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4TGS DO PODER EXHCUTiYO 
DECRETOS 

O Governado:- do Territóri: F'e lera• io Amupá, usan
do d1s utribuirões que lhe o~o co fer das e n Lei, e tendo 
em vi~ta o que covs ta do Procc~ o "1.0 5 '6•1/71-SGT, que 
cape ia o Inquérito Adtni•)istrati\ ( it stau··:: jo pela Port<.<ria 
Governamental n.0 36~1/7i-GAB, ti .tac.a de !-t de outub!'o de 
Hlíl, 

RESOLVE: 

Demitir, nu Iorma do itern II § 1.0
, !o artigo 2G7, àa 

Lei n.0 1711. <1e 28 de :JUtubro a c 952, Seb~" iiio Silva Al
meida, ocupante do curr.o d" ci:H e " 1.». d -1 éne de clas~es 
de Escr·t·~rário, nívd J (Cóciir,o A ~-~;'2), do <~ua<iro de fun
cion.•rios co Govuno dêste Terr ór >, JoroJ J na Di\ isão de 
Prodt.:çtto, a contar de l.<l de abri de 1959. 

Palácio do Gcv(rno, em Vi ~ap 1, 17 c' e janeiro de 19í2 

Generul Jvanho"' Gon ·alves l'viu·Uns 
G<J\. l·rnad ·r 

Walderr.iro DPmós! nes Ribeiro 
Diretor Jt' )AG 

O Governador do Territórir F<dernl do Amapá. usan
do dns a triblliçües que lhe siic c, nfc·idas :•m L.ci, e tendo 
em vhta o que com,tu do Proc' sso nº .i~40tíl-SGT, que 
cape ia o Inquérito AdministraLvL ins•aurr d~a pela Portaria 
Governamental nq 307/71-GAB, d taàa de 03 de setembro 
de IY71, . 

HESCLVE: 

Demitir, na forma do item ti. ~ 1º, d) artig-o 207, da 
Lei n~ 1711, de 28 de outubro dt> 5:!, Jadir de Moraes Neto, 
ocupante do cargo de Escreventr.Da ilógr8to nível 7 (Có
digo AF-204), do Quadro de Func,ot wi< s doG Jvérno dêste Ter
ritório. lotado no Serviço de P.dr linü;traçãu Geral, a cont:tr 
de 1° de maio de i971. 

Palácio do G_ovêrno, em Mr capá, 17 à r janeiro de 1972 

General [vanhoé Gon ;alves M<.rt ins 
Governad·n· 

Waldemiro Demóst1 nes Ribeiro 
Diretor do ;AG 

O Governador do Terri~ )rio FedPral do Amapá, 
usando das atribuições que he são conferidas em 
Lei, 

RESOLVE: 

Aposentar no Quadro le Pess12l Parte Per
ll\anente do Govêrno dt!ste 1 err itóric, aprovado pe
lo Decreto nº 52.438, de 20 dE sete nbro de 1!:163, 
publicado no Diário Oficia de 11 de outubro do 
mesmo mÊ:s e ano: 

1.1. Nos t êrmos dcs art·gos J Ol, item III e 10:2, 
item 1, alínea «a», da Const tuição do Brasil: 

Francisco Salles da Si va Martins, matrícula 
nº 2.071. 784, ocupante do cat ~o de F~~ reiro, Código 
A-l703.10.C. (Processo nº 5630/71-SGT.); e 

Otávio Caldeira Afonso , matrícula nº 1.687.8fl4, 

ocupnnte do cargo de Pvofessor do Ensino Pré-Pri
mário, e Primário Código EC- 514.11 (Processo nº 
4.820/71-SGT.) 

1.2. Nos têrmos dos ar~igos 101, item II e 102 
item II, da Constituição do Brasil: 

Pado Macedo, matrícula nº 2.079.998, ocupan
te do cargo de Guarda Territorial, Código POL-
506.8.A. (Processo número 5930/71-SGT.), a contar 
de 24. dE.: novembro de 197J . 

1.3. Nos têrmos dos artigos 176, item III e 181, 
todos da Lei nº 1711, de 28 de outubro de 1952: 

lVI1Fia da Conceição P&iva Rabelo, matrícula 
n9 l.G87.481, ocupante do cargo de Inspetor do en
sino Prim&.rio, Código EC-402.11. (Processo nº 4178/71-
SGT.). 

