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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

Gabinete d o Oovernculor 

DESPACHO 

No inquérito a::lministra • vn a que mand ei pro
ce i er para apurar ilícitos ac' r1ir istrat"·os cometidos 
pelos se1 vidores Ramávio Ccu.:inho Monteiro, fo
guist J, Pivel 7, e Rome u Tr caioli , ax~ilian de me
dição, n ível 6, do Quadro d;· Funcicnários do Go
vêt n o dêste Território, de i o seguint.t. despa-:.ho: 

1. Resolvo suspender po· 3(1 (h il t2) dias o ser
\'idor Ramár;o Coutirho Mo ~P i ·o, per se1 useiro e 
vezei ·o Pm faltar ao s<.>rv iço de sua Repartidío, já 
tendo sofric!o diver!':as puni•:• es e nf.• > ter inte •·êsse 
pelo lrab.:.ll:r, sendo, assim, reincic'f. 1te em violar 
norm33 cor:sta n tes do EsL utn dos Fullciunários 
PúbUcos Civis da Uni&o, 1: ddindo no artiqo 1\H 
do m esmo Estatuto. 

~- t'U btiqu !:!- se e arquive-se, a!:JÜS at,e.-~ação do 
presente despa~ho ao p roces o. 

rvracapá, 12 de janeiro à c 1072. 

G e n. Ivanhoé Gonnlves Ms.rtins 
Govern adc,r d , T.F.A. 

MI!\'ISTÉR!O D.A :!'1\ZEl'\DA 

Agência ela Receita Ft dcral .~m Macapá 

ATO DECLA 't ATORIO 

N.0 09/í 1 

O Agente da RecE:ita l edr-ral em Macapá, no 
uso de suas atribuiçõts, e C· n i'Jerancio o que dis
põe o Dec reto -Lei n9 5 de 93'7. 

RESOLVE: 

Declarar devedor remic:;s ) o c0ntr ibuinte abaixo 
relac:onado e, como tal incu .;o nos fançõ2s previs
ta no art. ·.1:29 e st:us paràf a fvs, ao Decreto n.O 
58.400 de 10 de maio d e 19L 1) . 

Cotbto A lves d, Oliveira 

Macapá, 30 de dezemb ro de 197 1 

Walter Lopes Barreto 
Agente Subotituto 

Cmnissao de Inquérito AdminislTativo 
CIA 

Portaria n º OI 72-Cia 

O Presidente da Comissão c. e I nquérito Administrativo 
lnstitUidn pela Pcrlaria n° -!57 / 7, -G tll3. de 27 de dczcmbru 
de 1971 , usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
§ 2° do a rt. 219, da Lei nº 1.711 , do 28 de outubro pe 1.952, e tc. 

Resolve: 

Designar Expedito P inheiro dos Santos. ocupante do 
cargo de Assistente Comercial nível , 1:!. do Quadro cie Fun
cionilrios P úblicos do Govêrno do Território Federa l do Ama
pá. lota::lo no Ser\'iC'O de Geografh e Estatística, para ser vir 
de Secretlrio da aludida Comiss30. 

Dê-se ciência, cumpra-se se publique-se 

M:acaprt, 04 de ja neiro de 1972. 

Luiz _çionzaga Pereira cie Soun 
P residente da Comls~ao 

M. I. - Govérno c:!o Tenitório Federal do Amapá 

S.A.G. - Secão do Patrimônio 
) 

Aprovo: 

Gen. Ivanhoé Gonçalves Mar tins 
G 01.lernador 

Licitação Pública 

Venda de Bens Alienáveis 

EDITAL 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Governa
dor do Territór io FE>deral do .'\mapn, faço público 
e dou ciência aos interessados, n a confurmidade do 
RegulamE-nto do Cód i15o de Contabilidade Pública 
da União e L ei n.O 210/1967, que nesta data fica 
aberta a Licitação Pública para venda pelo maior 
p reço dos bens adiante indicados, alienados confor
me vistorio. realizada por comissão designada pelo 
Govêrno do Território, conforme Portat ias n°s 211/ 
71 e 290/ 71-GAB· 

1. A Licitação será r eali za da na sala de reu-' 
niões do Palácio do Setentrião, às 16 horas do dia 
20 de janeir::> de 1972, p ela Comissão Pe rmanente 
de Licitação do TFA , sendo franqueada a presença 
no recinto d os in tere~s9dos ou seus prepostos legais. 

