-á no r.... dOI 
Atti&Oe &ntlt10,..1 , nio podendO, tnt,..tMtO, O MllbrO • tlt 

dlrttorla ou do Conatlho Fleoal, qui houver abandonado o c a! 

01
, o, Ht eltlto .. pua qualquer aandato dt adll1nucrac;J:o ou 

dt NPt'ttentaq&o durante ot.noo ano•. 

7
1 C~nat.dera•ll &J)andon~ dt car~o a au~incl~ 

nao JuaUt1~ada a ttta ttun1ou otd1n! 
r1oa auotao1vu da dltttor1o ou do Conao
lho t1ao&l. 

Mtf, 30- oaorrendo taltoiMnt~ dt ,..llbto da d1rttoru ov do Con .. ltlo 

@· 

ruoal, prootdtr•lt·Í na oonto,..tdade do art. 26. 

OAPltuLO VU 

Otttio Unanot1ro t IUI 1looaUUQOO 

31• A 01ttlorl& 001\Ptlt I 
1- tuer oraan1ur por cont&b11Uta leaalmonu nobtl1udo 

e aublltttr ~ até l\ dt dUtllbro dt oad& ano, csepo11 dt 

.. , JUl&tdO pila aaatllbl~U &tral. ordlnÍrU1 t C'.ilft partttr 
' do Conttlho r ucal, a aprovaiao da t.utc,r ldtdt comptttt:• 

ti, a propoeta do orç&Mnto ~~ receua • dt•p•u par& o 

eurole~1o '''"1nu1 o'a•rvadu •• inatt\ICÔII 1• v laor; 

11• Ot&anUat e tutultttt 1 d\lt&nte O IJI.tto!clO ftne.nctir'O ,dJ. 
pOli dt JutaadO ptla atlt•blélt ltral t CO II'I O partctr 
do ConulhO rueal, ;. aprovação de autorlcat~t eomptttn .. 
untt , o rl lUÓrlo dll ocorrineua do ano t flttr1or. not 

UN\01 dl i tl t lnJtruc;ÕU t~ VIIOfl 

• prettar , ao tírmlrio do •andato, contai o• aua atati.o no 
eurclc1o f1nanotlro oorreepondtntt, levenundo, pua 
1111 C'lfft, por oontabUlata lt&alll'ltntt haDlll tado, o a D! 
lanQOI dl reotlU t dtapeaa no Uvro d1Ãr1o e caixa rtr. 
Cllt prÓprlll, ot qvala, a1é11 da aulnUut~ atttt 1 con<Í" 

ri. u do ,rtaldtnt• • ~uourelro, no• urmoa dt lt1 t r1 

• 1\ll-ntCe t• V1&0rl , 

apUoar •• p1nal1dadt1 pt'tvlatll ntatt Estatuto. 

•• CAPituLO VUl 

Patr111Ôn1o dO 81nd1oato 

tue• o patr1aÔn1o do l 1nd1oato a 

lU• 01 b1n1 1 v~or11 adqv1r1doa t u rtndae por tlta pri 

dualdOII L t 
!V• oo olu&llhl de 111ÓvtU t Jutoa dt chuloa • dot dtPi 

a1t011 

1 

V· u 8Uitu • outru ttndu evontllaU. 

1•- A oontrlbul~io utlpulada no art. a•, tu• I, nio podt 

ri. aotrtr a1t1n~Õt1 "" prfvto pronunc1a111tn'tO da dlrt 

\Or1a. 

~ 
I I'· "'nhuaa contrlbu1Qio poderá otr 1•pott& aoa auoola4oa 

alf• dll dttett~lnadaa expttaauentt 11111 1tl • na t'on~~a 

• AI dttptlll do alndlolto ooor,-.rlo ptll.l rubrloat prtvllt&l 

na lt1 t 1notNQOU vl&tnlta. g 
::r:~:unu ht&luto, oalvo 4tl1btrocio d& ouublfl• 

M• A a~1nUtroqlo do patr111Ôn1o do o1nd1oato, oonol1tu!do Pt 

~ 
• la totaUd&dt doa btna Q\lt 111 poeau1r, ooapttt & dlrtti 

, r1a. 

&- Pata al1tn&qio, looo;io 011 &qll111Qio dt btn• 111Óvt1a d•••
ri atr real1u4a aval1a9i.o prévia p1la Ca.lxa toonÕ&loa Pt 

/] dtrol ou por qll&lquer outra oraan1u;io ltaol•tntt h&111ll 

toda • 101 t1•· 
11- Ot btnl 1aÓvt1t aó urio auenadol apóa autoru&Ção 

da t.UtllblÍla &trtl, "unlda o~ a prtaet\~& da •&12 
til tbaoluU dOI auoclldol oa. dlrtltO a voto. 

~
w f ,. .. Caao nio ttJa obtido :quorw~" l~tabthofdo no par! 

arato anttr1or, a aattrta podera ttr deoldLda ea no· 
va uatablé1a. atral, rel.anlda ooca qva.lquer nÜ.tro dt 

- uaootadoa ooa d1N1 to a voto, apÓI o tranacurao dt 

I dta d1u da prlM1ta oonvooaqã.o. 