Palácio do Govêrno, em Macapá, 2l de janeiro de 1972 

General Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Waldemiro Demóstenes Ribeiro 
Diretor do SAG 

PTogTunza de Formação do Patrimônio 
do Servido?' Público - PASEP 

A V ISO 

As Prefeituras Municipais e às Autar
quias, Em prêsas Públicas, Sociedades de 
Economia Mista e Fundação vinculadas 
aos governos estaduais e Municipais. 

O Banco do Bra~il S.A. avisã às entidades vin
culaàas ao Progn::ma de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público que está em vias de iniciar a 
organiz::.~·ão do «Cadastro Geral dos Beneficiários 
do PASEP», seg>.mdo foi previsto no artigo 5.0 pa
rágrafo 6.0 , da Lei Compl~mentar n.0 8, de 3 de 
dezembro de 1970. Para essa tarefa, serão divulga
das, na oportuniJade, normas próprias. 

Como medida preliminar é, todavia, absolu
tamente necessário que as Prefeituras e as entida
t es de a ':i ministração indireta e fundações vinculadas 
aos govemos estaduais e rnunicipai~, que ainda 
não se cadastraram no PASEP, ou que, não obs
tante o tenham fe ito, deixaram de informar o núme
ro de s:!rvidores passíveis de incrição no Programa, 
procurem, com a possível urgência, estabelece r 
contato com a agência do Banco do local de sua 
ede sou a mais próxima. 
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As Repartições Públicas E X p E D I E N T T'"l As Rf'putições Públict s 

Terri toriais deverão remeter r- eiagir-se-:lo às assina>Urt s 
o expediente destipade à pu- J....l anuais rcoovRGIRB até 23 Grt 
blit ação n este DIARlO OFI- IMPRENSA OFICIAL revereiro de cada ame ~ i" s 
CIAL diàriamente, até às .. ,.. . ... ,.. ,. ,. iuicilída!i. em qualquer ~poca 
l :i:30 horas. excl'to aos sába- DIRETOR I pe lfts óq~àos com pt>tltntes . 
dos qua oà ú deverão ruzê-lo Carlos de Ai)']drade } t 1 A t i111 t:le possi l>mta.r a 
~lé às 11:50 llnrll.s. I IJ • .._Yn es . r emE'ssa da valo res ti ~O I \1 pn-

As recJa ,nações pertincn- • • • • • .. *.. : ni.l<idos de esclarecimC'ntc•~ 
tcs il 111a téria r etribuída, nos DIÁRIO OFICIAL I quaato i s ua aplicaçã-o, soli-
M:r;o <~ <te erros ou omissões. Impresso uas Oficinas dn. lmprt"IB.h Oficial ' oi tamos use m os inte rt.tst<adt•s 
Aeverão ser ~o rmnladas por MACAPA - T. F. AMM>A j preferencialmente cheque ru 
escri to, il Seção de Hedação, ,.. " • • • ... •· • Yale postal. 
das 9 às 13::-lU bora s, no má- A S S I N A T U R A S I Os suplementús às cdi-
ximo até í2 h o r as após a An ual . Cr$ 15,CO ções dos órglos ll fic la ls 1 ó 
saída d0s órgã os oficiais. Semestral. ?.~.l) I s~ fornecerãu aos assinant•·b 

Os origina is deverão ser · · · · · · · « q Je as so licit:n em no a to c. a 
datilogra[aoos c autenticados, T rimestral · · · · · · · « 3,f O I assinatura. 
ressalYadas, por que m de di- Número avulso. « 0,10 o funcion á r io público r11-

"n itro ''!lsuras e emendas. BR -
1 

.~ •. • • ,. ~ ~" . . . dera!. terá um desconto ~oe 
~xcetuadas as pa ra o ex- « ,ASIL _A - f:~te Dia n o Ofic ial .e encontrado P:•, le ttu- I H;o o· Para fazer jus a ês :e 

tar ior, que serã0 s e m p r e r a no ?::tla~E~acw~al e Interr.~ciOn al ,~~ 1~1p, F nsa, da I desconto, deverá p rova r es a 
anua1s a s a ssinaturas puder-i CO? : . PRESS, n o «Bra sllia 1~:'E.e~ E ot!!_·--.:- c ondi ção D€1 a to da as:;inatHI'i 
!'ie-ão tomar , em qualquer 