2. As propostas serão r eceb idas no Palácio do 
G ovêrno ds T F A, em Maca pá , ou n a Representa
ção do Govêrno em B..~l ém, E::.tado do Pará . 

3. Do Objeto da Licitação. 

A presentE> licitação tem por finalidade a ven
da pelo maior preço dos seguintes bens: 

Especifica('üo : 

Divisao de Saúde 

Móveis, utensílios, móveis h ospitalares, apa re
lhos hospitalares e rr:.ateriais diversos. 

Divisao de SeguTança e GuaTda 
Móve is, utensílios, material de escritório, mo

tores para vi::1turas, instrume ntos musicais, etc. 
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As Rrpa rtiçõcs Pú bllcas 
Territoriais deverão remeter 
o expcdieo te debtiJlado à pu
b!i~ação neste DIARIO OFI
CIAL diilriamente, até às 
lil:::lO 1toras. exceto aos sába
dos quando devNão fuzil-lo 
até às 11 :BO horas. 

EXPED IEI\JTE I 
As Repul'lições Pút'icr s 

eingir-se-ào às assinatun s 
anuais renovadas até 23 c c 
ft>\'erciro de cada auo a i.s IMPRENSA OFICIAL 

.. . .... ... * , .. inlc.iadas, em qualquer 6pou1 
pelos óq.(ios comp~tentes. DIRETOR 

I 
A tim de possibiiLar a 

rem<>ssu de valores a com pa-CaTlos de Andrade 1- ... :mtes 
As recla.nações pertinen

teB à matéria retribuída, no~ 
casos de erros ou omissões. 
deverão SC'L' formuladas por 
esct·ito, à Seção de Redação. 
ilas !l às 13:30 horas, no má
ximo ató i2 h o r as 3pós a 
liaída dos órgftos oficiais. 

. .. .... . . -~ * I olwdos de esclareciment(•S 
quanto i:. sua aplicação, solt-DIÁRIO OFICIAL 

Impresso nas Oficinas da lmprcns.~> Oficial 
MACAPA - T. F. AMAPA l 

citamos usem os interes~>ad(•S 
prel'arencialmentc cheque ou 
vale posta l. 

ASSINA T URAS 
Cr$ Anual . 

Semestral. 
Trimestral 
Número avulso. 

15, ('0 
7, ~0 
3,[0 
0,10 

I Os 11uplemeotos às edi-
1 ções dos órgãos oficiais só 

I Sí' fornecerão aos assinantE b 
que as solicitarem no ato da 
a11sinatura. 

(( 

(( 

(( 

Os origina is deverão ser 
datilogra fildos c autenticados. 
ressalvadas, por quem de di
"P.ito ~a suras e emendas. · -- ··· *fr* O funcionário púbiico fr

dPral, terá u"'l desconto tic 
1l 0

0. Para fazer jus a ês•e 
dPsconto, de verá prova r esla 
C<·udiçllo .oo ato da assinatur.l 

.excetuadas as para o ex
terior, que seriío s e m p r e 
anuats as as~;inaturas podrr
Rc-íio tomar, em qualquer 
época, por seis meses ou um 
ano. 

