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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) n.0 0027 de 10 de jan~iro de 1974 I 

O Governador do Território Federa l do Amapá, no 
u <o das atribuições que lhe são conf~ridas em Lei, I 

RESOLVE: 

Art. 1.0 
- Exonerar ex-offícin, na forma do item li, 

do artigo 75, da Lei n° 1711, de: 28 de outubro de 1952, o 
servidor Benjamim Almeida Soares, do cargo isolado de 
p•·ovimento em comissão, símbolo 6-C, de Representante do 
Governo do Território Federal do E .. mapá, em I31'asílla, ca
P ~a ! do Distrito Federal, do Quadro de Funcior;ários des ta 
Unidade. 

Art. 2.0 
- Revogadas as disposições em contrârlo. 

Palácio do Setentriào. em Macapâ lO de janeiro de 
)!;74, 85º da República e 31~ da Crias:iio do Território Fede
rui do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Governador 

Decret!i (N) n!! 0215-A de 31 0e agoslu àe 1973 

O Governador do Tt-rritórlo Federal do Amapá, no 
uso do s utribniçõea que lhe con fere o item II, do orllgo 1 O, 
do Dect·eto-Lei n~ 411, de 08 de jaueiro de 1969, e 

Considerando o disposto no § 3º, do artigo 74, do 
Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de 19G7, também o 
q11e preconiza o Decre to nº 60.8B8, ele 22 de junho de 1967, 
e ainda o que estabelece a Portariól Irtermlnisteria l ng 265, 
de 30 de julho de 1971 , 

DECRETA: 

Art. J.O - As instruções reguladoras da concessão e 
controle de suprimento de fundos, para ocorrar as despesas 
miúdas e de pronto pagamento, ser[o expedidas pelo Se
cretário de Admlnistr::~ção e Finanças. 

Art. 2.0 
- Este Decreto entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setenlrião. em Maeapá, 31 de agosto 
de 1973, 84.o da República e 30.0 da Criação do Tenitório 
Federal do Amapá. 

Gentil Almeida Campos 
Governador Substituto 

Dr. Raimundo Souza de Oli\·eira 
Sec. de Adm. e Financ;as 

Secretaria de Administração e Finanças 

Portaria N° 022/73-S AF. 

O Secretário de Administração e Finanças , no uso 
das atribuições que lhe confere o Deu·eto (E) nº 009, de 17 
de julho de 1973, do Exmo. Senhor do Governador deste 
Território. 

Resolve: 

Determinar que a concessão de suprimento de fundos, 
seu contr lle e a forma de comprov<1ção das despesas, rela
ti \·as a comprns, obras e serviços, devem obedecer estrita
mente às normas preconizadas na presente portaria. 

Da Conceção de Suprimento de Fundos 

Suprimento de fundos é a entrega de númerario, au
torizado pelo ordenador de despesa, a servidor público, de 
preferência afiançado, para ocorre r a dispêndios não atendí
veis pela via bancária ou para atender a casos excepcio
nais, C6mforme previsto no § 3°, do artigo 74, do Decreto
Lei n º 200, de 2512/67. 

O numerário respectivo deverá ser mantido na Agen
cia local de Banco Oficial- Ban~o do Brasil ou Banco da 
Amazônia S/A. 

Não se concederá suprimE-nto a servidor em alcance 
ou em atraso na presta!jão de ccntas de suprimento ante
rior n11m a responsável por duas autorização de suprimentiD. 

Também não se concede rá suprimento a servidor que 
tenh3 a seu cargo a guarda ou utilização do próprio mate
rial adquirido, sal\·o se não houver, na repartição, outro 
servidor. 

O órgão de contabilidade analítica manterá registro 
alfabético e cronológico do vencimento do prazo para 
comprovação das d espesas efetuadas à conta de suprimentos, 
na foa .. a do a rtigo 8S, do Decreto-Lei n'l 200/67. 