1 
Para I?,CJ!tt~ r ao!! ass1nan - ~ A rn_n ~ ~ e t> v!tar soluçao 

época por seis meses ou um 1 tes a v er1f1Caçao do prazo de de contilllllda dc no r l'ceb l- O euf:to de cada exemplar 
ano. ' validade de 8UBS ae!inaturas, J mento à os jornais, •1 e v e m 1 atrasado dos ~rgãos o! i

na parte superior do enderê- os assina n tes p1 evidenciar a: c1als será , n:! ve ~~à a avul::a 
ço vão itnp t·essos o número respPetiva l'fll c-vaç·1 n com i ane~cida de t'r$ 0,01 so;; c!o 
do talão de r t>gi stro, o mês e an tl•r<:dê~tia míuirm de trin- : mesmo ano, e lle CrS O,•l:! 

As assinat ura s vencidas 
pode rão ser s uspensas sem 
aviso prévio. o ano em que findará. ta (30) dia~L ; LJ Or auo dacorndo. ..... 

Divi são de Produr ão 
Aprovo: 

General Ivanhoé Gonçalves Martins 
Cove roador 

Cópia Autenticada 

Ata da re união para licitação de preços. destinados à 
execução de ser viços para a Admi:li~traçiio Territoria l, de 
a cônlo com Gs t&rmos da Carta-Convi:c ng 03/71-D.P., de 
15-12-71. 

As nove (09:00) horas do dia vinte e um (21) de de
zembro de mil novecentos e sete nta e um 11971). na 5 a!a de 
R euniões da Divisão de Pr od1H;iio, sita à :ua Mendonça Fur 
tado nu :i3, nest::t cidade de M::tcap&. Capital à (;) Território 
F<'dt>rnl do Amapá. perante a Comissão lm:umbida do rece
bimento das pr opostas destinadas à execuçi:io de ~e rvi ço s, 
composta pelos engenheiros agrônomos Abemor Coutinho, 
.Joaquim Mc.tias da Rocha e senhores N<lt&n Carva lho, Tec
nico Rural, nível 13-B e Chefe àa Seção de Fomento d01 P;o
dução Vegetal, símbolo 3-F, S ílvio Camilo, Assist fmte de Or
ganiz::tç5o Rural, n ível l li-B e Chefe do Pô~to Agrv oecuário 
de Maca pá, sim bolo 4-F, e Casimiro Campos Fem andes, ofi · 
cial de Administração, nível 12-A e Chef~> da Seção ;:!e Coor
denação, símbolo ti-F. respectivame nte Preside nte e Mem
bros, compareceram os senhor es Matias Pires e Emprêsa 
T upi L imitada, a fim de t omar em part e n..t licitação para a reali
zação dos Trabalhos de plantios de capim brachiaria, pango
la. elefante e de es tacas de mandi t .:a. em sessenta í60) hec
ta res de t erra firme, em área do ?ôsto Agropecuário de 
Macapá, em Fazendinha, que se destinarão à fo rmaçâo de pastô
gens naturais para os animais bovinos do Governo amapaense, 
existente naqut>la localidade, e de conform idade cem os têrmos 
da Ca rta-Convite n º 03/7 1-D.P .. de 15-12-71. P re liminarme n
t e. o Sen hor P residente deu início al-)s tr1balhos de a bertu
ra das propostas apresentadas pelos empreiteiros concorren
tes que, após lidas ofereceu o seguinte resultado: 

Nomes dos concorrentes Precos por hectare P razos 

Matias Pires 160,00 30 d ias 

Emprêsa Tupi Ltda. 100.00 30 àias 

Postas em julgamento, a Comissão. por unanimidade 
de votos, considerou 'encedor ::t a proposta apr('~·entada pela 
Empresa Tupi L imitada, que se co mr romete a c(o? tuar os 
serviços em aprêço, na ba~e de Cr$ 1 0(1.11() por hectare. com 
entrega do mesmo no orazo de trinta (:iO) dias. ap(·s a dnta 
iuicl:ll. A C::trt a-C:on\'itc acima mencionada, foi enviada tam
bém as seguintes firmas empreitei ras: i\ITm;oel Duarte Filho. 
T. S. Mé1o - Construtora e Imobi liária Ltda .. e José Osana 
Siqueira, a s quais não apresentaram nenhuma proposta . A 
fi rma T . S. Mélo - Const rutora e Imobiliária Ltda., ende
reçou uma Carta à Comissão de Licitação, info rmando que 