«BRASÍLIA - l!:ste Diá rio Oficial é encontradl) pa ·a leitu-
ra no Salão Naci0nal e Internacional da Impn tsa, da 

COOPER PRESS , no «Bra~ília Imperial Hotel . 
Para faeilitar aoli assinan- j A fi ni._de-evl tãr -so_I_u"""çf-to 

tes · a vt>rifieaçàu do prazo de de continuidade no recebi- O custo de cada 'exern plt r 
validade de s ua~:~ assinaturas, mE:nto dos jorna:s, 11 e v e m a! rasado dos órgilo:~ <•f · 
na parte superior do cndet·ê- O!? assinantes provi1 :Jnciar a 1 clais será, na venda avuls·~ 
ço vfio impressos o nt'lmero respectiva reucvaç i o cont! acr~llcida de Cr$ O,út se do 
do talão de regis tro, o mês e an tecedcncia mínimu de trin-

1 

mes mo ano, e de CrS O,L2 
As assinaturas vencidas 

podet•ão s<:r suspensas sem 
a\'iso prévio. o ano em que ftndará. ta (30) dias. por ano decorrido. 

Garagem Territorial 
Viaturas: 

- .Jeep Willys Overland 1960, motor B2-
1 03585, chapa 78; 

- Pick-up Willys Overland 1960, motor B5-
23456-!, chassi 6/9 121/01634; 

- Pick-up Willys Overland 1966 motor G-264-
359, chassi 6-9121-01634; 

- Kombi STD Vo!ksw2gem 1968 motor BH 
59310, chassi B8 151617-21231-M-68; 

- Automóve l Aéreo Willys 1962, m otor 2-
1260434, chassi 21145-051 OU; 

- Camioneta Chevrolet Brasil 1963 s/motor; 

- Pick-up Chevrolet 1962, motor 2-J0725E, 
chassi n.O 3100590; 

- Máquinas de escrever e de calcular, móveis, 
ferramentas etc. 

Os interessados poderão dirig ir-se à Seção do 
Patrimônio - SAG --, para conhecerem as relações 
especificadas dos bens móveis acima referenciados. 

Dos concorTentes 
6. Poderão concorrer à 

pessoas físicas ou jurídicas 
p rovada. 

p resente licitação as 
de identificação com-

Das propo,r.·tas 
7. Os concorrentes de verão apresentar suas 

propostas em sobt ecarta lacrad3 e subscritada 
com a indicação seguinte: «Proposta para aquisição 
d e bens alienados ». 

8. Não caberá recurso a proposta que, por 
quaisquer motivos, não fôr presente na reunião de 
abertura ; 

do lote ou distinto para cada objeto licitado, bem 
assim grupos de objetos; 

11. Nos de~=oós itos das Repartições acima in
dicado.;, poderão se r éxaminados pelos interessados 
os mater iais e ' .aturas, objetos desta li :::itação. 

Da núcrlnra das 1J1'opostas 

12. A abert.1ra délS proposta'> será feita pe
rsnte a Comi:-sãc. Permanente de Licitação, com cu 
sem a presenca dos interessados ou seus prepostos 
legais, no loca l, c:1a e h01a referidos no item 1 dês
te Edital; 

13. A comi!'!>ão caberó o julgamento da pro
posta vencedora de ntro do critério de maior valor 
oferecido, lavrando ata circunstanciada que será sub
metida à aprovação governamental. 

14. O propc-nente vencedor ficar-á obrigado ao 
recolhimento da respectiva importância na tesoura
ria do SAG. no prazo de 48 horas após a public2-
ção do resultado no Diário Oficial do TFA, sob 
pena de perder o lance para o concorrente que lhe 
seguir na apuraç:3.o. 

A presente l icita çi:ío poderá ser anulada, trans
ferida ou a!teraàa pelo GTFA, sem que caiba 
qualquer direito de indenização aos licitantes. 

Ma c:apá, 31 de d ezembro de 197 1. 