I t. ""' li1pÓttata prev1UU noa I lt a 2•, a dtoUio •2 
Mnte ttrá val1dadt at adotada pelo •lnsao dl 2/ l 

' (dole ttl'9oa) doa pttatntta, •• taotlltln1o atott to. 

••· A venda do 111Óvt1 atrá ttttuada pelo d1rttorta 01>Óe 
a. dtouio da uat•bléta atra.l, atdl&t\tt conoorr9nc1a 
pÚblica, oo- !d1tal publ1cado no t>tárto Otlc111 e na 

· t'"prtnt• local e ooa anttotc1inc1a •ln11u dt trinta 
dlu da data dt tua rta.l1aa.Qio . 

~·- Oa rtcuraoo dtaUnadoa oo. pacuento total ou paroeiJ 
do, doa b1na 1.Óvt1t a4ql.llr14oa ttrio conatanadoa, .2 

obr1aatortuinu, noa or~ ... ntoe anualt. . 

~ 
AJtT. 36- Mo cuo dt dlaaoluçã.o, 01 blnt, pa.au u dlvldu deco.c 

, rtnUt daa euaa reaponaabtl ldadu, urão lnoorporadat 
ao patr1.Õn1o da Entidade R1&1ona1 dt Orau Sup1r1or. 

Alt't. 37- oa atoa qut 1•portt• na ••lvlrt&çio ou dUapldac;ão do 

l 
patrt.Ônlo do Stndlcato,aio equlparadol aot crlal~ con 

U 
tra a eoonoala popular, de acor do coa a ltalllaçao •• 

vlaor. 

~- Ho cuo d~ d1aaoluçio do Slnd1c~to, o qut 11 dará por 
dtllbltaQ•O tap,.l8& da IUtllbltla &tr &l Plttl 1111 

!1• convocada t cora • preaança alnlu dt 2/3(doll. Ct.t 

çot) doa aaaoo1&doa qultte, o ttu patrl .Õn1o, paau 
u dlvtdu ltaiuaa dtoorrtntta dt auu r.apona~Ul· 

dadta, • •• 11 tra.tando dt n--..rárto •• oalxa • banco 

Cll 

t •• poder dt crtdOrtl dlvtraoa, a trá dtpotltado •• 

, Ent1dadl R1&1onal dt Orau Suptrlor. 

· (\ _ ~v CAPttuui 1J 

';):' ~ D1apoa1QÕta Oot&la 

\\u:r. 31 tubÍD i. aau•bléla aeral u dtUbaraçÕit conot~ 
n1ntta ao• ltl\llntea utu.ntoa1 

J .. tletc;ào do uaootado para repr-ttlntac;io dt a.tiv1d! 

dt prot'llalonall 

li· tOflada • aprovâ~io dt oontu da dlrttorl&l 

ll• op1lao91o 4o patrl~nlOI 

IV .. Jula&Mnto doa atoa da dlrttorla, rtlaUvoa a p1n! 
11dadta 1çOitU a uaooladoa. 

;{1~~ •1- &trio nuloa, dt pleno d1"1to, 01 atot pratt cadot co~ · r ObJttl YO dt dtiV1rtUit 1 1aptdlt OU fraudar e ap l1CI ÇIO 
~ dot pr.ctl toa contldoa na ltl. 

AltT. 143• Hão navondo dtapoatçio uptolt l •• oontrí. rto , prtacr•Y• ,,. 

j 
dola t.no• o dlrllto de pltl:••r a rtparaçêo/ dt qualque r 

ato 1nt'r1natnU dt dUpollçao nt.lt oontlda, . ' 
wrr. (,_ •3 ... lJI todo o TlrrltÔrlo Haotonal. o Undlo&tol qu t.ndo J~o~laar 

oportuno, pOdtrÍ. 1nlt1tl.l1 r &&ÍnOlU OU: IICÇÔU, para 11! 

lhor prouçio doe uue aeaooladol t da cattaorla Qui rtPT! 

ttnta, tt• pl"tJulao dt tua blll Ttrrltortal . 

._.. O preeenu letatuto aó poderá ltr ,.coreado por aue•'bl.1a 

&tral Para •••• t'l• upto1!l c ... l\tt oonvoctdt , co. •quon.ur.' 
d• 2/ 3 dt ttua aatooladoe, oablndo • d1rt t or1& da 1nt1dadt 
eu'-tttr •• a l ttraçÕtt à autorl da.dt ooaptttt\tt. 

AXt • • , .. O 11n4Soato f oonetutvldo por pra10 lndttt,...tnado t 01 

tlvt dlrl&lntu, na' !ore& da. lt&lataçio ptrtlnt ntt . rttPOQ 

dea aublld1ar1aatntt pel u obrl&aQÕtt eoo11U I prlnospal 
aoa preoe1toa l natrtoa /\o aruao 37 


	