não poueria t0nar Wlrte r.a presente Concorrência. em vi r
tucie de estar evmp (•missada com outros t raba lhes dl' sua 
esneciatidadr, em d versas loc:J iidacles do inter icr do Teu i
tório. Cê~;;P rnc·do, a propost::t vence dom será submetida à 
~uperior 1preciu;ão Jo Exee!ent.íssimo Senhor General Go
\·ernacior ao Territ~ io. para poste!'ior homolognçiio. :\'ar!a 
mais hav(~ndo 1 t; 11 ar. o Senhor Presidente da Comiss<io 
deu por enc<:rru.da 3 reunião e mandou lav rar, a presente 
Ata, qu~ dl:'pr..i> d" lida e achada conforme. vai assin::tda P<'
los me·:-~bro~ da Comissão e pelos concor rentes que llssis
tira m n reunião. 

Sn la de Reur..ões da Di\ isão de P roduçãt , em Maca-
pá. 21 Gie dezembJt. de 1971. 

ass) Abemor Coutinho 
Jo;;quim Matas da Hochn 
1\'aW .1 C::trvaJrlo 
Stl\·io Camilr 
Cnsimi:o Camj::os Fernand es 
Matias Pi:·es 
Emprêsa Tupi Limitada 

Vis to: 
Oswaldo José dos Santos 
Ofic ia l de Ad•ninist. 12-A 

]) .. v isão de Obras 
Têrrno de RecebirPento de Obras 

Aos quinze diJS do mes de dezembro de h um mil 
novecent(')S C' s~;tcn 'I e um (15. 12.1971), nes la cidade de 
Ivlacapá, pela Comi ~ào infra-assinada, composta pelos sen
hor es en•!,' s Joaqu tn de Vilhena l'\eUo. Diretor da Divis:fQ 
de Obra~. José Ale ixo da Silva L ima, Chefe da Seção de 
Estradas de Rodag• m, Cap. Francisco Medeiros de Araúj o 
Chefe da .Seçàú do l\1aterial e João Cândido Soares "ill o, 
Chefe da Sedio do P<:trimônio. cor.stt tuída conforme Pc.r
t aria Go\ernnmentrl n° 221 71-GAR, de !9J07,7 l, fo i pro
cedido o recebimf' r to G'lS obra~ complementa res do G in :i ~io 
de Mac~.pú , comp r"'endenclo: constr ução de calçad'l de 
actsso ao prédio; 1 olamento da par te internll do p•·éd o, 
com a const··udio lt• um muro di·.- isório com a ltur a idén-i
C::l no l<!IPral, cvnfccç5o e n~set.t"mE'nto dos pt'l!'t ões lnte
riais; e c ,nst·rtos r C> s pisos dE' duas salas de au las e ots
trução c:lP inlJitra<,i: .. s nas rPcsm:<s, exC'cutadns, pela firna 
Construt• ra !Vh rcú ·i c, Ltda .. conformP contrato firmado em 
29.11.197 1 e public::tdo no Diario Ofici1l nR 1.444/5, de 09 e 
10,12/1971. 

Re ferüla obr<• no nlor de Cr$-26.318,74, foi exe<'ula·ia 
E'm regirre de empró.!itadR glob:, J e surer visionada pela f s
callzaçào quP apn~ ·ou os servicos cor.1stantes do Laudo 
Descriti\'o que acompanha &s tc têrmo. 

F., como não houvessem quaisquer contestações sõbre 
menciom;da obra. apresentando-se concluída c dentro dos 
dit::~mes contratua i!· fi r rrados, lavrou-se o presente lêrn o 
em quatro \ ias de igual teor e for ma que vai assinado 
pela Comissão P~r nanentc de Recebime nto de Obras. 

Macapà, 15 de dezembro de 1971. 
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Engº JQaquim de Vilhena Netto 
Presidem e 

Engº José Aleixo éJ Silva Lima 
Membrc 

Cap. Francisco Medeil-os de Araújo 
Membru 

Sr. João Cândido Soares Fiiho 
Membrc 

LAUDO DESCRITIVO 
(Ginás io d~ Macapá) 

Localização: - O imóvel e stá localizado na Av. FAB. 
e ntre as Ruas: São José e Tiradentes, nesta cidade. 

Características: - Recuper:Jção e con9trução de muros, 
calçadas, po1·tões de ferro, etc. B<:m como, pmtura gera l àos 
muros e portões. 

Preço: - Cr$- 26.318,74. 