.Jo'1o Cândido Soar es Filho 
Chefe da Seção ào Patrimônio 

Visto: 

Waldemiro Demóstenes Ribeiro 
Diretor do SAG 

l 
I 

9. A propos ta deverá conter di stintamente o I Prece 
material pretendido e respectivo va lor oferecido, , do exemplar: 
bem como a identificação (nome completo, situação 
e enderêço) do licitante; 

10. As propos tas poderão conter preço global Cr$ 0,10 
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Programa de Formaçüo dn PaL1·imônio 
do 8ervicloT Público - PASEP 

A V ISO 

As Prefeituras M 1ni ~i pais e às Autar
quias, Emprêsas F .í blicas, Sociedades de 
Economia Mista f Fundação vinculadas 
aos goverr.os estacuais e Municipais. 

O Banco do Brasil S.A. :1 visã às en tid9des vin
culadas ao Programa de Formação '.:lo Patrirr.ônio 
do Servidor Público que est , em vü.s de iniciar a 
organizbção do «Cadastro Ge ral do~ Ber.eficiários 
d o PASEP,, segundo foi pre ;isto no artigo 5.0 pa 
rágrafo 6.0 , da Lei Compl~n en·.ar n.U 8, de 3 de 
dezembro de 1970. Para essa ta··efa, serão divulga
das, na oportunidade, norma~ p1 óprias. 

Como medida prelimil ar é, toJavia , absolu
tamente necessário que as Preft~ituras e as entida- • 
tes de administração indireta e fundações vinculadas 
aos governos estaduais e r·mrâcipai~, que ainda 
não se cadastra ram no PA~~EP, ou q ue, não obs
tante o tenham feito, deixara n c e infw mar o núme
ro de servidores pas~ivei s d ~ incriçãu no Programa, 
procurem, com a pQssivel urgêncin, estabelecer 
contato com a agência do Banco do local de sua 
sede ou a mais próxima. 
-~ mms_....--u. _____ _ 

Companhia de Eletrü idade do Amapâ 
CJJ'A 

Superintendência das Obras da U sina Hidrelétrica 
Coaracy !'; mes 
ELETROB' tAS 

TOMADA DE PR~ÇOS 1, 7'2 
A Superintendência das 8b:-as da Usina Hidre

létrica Coaracy Nunes - ElETnOBRÃS - torna 
público que receberá na sed~ da ELC-elttroconsult 
do Brasil Ltda ., à Rua Rego ? re .tas, 289 - 6.0 an
dar - São Paulo - SP - até as 17 horas do 
dia 20 de janeiro de 1972, propostas para o forne
cimento de 200 t on. de AÇO CA-50 A/ B, de acô r
do com a EB-3/ 71 da ABNT. Os interessados de
verão retirar no enderêço acima, as Instruções aos 
Proponente s, para preparaçãc da proposta. 

Condições de fornecimentc: 
Pósto Pôrto de Santana - Macapá 
Território Fed('Pal ào Am 1pá- CIF- Free Out 

Superintendência das Obras da Usina Hidrelétrica 
Coaracy N mes 

(ass.) Eng. Origenes dé Soledade Lima 
h D - 220731 72 - SIRDA 

Divisão de Obras 
COMISSÃO PERMANENT~ DE LICITAÇÃO 

Edita l de Tomada de Pnços N" 01,'72-DO 

A V ISO 

De ordem do Exmo. Sr. Go\·e rnador, ch<~mamos a 
atenção dos interessados que se acha aberta a licitação de 
Tomada de Preços n° 01 172-DO, para a construção da ro
ctoda BR-156, Macapá/Clevelândié. 

A licitação será realizada à3 9:00 horas do dia 28 do 
corrente! mês, na sala de Reuniões do Palácio do Setentrião, 
nesta cidade. 

Os esclarecimentos relativos aos detalhes e projetos 
da obra, se rão forneddos aos :nt ' ressudos pela Divisão de 
Obras dêste Govérno de acôrdo com o Edital fixado 1\0 Quadro 
de Avisos daquela Repartição. 

Macapá, 12 de juneiro de l !l72. 