Da Emissão do Empenho 

O empenho para atender dispêndios por meio de 
suprimento de fundos será exbraído à conta dos correspon
dentes elem entos de despesa e em nome do responsável. 

Para as quantias destinadas a custear despesas 
miúdas e de prcnto pagamento, cuja natureza não se possa 
conhecer previamente, poâendo e r esponsável manter 
import ância em espécie em seu poder, o suprimento de 
fundos será empenhado à conta do elemento •Encargos 
Diversos•>. 

O suprimento feito para determinada despesa não 
poderá ter aplicação diferente daquela prevista no empenho. 

O ato concessivo dos suprimento deverá conter 
também: 

a) - nome, cargo ou função do servido r a quem deve 
ser entregue o suprimento; 

b) - local onde será aplicado o suprimento; 

c) - período de aplicação e prazo para comprovação. 

Da inobservância dos pr<~zos e da comprovação 
implicará em ato disciplinador da autoridade competente, 
que arbitr~r:í, inclusive, multa correspondente. 

Da Realização da Despesa 

O pagamento de daspesns realizadas por meio de 
suprimento de fundos d everá ser inferior a cinco (5) vezes, 
no caso de compras e ser viçús, e a cinqü, nta (50) vezes. 
no caso de obras, ao va lor do maior salário-mínimo mensal 
\'igent.:! no Pa ís (art. 1~6. alínea «1•, Decreto-Lei 200/67), e 
somente ocorrerá nos casos a seguir indicados: 

a) - c:usência t emporária ou eventual, justificável, no 
depósito do material a adquirir. mormente Guando se tratar 
de gêneros de alimenta~ão; 

b) - impossibilidade, incenveniência ou inadequação 
econômica de estocage m do material ou da lavratura de ins
trumento de contratação de obras e servi~o s; 

c) - missão oficial Glo agente, fora do local em que 
esteja situado o ót·gão em que sin ·a: 
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As RepartiçõesPúbHoas 1 
Te.-ritflrlais ueverAo rem!:ttr 
G expediente destipado a JlU· 
IJli~ação oeste DIARIO OFI
CIAL diàriameote, até às 
l:i:30 horas, exceto r.os sába
dos quando deverãct lazO-h~ 
até às 1 I :30 horas. 

EX PEDI ENTE As Hepa.rti(I ÕCR Pliblir.as 
cingir-se~ão às assina turas 
an uais J'cOo\adas até 2:1 de 
rcvereiro de cada auo ~ u~ 
iniciadas, eru qualquer rpoca 
pelo5 orgilos comp~tentes. 

IMPRENSA OFICIAL ..... ..... 
DIRETOR 

1 A lim de possibilitar a 
Carlos de Andrade F~..Ynles r emessa dr valores acompa

nhados de esclarecinwntus 
·quanto 1l r, ua L ;Jlicação, soli
c itamos usem O!> tntcr~s:,aJos 

j prehtrt·ncialmntu cheque ou 
vale postal. 

As rcclatnaqões pet-tin t>n
tes à matéria retribuída I'OS 
M<oos do erros n11 omissões, 
deverão ser formuladas por 
estrito. à Seçii o .te Redaçilo, 
l.ias 9 às 13:30 horas. no má
ximo até 72 h o r as ap6s a 
15aída dos órgãos oficiais. 

.. . .... "*til 
DIÁRIO 0FICIAL 

lmpre~so nna Oficinas da lmprans.~> Oiicial 
.MACAPA - 'f. F. AtvJAPA 

ASS I NA TU RAS '! Os fi Uplementc•s às edi-
Anual . c.s 
Semestral. ~. 

Trjmestral 
Número avulso. (( 

25,0() 
12,;iO 
6, ~~5 

O ,;lO 

ÇÕI!S do, ó1·g:loo oficia is só 

I 
so [ornectnü<• aoll 83sinanlu; 
qur as ROlicil«tl'rn no a to da 
assinatura. 