Macapá, 16 de dezembro de 197 1 

EngQ Douglas Lobato Loves 
Nível 2.2- B 

Gratuliano de M•)rais Pinto 
Chefe da Seção de Obras 

Murilo de Almei<'(a Moreira 
Des. Nível i ?. - A 

ATEST ,-\ DO 
Aos dezesseis dias do mês Je dezembro do Ano de 

hum mil novecentos e setenta e ' rn (16.12.'971), a Comi são 
infra-assinada nesta cidade de Nncapâ, composta pelo~ se
nhores Engº Douglas Loba to Lop• s. níve l :n- E. Gratuliano 
de Morais Pinto. Chefe da Seçãc de Obras e Mt1rilo de Al
m eida Moreir< •. Desenhista nível !2- A, a• esta a. conclus;:io 
d os serviçvs de construção elo 1.\. uro do Gi násio de Macapá, 
executados fielmente pela Const ·ut cra M!•rcúrio Ltdª, En
genharia e Comérc;o , situado na Av. FAE, entre as Ruas 
São José e T iradentes. nesta cidade. 

Macapá, 16 d~ dez .:mbro 1971. 
Engº Douglas Lc bato Lopes 

Nível 22 -·· B 
Grat t,U iano de M 1rais Pinto 
Chefe da Seção de Obras 
Murilo de Almei'la Moreira 

Desenhista Nívt>l 12 - A 

-------&~~------------~-------·--------
ED ITAL 

MinistéTio da 1lgTicultuTa 
Instituto Nacional de Coloni ·.ação e Heforma Agrá

ria - INCRA 
Comissão de Discriminaçãe de Terras Públicas 

no Território Federal do Amapá - CDTP / AP 
Portaria 811 de 21 de ~etembro de 1971 

'o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá
ria INQRA -, pela Comissãe d, Discrim· o ação de Terras 
Públicas, criada pela Portaria n° 811. de 21 de setembro de 
197 1, corn funaamento no DecretL -Lei nº 1.164, de 12 de abril 
de 1971. convoca todos os propril'lários, foreiros, ar rendatá
rios, ocupantes, posseiros e quan·. ~s s:e julguem com direito 
a qualquer porção de terrc.s situ·1 das dentro do perímetro 
da área a ser d iscrimir.ada nr> THri tório Federal do Amapá, 
em consequência do Decreto- Lei ng 1.164, ele 1.0 de ab ril de 
1971, caracteriz;;da no Anexo I, a apresentar seus títulos, 
escrituras ou qualquer outrCJ prO'' ô em Direito permitida, que 
fundamente a alegaci:io de prop··iedade, fôro, ocupação ou 
posse sôbre os respectivos imove.s a partir das 9:00 horas 
do dia 28 de fevereiro de 1972. 

A apresentação dos cita de s documentos deverá ser 
feita no Escritório Zona! de Cadast ro e Tributação, s ito à 
Avenida Coronel Prccópio Rôla 226, Mac:apá- t>.P, onde se 
a cha instalada a Comissão de Discriminação de Terras. 

a) Dclmiro do~: Santos 
Advogaco 

Presidente da Comissão 

Anexo 1 
Memorial descritivo da~ linhas que definem o 

perímetro da área a ser discriminada no Território 
F ederal do Amapá, em cons•'quência do D~creto
Lei n.0 1.164, de 1.0 de abril de 1971. 

Partindo da foz do rio Jari no Canal do Norte à linha 
do perímetro segue por êsse Caual, na direção do Oceano 
Atlântico até a foz do rio Gurijuba. Dêsse ponto continua 

para Noroeste até a foz rlo rio Amapá Grande no Canal de 
Carapaporis. Dai prossegue para o Norte pelo litoral até atin
gir o Cabo Orange. Contorna êsse Cabo e inflete para Sudo
este, subindo o rio Oiapoque até a embocadu ra do rio Tan
gararé. Dessa embocadura segue para Sudoeste até as cabe
ceiras do Rio Amapari e desce êste rio até encontrar o pa
ralelo de latitude Norte 1 º 00'00". Nesse ponto muda sua di
reção para Oeste e percorre o referido paralelo até encon
trat· o rio Jari. Daí a linha desce o rio Jarí até alcançar sua 
foz, no Canal do Norte. ponto inicial do perímetro. 

A área aproximada, contida nos limites descritos é de 
10.750.000 ha tomando-se como referência as fôlhas N A-22 e 
SA-22 da Carta do Brasil ao Milionésimo, editada pela Fun
dação IBGE. 