A Comissão 

Divisao de ObTas 
TÊ.RMO DE RECEBIMENTO DE OBRAS 

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de 
hum mil novecentos e setenta e hum (10.12.1971-), 
nesta ciiade de Macapá, pela Comissão infra-assina
da, comr-osta pelos engenheiros Joaquim de Vilhena 
Netto, Diretor da Divisão de ObFas, e José Aleixo 
da Silva Lima, Chefe da Seção de E5tradas de Ro
dagem, Capitão Francisco Medei ros de Araújo, Chefe 
da Seção de Material e Senhor João Cândido Soares Fi
lho, Cheie do Setor de Patrimônio, consMuída con
forme Portaria Go\·ernamental n.0 221/71-GAB de 
l~/07/71, foi procedido o r ecebimento das obras de 
construção do Pôsto Policial do Bairro do Trem, lo
calizado nesta c~dade, executada pela firma J. M. 
Costa, Construtora e Imobiliária Ltda., confor:ne con
trato firmado em 21.06.71 e publicado no Diário Ofi
cial nº 1353 e 135-1 de 29 e 30-06-71. 

Ref~rida obra no valor de Cr$-34.966,48, foi 
executada em regim~ de empreitada global e super
visicnadb pela fiscalização que aprovou os serviços 
constantes do Laudo Desc ritivo que acompanha ês
te térmo. 

E c:>mo não houvesse m quai squer, contestações 
sôbre m encionada obra, apresentando-se concluída 
e dentro dos ditames contratuais firmados, lavrou
se o pres;ente têrmo em quatro (4) vias de igual 
teor e forma, que vai assinado pela Comissão Per
manente de Recebimento de Obras. 

Macapá, 10 de dezembro de 1.971 

Eng.O Joaquim de Vilhena Netto 
Presidente 

Eng.0 J osé Aleixo da Silva Lima 
Membro 

Cap. Francisco Medeiros de Araújo 
Membro 

Sr. João Cândido Soares Filho 
Membro 

LAUDO DESCRITIVO 

PàSTO POLICIAL DO BAIRRO DO TREM 

Localizacão:- O imóvel está situado à Avenida 
Feliriano Coêiho esquina com a Dr. Odilardo Silva, 
nesta ciàade. 

Características:- Prédio em alvenaria com dois 
(i) xadrfzes, 2 salas, 1 copa, 1 sanitário e/ azulejos 

: até a altura de 1 ,50m, 1 depósito para a rma8, 1 hall 
de entrada, fôrro em compensado, cobertura em fi 
bro-cimento e pintuoa geral. 

Preço:- Cr$ 34.9()6,48 

Macapá, 10 de dezembro de 1.971 

EngQ Douglas Lobato Lopes 
N' ível 22-B 

Gratuliano de Morais Pinto 
Chefe da Seção de Obras 

Murilo de Almeida Moreira 
Desenhista nível 1 '2-A 

ATESTADO 

Pôsto Policial do Bairro do Trem 

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de 
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hu m mil n ovecentos e setenta e um {10.12.1971 ), 
nesta cidaàe de Macapá, a Comissão infra- a-ssinada 
composta pelos senh ores Eng.O Douglas Lobato Lo
pes , nivel 2:2-B, Gratuliano de Morais P into, Chefe 
da S eção de Obras e 1\Iurilo di:! Almeida Moreira , 
Desenhista nível J 2- A, d esignados pe la portaria n.0 

19/ 71 -DO, pa ra procederem a fisca lização das obras 
sob regime de empreitada global, atesta a conclu
são das obras de construção do Pôsto P olicial ri o 
Bairro do Trern, nesta cidade, esta ndo r eferidos 
serviços, em conformidade com as especifica ções 
técnicas. 

:\Tacapá, 10 de dezem bro de 1.971 

En g.O Douglas Lobato Lopes 
Nivel 22-B 

Gra tu liano de Morais P into 
Chefe da Seção de Obras 

Mu ril o de Al meida Moreira 
Desenhista ni\'el L~-A 

Hstatuto do Unü7o EspoTle Clube 
Fundado no di.:1 21 de julbo de 1371 

(Continua<;ão do número anterior ) 

Art. 9º - A Comissão de Sindicüncb Rerà comjJosta 
de três membros ncrneados em reunião da Dir<'torh e st.:as 
infor:lt <•<;Oes serão prestadas em caratE r s i~iloso. 