Os originais deverão ser 
datilogl'afad!Bs e autenticados, 
ressalva das, por quem de j j. 
·elto ~asuras e emendas. •• •,.*lto'kw 

{) funriootJJ i<' publieo [(). 
dernl, t1 rá um d<'l;c:outo óc 
10° 0. l'tlr:.t fazer .ius a ê ;I~ 
de~>eou.o, J"ver:"t !Jru\·ar ~ala 
condição no atu Ja a~siuaturu 

nxcctuadas a~ para o ex
terior, que serão s e m p r e 
anuais as assinaturas podl)r
se-iio tomar, em qualquer 
época, por seis meses ou um 
8.110. 

«BRA S!LIA - ~ste Diário Oficial é encontr 1do prru I ·it u
ra no Salão nacional e Internacional da Im pr·ms< da 

COOPER P RESS, no cBrasiüa Imperial Hote . 
Para fa cili tar ao11 assinnn- j A Hnld-c t : \ (tãr - s< Jur,ão 

tos a vcrilicaçâo do prazo de de contiuuidsolc no r •cebi- O ('Usto dli tat!a ex~mplrll' 
vnlldrde de suas llssinaturas, meoto dos j< r Jnis, ;l e em atmsac•o do'i ilr~ilt s tli
lola pnrte EuperiPr do ende•·é- os a~t;innnte& proYi .l eu ia r a· c i 1ib ~>.:~ü, nu 't>tltln a\ ulFtl 
ço vão im{i'FQS OS o número respe-t.!tiYa rt l!ovaçüo com, rH·re.!<cll!a de L• $ u,Ol b~· ela 
.to talão do registro 11 m6s e a.utee<Jd6ncia t..;íuima dl trio- j m~o· s mo ano, e l•C CrS ~ '.IJO 

AtJ assinaturas vencidas 
o~derão ser suspensas sem 
nviso pr~vio. o auo em que fiodarl. ta (30J diRII . por ano dwcorrido. 

d) - casos de urgência, emergê ncia ou s ituações e.·
traordinárias, que possam causar prejuízo ao órgão ou per
turbar o atendimento dos serviços públicos. 

Os recibos deverão ser passados em nome do r espon
sável pela aplicação do supvimento e por qu em prestou o 
serviços, forneceu o material ou executou a obra, indican
do-se o órgão. 

Caso o inte ressado não saiba ou não p ::>ssa escrever, 
colocar-oe-5. a i!T)pressão a digital de seu polega direito no 
r ecib::>, i'ldicand J-se, a seguir, o número do doeu 'Tie nto de 
ide ntidade oficial e seu endereço, no próprio. recibo. 

Não se adm itirá despesas nos casos de aquisição de 
materia l ou de q ualquer outra sujeito a tributo, quando 
Inexistir a nota fiscal ou documento ~qulvalent~. 

Os documentos de despesa deverão estar devidamen
te preenchidos, a tinta, lápis tinta ou à máqu.m, de escre
ver, sem rasuras, na form a da lei (as emendas ou rasuras 
deverão ser ressalvadas a carmim, com a anotação do emi
t ente na nota de que são v:llidó!S). 

As de3pesas só serão admitidas quando rentizadas em 
data poster ior à emissão do empenho. 

O responsável por suprimento de fundos não pode 
pagar- se a si mesmo. 

Os comprovantes de aquis ição de material e os rec i
bos de pres tação d e serviço d everão conter o respectivo 
atestado, passado no verso dos documentos, por funcion:'l r io 
que não o t·esponsável (Resolução n" 1, de 24 de setembro 
de 1970, da INGECOR). 

Sob a assinatura consignar-se-ão o nome legí\'el e o 
cargo do respectivo signatário (Dec. 52.1 13, de 17 de 
junho de 1963). 

Não serão aceitos documentos em que se possa 
notar que haja sido nitidamente fragmentada a despesa 
para ev itar licita~ão. 

A despesa de va lor igual a metade do maior 
sa l<'. rio-mín imo mensal vigente no País à dota do dispêndio 
poder<\ ser comprovada mediante r elacionamento. 