\ 
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1971. 

a) Antônio da Silva Araújo 

I Chefe da DFC.. 
Engenhei ro l CREA - 48671 

I 

I 
I 

Estatuto da Cooperativa dos A vicultoTes 
do TeTri tór'io Federal do Amapá -

COAVIAP 
(Continuação do n úmero anterior) 

Art. 45 Ocorrendo três ou mais vagas no Conselho 
Fiscal, o Conselho de Administração convocará a Assem
bléia Geral para o seu preenchimento. 

Art. 46 Compete ao Conselho Fisca! exercer assídua 
fiscaliz&çã o sôbre as operações, atividades e serviços da Co
operativa. cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições: 

a) conferir, m<" nsalmente o saldo do numerário exis
tente em caixa, verificm~do também, se o mesmo está den
tro dos limit.es estabelecidos pelo Conselho de Administração; 

b) Verificor se os extratos de contas bancárias con-
ferem com a escrituração da Cooperativa; 

c) exam inar se os montantes das despesas e inversões 
realizadas estão de conformidade com os planos e decisões 
do Conselho de Administ ração; 

d) verificar se as onerações realizadas e os serviços pres
tados correspondem em volume, quantidade e valor às previsões 
e as conveniências econômicas-financeiras da Cooperativa; 

e) certificar-se se o conselho de Administração vem 
se reunindo regularmente e se existe cargos vagos na sua 
composição; 

f) averiguar se existe reclamações dos associados 
quanto aos serviços prestados; 

gl inteirar-se se o recebimento dos créditos é feito com 
regularidade e se os compromissos são atendidos com pon
tualidade; 

h) avPriguar se existe problemas com empregados; 
i) certiíicar-se se existem exigências ou deveres a 

cumprir junto as aut0ridades fiscais, trabalhistas ou adminis
trativas, bem assim aos órgãos do Cooperativismo; 

j) averiguar se os estoques de produtos ou mercado
rias estão em boa guarda e se as suas .quantidades e valo
res registrados estão corretos, bem como se os inventários 
periódicos ou anuais são feitos com abservância de regras 
próprias; 

l) estudar os balancetes e os demonstrativos mensais, 
o balanço e o relatorio anual do conselho de Administração, 
emitinrto parecer sõbre êstes para a Assembléia Geral; 

m) informar ao Conselho de Administração sobre as 
conclusões dos seus 

(Continua no próxim9 número) 

Independente Esporte Clube 
Agremiação Esportiva e Beneficente 

ESTATUTO 
(Continuação do número anterior) 

V) - comunicar ao Presidente as indisciplinas ~e 
atletas para fins de punição na conformidade do que dispoe 
êste Estatu to, Regimento Interno e as Instruções que disci
plinam as atividades de futebol ào I.E.C. 

Seção XII 
Dos órgãos de publicidade 

A1·tº 622 - O Boletim Oficial. destina-se a dar ciên
cia aos :!Ócios de fat~s e atos da administração do clube. 

Seção X III 
Do Departamento de Patrimônio 

Art." 63.0 
- Compete ao Diretor do Departamento de 

Patrimõnio: 
I) - ze la r pela conservação do patrimônio e dos 

bens do I.E.C. 
li) - Soiir.ita1· ao Presidente do l.E.C., a designação 

de auxiliares para os serviços que se fizerem necessários 
no Departamento. 

(Continua no próximo nllmero) 
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(Continuação do número anterior) 
Art. 16º - Dispõe de compE>téncia para impor peFla

Jidades de que trata o Art. anterior: 
a) - Qualquer diretor, quando se tratar de adver

tência; 
b) - O Presidente do Clube, quando a pena fôr 

representação ou suspensão; 
c) - A Diretoria quando a penalidade exigir eliminação; 
d) - A Assembleia Geral, em caso de expulsão. 
§ Único: - As penalidaêes refer idas no Art. anterior, 

poderiio ser a plicadas a sócios de qualquer categoria. 
Art. 17° - A Representação só poderá ser feita por 

escrito. 
Art. 18º - Serão suspensos: 
a} - Os atletas que se insubordinarem contra as ordens 

dos diretores e treinadores, por ocas ião de jogos e treinos; 
b) - Os que por negligência ou indisciplina, ocasi

onaram nas provas de~portivas, derrotas ao ::::1uoe. 
cl - Os que ultillzarem o nome do clube indevi

damente; 

dl - Os que prn tlcarem abusos, no exercício àc seus 
cargos; 