Art. lOº - Ddxarào d~ pertencer ;:;.o quadro · 1wciai 
do União Esporte Clube, os sócios cpte: 

l ) - Voluntàriamente pedi rem a sua exclusiio por 
escrito . 

2) - Estiverem com suas mensalidades em at raso 
por rr.a is de três mése~ . 

:{) - Pela con iuta, dentro ou fora do ('Jube, que 
infringirem os requisitos morais indispensá \'eis, p n a nêle 
permanecerem . 

4) - Não acata rer:1 as nc. rm~s Estotut:n·ias. 

Art. li o - A readmissão de sóc'os obedecerá o mes
mo pro..:esso estatuido, para sua admissão. 

,\rt. 12q - Não poderã o ser readmit idos os sócios 
que tive rem sido punidos com expulsão. 

CAP1TULO V 

Dos d~\·eres dos sócios 

Art. 13° - São deveres dos associados do União Es
por te C lube: 

a) - Cumpri r fielmente os EstatutQS e reso lução da 
Assembh.:ia Geral e Diretoria; 

b) - Pagar pont ualmente as sua~ contribuições e 
satisfazer integralrr.entc todos os <.:omp:omissos que &ssum ir 
com as entidades; 

c ) - Manter a max1rr.a compostnra, decL•ncia e res
peito na sed~ social, em campo ou em qualquer luJ<lr, que 
o Clubf' esti\·e r rcpresentad•); 

d) - Aceitar e exercer, com dcdicac-iio o cargo para 
o qu;J l foi elei to. sa lvo impedimentos reieYantcs; 

c) - Apresent~r a Car teira Socia l acomp~nhada de 
recibo do mes corrente, sempre que pretender uttltzar de 
seus dire:to> sociais: 

f) - Discutir os assuntos sujei tos ;1 delibct ação da 
Assembléia-Geral, corn urban idaJc e calma, r espPitantio as 
deli bera~·ões contrárias; 

g) - Participar por escritc. à Di retoria, da mudança 
de seu domici lio, estado ci\'il. ou qt~;;ndo tenha de 
ausentar-se do Território. tempor<.~ria ou definitivamente; 

(Continu a no próx imo núm ero) 
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Estatuto da CoopeTaliva dos Avicu lloTes 
du Ten·ilôrio r ecteral do Amapá 

COA riAP 
(Continuação do número ant e rior) 

I) informa an Conselho de Adro inistra\50, mens~l
me•1te no mhino, , u quando 1'1e fõr S)l icitado ou julg tr 
ronven1e1 te, sôh:-e ) desem·olv mer.to das operações e a1 i
vidndes. n andnmer. o dos trab<·lhos administrati\·os em g !

t al e sob ··e o e:.tac , econômiLo-financei ro d<• Coopenti\::~; 
m> provid 1nri 1r para que os demons tnlt i·.:os mensa ~. 

inclusi\ e os balmc• -1tes <i<• cor tabi:iJarle. ~~.?jam apresent l
dos aos Conset:.os : e Administ r .;ção e Fisc:;l n o dc\'t< o 
tempo; 

n) infnmar , oriertar o quadro social quando õs 
operações e ~er•: iço> da Cooperativa; 

o I presta1 ~o Conselho f•'i ;cal e a Assembléia Geal os 
esclarecimentos solUtados ou c1ue Julgar conveniente. 