Só se admitirá a aquisição de material permanente à 
conta de suprimento de fundos, quando el!sencialmente 
necessário, e cópia do documento da despesa se rá 
encaminhada à seção do Patrim ônio para os fins devidos. 

Ficará suj<"ilo ao ressarcimento da despesas ao Go
verno do Territót·io, o sen•idor que efetuar gastos não 
classificáveis à conta do suprimento concédido, Isto é, 
pura as quais não foi emitido o empe nho 1·especti\'O. 

Da Prestação de Contas 

As prestações de contas deverão se r apresentalllas no 
prazo ass inalado no empenho pelo ordenudor da despesas, 
procedendo-se, automaticamente , a tomada de contas se 
tal não ocorrer. 

Os do·;umer los. devidamente classif:cados serk·O 
agrupados de 1tro à e s •1s r~spectivos elementos de dLspe;a 
e numerado3 em orde1 1 cronológica crescente. 

O ser v·dor rE' SI .msá\ ~ 1 pelo suprimento anexnr.í, 
confor me 1\'Jo :leio I. à ·r~nle da pt·e~t'lçüo de co·;ta3: 

a) - b lancete c "mon:.,rüti\ o do d~::b .• o e cr .!jitJ, 
com ind icação da c.al a da entrega do suprim ~o to de fundo. 
observado air.da : 

- que no débito do citado demo ;strati\·o serão hn
ç adas as imp•>r tãncias .. o surrimento de\'idamente ctnsõifi
cadas; 

-- ()li" no c ré c' to do r e fí'rido demonstr:tti\·o .<erf o 
lançadas as 1 nport:J nci s corresp:mdentc•9 i\s d"s p 0sas (citns 
e os r ecolhi n ontos de ~aldos efetuados. 

Juntarú també!l', após o balancete dem:ms~r ti\ o. 
comprovante :lo r e c olb 1wntn do saldo do suprimento. 

Apro'.•ada a com ti'ovadio elas dé•spcsa!·, ;) autorida...:e 
ordenadora. n l"diante c espacho, encam nhaa o processo c.o 
órgão d e con1 abilidaue 1na1Jt ica. para: 

a) - re.;istro cor tábil no escrita da r<"~'artição da 
autoridade Ol"lenadora; 

b ) - ef •ito de r t ~ularização d:J. responsabilidade co 
recebedor do supri;nen o; 

c) - :.rropriJÇà( Ja despesa . 
As pre~taçõe:; de cont ;;s ficarão arqui\·adn~ no órg[.o 

de contabilid~ de ar.allt ~a. \ di~posiçiio das autor;rlades en
carregadas da fiscaliza• ão interna e ;:xterna. 

Revoga n-se as d sposi~·ües em contr:lrio. c~pt>cia lmen
te a Tmtruc;iic n ." 0 1/7 .. -SAF, de 03 de n.an;o ele 197:3. 

Secre ta;ia dl At :ninistra~·ão e Fina•1Ç;tS, e •11 Macapú , 
12 de agosto de 19'iJ. 

Dr. R:!imnndo Sou;a de Oli\'eira 
Sern'Uu·io 

MoclLio I 

Balan cete Derr onstrativo das Dc!'nc.ms Rea
lizadas per meio óe Sl.lprimento de 1iundos, Re
cebido em 

-----------------·--------~-------D EB I TO CREDITO 

3. 1.2.0 (Empenho n") 
3 1.3 O (Empen'1o n°) 
3.1.4.0 (Empenno nº ) 

:l ~oo.oo :~.1.2.0 
2 )00.00 :J.l.3.0 
2.ooo.oo I ll.1.4.o 

Guia de recolhimento 

I 
Ref~rente ao Saldo 
do Suprimento 

l.fiSo.oo 
2.-t9o,co 
1.995,00 

:n,oo 

-------------------~------~~~~~ 
6.~oo.oo I ------

Macapá, e m de 

\r me do HL's:Jons<ill'l 
Cargu 

6.500.00 

de 1973. 