Art. 19° - S·)frerão pena de Eliminação: 

a) Os que ali: sarem o pagamento de suas mensalidn
des por I!lais de tn ~· 1 t3) meses c<msecutivos, bem a:;s!m <•S 
que não r.atisfaçam ~10 prazo estipulado, os compromissos 
pac.m iárins assumiC:cs p elo clube; 

b) Os qur não cumprirem qualquer decisão dlils P•>
dêres cor stiuíd< s p elo clube; 

c) Os atle tas c;ue não ant0rizados preliarem por ou
tro clube ou as.;oci 1ção de~port.iva. 

Art. 2(}0 
- Serão Expulsos: 

a - Os Q' te l J:ercendo ou não cargos no clube, come
meterem quaiql e r desonesticlaG.e; 

b - Os c ue c lreta ou injJretamente depuserem con
tra a honra ào tlube, 

§ Únicc: -- I'!: penalidades constantes dês te art. SC)

mente serãg aplica l 1s depois de procedida rigorosa ~ind i

cância, :it- Cvns.!lhc. Deliberativo. 

(cor..tir ua no pró:dmo número) 
~--~-------------------·----~~·-r~ _____ _... ____ _ 

Divisão de ProdtJcão , 
VISTO: 

Gen. Ivanhoé G onçalves !\lartins 
Governador 

Demonstração das vendas e mapa de estoque dos materiais cgr. ,pecuan os e reprodutores e matr i
zes existentes em poder da Divüão de Prcê.ução, em 3l.J2.71, oriut do do~ Con\ênios 72b6/64, no \·a ]< •r 
de Cr$ 1l.ooo,oo (onze mil cruzeiros) e 729~ /64, no va!or de Cr$ 1c• oo t,oo (dez mi' cr uzeiros), celeb radCis 
entre o Govêrno do Território FE•deral do Amapá e a Su _Jerinttndên cü d o Desenvolvimento da • . ma ;,na 
(SUDAM), em 26.5 e 30.6.9ô5, respectivamente. 

----~-------------------------·--------------------------~----~~----------~--~ 

I 
I I ESTOQUE ATUAL 

N.0 de M A T E R I A I S Unid. j EstoqJe IVen<üào~ ----
orde_m_:_____ ·-------- ;;u~ter ~----~ Quant. I Valor 

O 1. Arame farpado de 250 metros Rô o 85 
02. Pá com cabo Uma 
03. Ancinho Um 
04. Ferro de cova Um 

DEMONSTRAÇÃO DA REVENDA 

Valor da revenda até 31.12.71. 
Recebido da revenda até 31.12.71. 
Valor a receber 

DEMONSTRAÇÃO DO RECEBIDO 

-Recebido da revenda até 31.12.71 
-Juros correspondf.ntes 
-Multas 
-Valor recolhido em favor da SUDAM, no Banco da Amazônia 

S / A., Agência de Maca)llá, na conta «Crédito Rural», até 31.1 2.71 

DEMONSTRAÇÃO DE DÉBITO 

- Débito do Govêrno do Território Federal do Amapá para com a 
SUDAM, referente aos Convênios acima 

-Pago até 31.12.71. 
-Saldo .::redor em favor da SUDAM, recolhido ao I3AS A 

RESUMO: 

-Valor do estoque 
-Valor a receber da revenda re<dizada 
-Pago à SUDAM até 31.12.71. 

Macapá , 31 de dezembro de 19'i 1 

Luiz Alberto Lavôr Benigno 
Eng9 A~rônomo-N 22 C C.P.F'. - 000821632 

2 
1 

Cr$ 25.391,47 
(( 24.793,87 

Cr$ 6o5,6o 

Cr$ ~4.793, 87 
« 367,65 
« 158,4o 

Cr$ 21.oco,oo 
(( 24.793,37 
- - - - -

Cr$ 3.7S 3.87 

Cr$ 1.539,oo 
« 6o5,6o 

Cr$ 24.793.87 
Cr$ 26~47 

85 
2 
1 
1 

1.52o,co 
5,co 
2,co 
2,co 

- -
l.5~ 9,CO 
- - --

25.319,S2 

25.319,~ 2 
- --=====-=====::.-:: 

Landry dos Santos Braga 
Escriturário 


	