VIII- CON'~ABILIDADE 

Art. 42 03 serviços de contabil idade Se!'ão orgon in 
dos segundo as no~ mas gErais da contabilidade Coop-~ra i
v ista e dus disposic~es dés te E~ tatulo , cabcRdo ao Contatlc r, 
ent re oJt ·os, os se1, 1int~s encugos: 

a ) r,rPplré r o Jlano de c.:.ntas e orga.oizor a exec·uç .. o 
dos r egis ros dr Ccr.tabilidade Geral, com a audiêr.cia do 
Gtrente; 

b r.sseJsrrar o Gerente em todos os assuntos de nl
t ,m:za contábil; 

c ) r'lante r sempre em di;,; os serviços contábeis a 
seu caqc; 

dl eva:ltdt' rrensa!mente o balancente. um àemons-
1 trati\·o ;cmpaa lo d1 execv.dio c·rç'lrr.~nlhi a e ot:tros cc,,

~id,·rarl ;s nec •s .ári• ; ao est11d•' do d~senvol\ irr.ento à.,; 
nperaçê:r ~ 0~1 CJl e ~ st>j~rn ~ ·licit3dos pelo G~erentc C•U 

pelo C(ln.;elho t 1e " Jmin'stra~·i:io; 

((.Onti l .u::l no próximo número) 

lndeiJr (/ç:nle !,',,-porte Cluúe 
AgremÜH ío Esportivn e Beneficente 
F unda ·lo ,_,m 19-01-62- Fil iado à F . .i\.D. 

ESTATU TO 
l Continu.:l(,'ào do número onteriorJ 

c) - Com o secretiu i o, i.IS at::~s de reuniões e as 
corresp mdências e: pedidas . 

Xl) - au-ori' ... r as desp1 sas previstas no orçamento 
e orderar o re~ J)ec ivo pa~.amer1l0. 

Xlll - n •me lr Jel l'l'<do•: t · rep1·esentante: do clubE. 
::-\lll) - f1zet publ.cu t os reg·~lanaentos e H.~g!rnent JS 

Interno:> eiabc t ·v:lo: pelo Ctm~lho Delibnati\.o, babando 
inst r uc·&e,: necessàrbs as suas 'xccuções. 

XI 1.') - deci<1' r «ad-ref~r.dum» casos de úr gência da 
CompetE-r cia dl· C c nselho Deliberat ivo. 

XV r - Autorizar, por e: c ri to, a e~.ecução de atos 
a'lministrativvs, me ·no o~ de c, trate r re5er\·ado. princip: 1:
menle, se set s •'fei os reper cut. r lrn no:J direitos o obrig 1-

~·ões dos sócios. 
X V[) - divu gar os atos administ rativos e publicJ 

los n o BCI!etirn Oti• ial do dubf·. 
XVII) - rep.l~ senta r o l.E.C. , em juízo e fo ra dê'e, 

constituir mand:ll.~ 1 ,s. 
X VIII - de!. ~ar ao Vi c ~-Presidente as atribui~-õ~:o. 

que lhe s5.o conferi::as pdo E> .• :.tuto. 
Seçi:~ IX 

Do Vice-Pr.!sidente 
Art. 5!) 0 

- S io a tribuic:;õ•~s do Vice-Prl'sldentE': 
I l - substitu 1 o PrL'~idt: .tte t>m seus imped.mentos 

eventuris. 
!!) - f're~idi · o ConsPlhn DelibPrati\ o. 
l ll) - re1Jrt:' •nta r o Pre!idente nas festns ctncns cu 

desport ivas e em 1 miões de ~n~idade , que o clt.:be esteja 
filiado L t.. convi'iad J. 

IV - <.ssumi · a presid~nci1 do club<> de acôrdo com 
o que di~põe o Arti,;o H deste l::statuto. 

Sr~·ão X 
D'> D(';)artan'ento Social 

Art.0 - 60." Compet~ uo Diretor do Departamento 
Socia l: 

I - Elaborar Reur.iões Sociais. 
li ) - adnini·u·ar as ati ,·idades socias pr ópriamentc 

dita e as artisticds coordl'nando as promoções culturds e 
cívicas. 

IH) - Suger 1· a designa~·ão de auxiliareR pn ra os 
se rv iços q•Je se fizerem nece~sarios. 

(Continua no próximo número) 


	