3a. e ·la.-feiras , 29/30 d e ja neiro de 1974 

FUNDAÇÃO 1BG8 

In:-: titu to Brasileiro de Esta tística 

Decreto n!' 73 177 - de 20 de novembro de 1973 

Regulamenta a Lei n° 5.~34, de 14 ele novembro 
de 1968, modificada pela Lei n° 5.878, de 11 de 
maio de l!lí'3, que dl~püe ,:obre a obrigatoriedade 
da prestaçiio de inf.)l'mações necessárias ao 
Plano Nacional de E~ tatistica B~sicas e ao 
Plano Geral de Informações Estat ística e 
Geográfica2. 

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constitui•;ão, e 
n os termos do artigo 6ç da Lei n" 5.53·1, de J 4 de novembro 
de l 9t'B, modificada pc'a Lei n'1 5.87&, 11 de maio de 1973, 
dl!creta: 

Art. 1° Toda pes~oa natural ou jurídico, de direito 
público ou privado, que esteja sob ·1 jurisdiçfro da lei bra
sileira, é obrigada a pns~ar as info1 -nações solic;tadas pela 
F ndação Instituto Dra3ildro de Geografia e Estatística 
(IBGE!. para a execução do Plano Gen.I de Informações 
E;tatbticas e Geog1áficas (Lei n< 5 !:•8, de 11 de maio de 
1073, <•rtigo 6°). 

§ J9 - As inform:Jç6cs prest.1das te rão carátN· si
giloso, serão usadas exclusivamente, para os fins pre\'istos 
nn Lei, e não poderão ser c.bjeto de certidão nE:m consti
tl. r<'io provu em p rocesso administrntivo, fiscal c.u judicial. 
c::cctuaao~ apenas os proce<'sos que resultarem de infração 
a dispos'tivos deste Regulamento. 

§ :2° - Enquanto não for aprovado, na forma pre
vi:•tas no § 2< . do artigo 5º da Lei nº 5.878, de 11 de maio 
U(! 1013, o Plano Geral de Inf::mnaçõ~s Estatísticas 
e Geo,!rMica~. o d isposto no presente D Pcreto se aplica rá 
à ;>res . ação dns informacões destina .jas ~o Plano Nr.cion&l 
dP E3tatisticas Bé,slcas (Lei n" 5.878, de 11 de maio de 
1913, artigo 28). 

Art. 2º O IBGE obterá informações mediante: 

a) Agente cred~"''ciado, possoa natural ou jurídica; 

bJ instrumentos próprios para coletn; 

c) consulta a registros e a docu :nentos que contenham 
ele mentos de interesse para, as infonnações de que t rata 
este Decreto, existentes ·~m ó1·gão oticiai::, inclusive caJ·
tórios da organização judiciária federal ou estadual; 

d) Outros métodos e instrume•üos aplicávEis à natu
re~a da pesquisa. 

Parágraf,, único - O agente rreden_iaclo, a que se 
refere este artigo, será portador de cartão de identidade, 
Sf~undo modPlo próprio, qualificnndu-o para o desempenho 
de suas atribuições. 

Art. 3º Os prazo~ para pres' .,ção de . i:1formac,:ões 
serão fixudos pelo IBGE e comunLados, por escrito, ao 
informante. 

Panígrafo umco - No ca~o de recusa do informante 
em atender o agente c redenciado, o prazo f ixado neste 
a1 ligo começará afluir da data em que se \'eJ·ificar a recusa. 

Art. 4" Considera-se ii1fraçõcs: 

a) a n5o prestação de inforn ,ações nos prazos fixados; 

b) a prestação de informações bisas. 

Par{lgrafo único - Compreenue-se na hipótese da 
letra a, deste artigo, a prestação de informações incomple
tas ou de forma omissa. 

Art. 5q O infrator ficará sujtd,.o à multa de até dPz 
(10) vezes o maior salário-mínimo VJ'!ente no P aís, quando 
p1 'má1·io: e de até vinte (20) vezes o aludido salário quando 
reincidente. 

§ 1° - O pagnmento d<J multa não exonerará o in
!r:ltor d;a obrigação de p restar, con,pletar, 0 01 retificar as 
informações. 

§ 2° - O infrator que persistir em não prestar , 
com;:>Jetar ou retificar as informações, tornor-se-á passível 
de nova autua~ão. 

§ 3° - Ficará dispensado do pagamento da multa o 
infrator primário que prestar, compldar ou ret ificar as in
formações no prazo fixado pelo IBGE. 
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Art. 6" A não prestação das informações ou a p res
tação de informações incompleta ou de forma om i ~sa, nos 
pr azos fixados na for ma do m·tigo 3º deste Decreto, ou a 
prestat;ão de informações fa lsas tornará o infrator passível 
da multa correspondente a duas (2) \'ezes o valor do mai<:Jr 
salár io-minimo ,·igente no País, se primário. e, do dobro, 
se reincidente. 

Paniw·afo único - Decorrido o I"r azo de t rês (3) dia s 
estabelecido no auto cie infração sem que o Infrator preste, 
completo ou retifique as informações, a multa será acres
cida, automatica1nente, de valor igual a duas (2) vezes 
ma ior salút·io-mínimo vi"ente no País, se primário, e, ao 
dobro, se reicidente, par~ cada período de dois «2» dias 
que execeder ao aludido prazc, ate o máximo fixado no 
artigo 5º deste Decreto. 

Art. 7º Se as infrações prevista neste Decreto fo rem 
pratic3das por ~ervidor de órgão da adminisbuçE.o di reta ou 
indireta fedeJ ai. estadual ou municipal, no exercício de 
suas fu nções, a multa será de valor correspondente a 20° o 
«vinte por cento-. de um «!» mês do vencimento ou do 
salário do infrator. 

Parágrafo único - A multa será acrescida de 20°, o 
«vinte oor cento» de um 1 mês de vencimento ou de Slllá
r :o do servidor. para cada período de dois (2) dias que exer
ceder üO prazo de três (3) dias estabelecido no auto de 
infração, se o infrator, nesse prazo, não prestar, não com
pletar ou não ratificar as informações, até o máxima de 
um O) mês de vencimento ou s&lário. 

Art . 8" No caso de ocorrência de qualquer das trans
gressões capitl l 'ldas neste Decreto, será lavrado auto àe In
fração que fi;;ará prazo de três (3) d ias para o fornecimen
to das informações solicitadas, ou para complemetação ou 
retificação das já prestadas. 

Artigo 9º O mito de infração conterá: 

a) a data e local em que se tiver verificado a infração; 

b) a· identificação e a assim.tura ~o infrator e da 
autor idade autuante; 

c) a descrição da infração e sua capitu lação legal; 

d) o pr:lZo concedido para a prestação das informa
ções, sua complementação ou retificação; 

e) o órgão em que deverá ser apresentado o reourso. 

§ JQ - O auto de infração registrará quaisquer cir
cunstância que possam ser de interesse para sua apreciação, 

1 inclusive a eventual negativa do autuado em assiná-lo. 

§ 2° - Uma das vias do auto de infração será entre
gue ao autuado. 

Art. lOq A aplicação da multa cabívf'! competirá à 
autoricjade qu:! for designada pelo Presidente do IBGE. 

Parágrafo Único - Da aplicaçãe da multa, será noti
ficado o infrator paro, no pr<Jzo de dez (lO) dias, recolher a 
importância correspondente. 

Ar t. 11º O infrator poderá recorer no P residenté do 
IBGE, no prazo de dPz (10), da decisão que aplicar a multa. 

Par;;grafo único - O recurso será apresentado no 
6!-gão indicado no auto de infração e perante a autoridade 
r eccrrid:J, que o encaminhar á ao presidente do I BGE. se 
mantiver o seu despacho. 

Art. 12° Da decis.~o do recu rso a que se refere o ar
t igo anterior, caberá recurso, encaminhando por intermédio 
do IBGE, p ua o Ministro do P lanejamento e Coordenação 
Gera l, independentemente de garantia da instflncia. 

Paragrafo Único - O prazo para interpo~ i ção desse 
recurso será de quinze (15) dias, contaào: 

a) da dota do recebimento da notificação de decissão 
dada ao recurso int erposto ao Presidente do IBGE (art, 11); 

b) da data em que se encerra o prazo de dez (10) dias. 
previsto no parágr:ofo úmco do artigo 10 deste Decreto, 
para r ecolhimento da importância refente a multa aplicada, 
se o recorrente não t iver interpo~to recurso para o P res i
den t e do IBGE. 

Art. 13º Negado, pelo Ministro do planejamento e 
Coordenação Ge ral, provimento ao recur so, o infrator terá 
o prazo de dez (10) d ias, contado da data do recebimento da 
notif itação, para recolhe r a importância correspondente a 
multa, sob pena de cobrança judicial. 

Art. 14° As importâncias aorre~pondentes as multas 
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cons11ituirão receita da Uníiio. e serão r ecolhidas ao órgão 
arrecadador federal mais próximo do local em que o infra
tor tiver sua r esidenda, ou tiver o seu estabelecimento, por 
melo de Guia expedida pelo IBGE. 

Parágrafo Únieo - As m ultas a final devidas pode
rão ser parceladas em até dez (10) p restações mensais e su
cessivas, mediante l!)edido do infrator dirigido ao IBGE. 

Art. 15º Na hipótese do artigo 7° e seu parágrafo 
único deste Decret o, o IBGE comun icara a o &rgào a que 
perte ncer o servidor o valor àa multa aplicada, para o fim 
da competente cobrança, medi2nte desconto em folha de 
pagamento em até dez (10) prestações mensais e su~essivas. 

Paragrafo Único - As importâ ncias descontadas na 
forma deste artjgo, serão ré!colhidas ao órgã.o arrecadar fe
dera l mais próximo da repartição ou da entidade a q ue 
pertencer 0 servidor. 

Art. 1!1.0 Ao IBGE incumbirá remeter à Procuradoria 
Geral da F azenda Nacional, para a aobranqa judlc!ll pre
vista no artigo 13, os processos findos relativos às multas 
que não forem pagas na instância adminisbrativa. 

Art. 17° Est e Decreto en trer á em vigor na data da 
sua publicação, r evogadas as diposições em contrário. 

Brasília, 20 de novembro de 1973; 152º da 85º da 
República. 

Emília G. Médici 

Henrique Flanzer 

Publicado no Di<'l rlo O ficia l da União em 21 de no
vembro de 1973, republicado no dia 22 de novembro de 1973 
por ter saldo com incorreções do original. 

Estatuto da Associação Recrea tiva Maracatu 1 

da Favela 

(c&ntinuação do número anterior) 

d) - eliminação 

e) expulsão 

Art. Hl2 - T11 m competên~ia para aplicar as penali
dade s a que se r efere as alínea «a», «b», «C'', «d»: 

f) - part icipar de tulmutuos ou fraude s nos pr eitos 
eleitorais dos órgãG liliretivo da Associação; 

são. 
g) - os reicidentes três vezes em penas de suspen-

Art. 26º - Serão EXPULSOS: 

a) - os que no exercíeio de cargo deveriam rendas 
ou pertences do Patrimônioda entidade; 

b) - es que depuserem contra a s honras !ia Asso
ciação. 

Capítulo VIII 

Da Readmissão dos .Sócio 

Art. 27º - Os sócios para serem read mitidos é ne
cessário que tenha suas p enlls perdoadas pela Assembléia 
Geral da entidade; 

§ primeiro - Os sócios r eadmitidos ficarão isentos do 
pagamentode de taxas atrasadas; 

§ segundo - Os sócios punidos com Expul!ião não 
poderão ser readmitidos. 

Capítulo IX 

Dos Poderes e suas Constituições 

Seção I 

Assembléia Geral 

Art. 282 - A Assembléia Geral como ór gão soberano 
da Associação será constituída por todo~ os As1oclados da 
A.R.M.F., que estejam q uites com suas obrigações sociais, 
em sessões: 

- Olõdinária 

Extraordinária 

- Solenes 

- Constituintes 

Art. 29 q - Ordiltárla s;io as sessões realizadas no pri
meiro domlnr(o do mê!' de outubro para eleger os poderes 
da Associaçã•J ass im C• >mo ta mbém as que se efetivarem 
nos meses dP dezemt ro, ma rço e junho, qne têm como 
objetive apredar 0 bal mcete Trimestral as atividades da 
Diretoria, no que concerne <lO movimento financei ro. 

Art. 30 l - Extr JO rdinária são as que se realizarem 
quando r equeridos por um número não inferior a 15 asso
ciado! em plnne gozo le seus direitos, devendo os· · requ2-
r entes aumpr ir o que ' speclficar a alínear <'g>> Art. 122 ClO 
Presente EEl:..tuto. 

§ único - O Pr ., sidente da Assembléia Geral, sempre 
que julgar conveni ~ntE aos interesses da entidade, poderá 
reuni-la sem que b.l ja solicitação de associados ou 
diretores. 

(Continua no próximo número) 

Agro Com u 1itário Esporte Clube 

Fundado <'m 14 de abril de 1973 

:!:STATUTOS 

Capítulo I 

Da denvm inação, sede, duração, finii e patrimônio 

Art. 1.0 - Agro Comunitário Esporte Clube, neste 
Estatuto dem minado s•mplesmentP. «AgnJ», é uma socieda
de civil fund~ do e1n I • de c.bril de 1973, nesta Vila de Fa
zendinha, Mu:J.icípio d< Macapá - Terri tór io Federal do 
Amapá, onde tem :lua >ede e Foro com pe r$onalidade jH
r ídíca na cid: de de Me.: a pá, diatinta de seus ~ócios os quais 
não respon deu subsidi .ria mente pela$ obrigações contraídas 
pela sociedade. 

Art. 2q - A soe edade, cujo prazo de duração é in
determinado, tem por ! un: 

I - Dt senvolve1 a Educação física em todas as suas 
modalidades. 

TI - P,.omover reuniões e diversões de car áter des 
port!vo, SCJCÜl , cultural e cívico. 

III - F romover 2 participar das programações re
ligiosas da C•mmnijad , a que está vinculado. 

IV - O Patrimé nio do AGRO é constituído peles 
bens móveis, Imóveis, d1reito e ações que possua. 

Art. 3.0 - No c~ so de dissolução do Agro, o seu 
patrimônio sP.rá entreg 1e à uma instituição de caridade, ao 
Posto Agrope::uário de Macapá ou a uma outra agremiação 
esportiva <unjada na Comunidade de Fazendinha. 

Capitulo II 

Do Quadro Social 

Art. 4Q - Os sócios di\' idem-se sem distinção de sexo, 
raça ou cor, t nacionaL d'lde, nas seguintes classes: 

a) - Fur.1dadores 

b)- Titulados 

c) - P _·oprietúric•s 

d)- Contribuintes 

e)- ltmerantes 

f)- Atletas 

FundaàrJres - São os sócios q ue se inscreveram e 
tomaram parte na orga 11ização com aprovação na reumao 
de funda ção tin associa.,:ão, realizada em 14 de abri l de 1973 
em Assembléia Gera l e que estão isentos do pagamento 
da jóia. 

Art. 5° - Só po:ierá ser sócio do Agro Comunitário 
Esporte Clube, quem: 

I - T iver n íve l social condizente com o do Agro e 
gozar de bom conceito. 

II - Não exercer ou não houver exercido atividades 
ilíci tas. 

Til - Não sofr er cle doenças contagiosas. 

(co:1tinua no próximo número) 


	

