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f,T.OS DO PODER EX&CUTIVO 
(N) n" 01.' 1 de 23 de j:Jne:ro de 1974 

O Govcr nado r do Territói'io l r~ier ai do Am;}pú, uo 
uso das atr ibuiçõt>s que lhe confen~ (; ilr·m IJ, ào artigo 18, 
d o Decreto-Lei n° 411, de 03 de j;;ndro de I f\6!), e t endo 
em v ista o que consla do Procef.so 11'' 3:312/73-GAB., 

I 
Fedewl do Anwpá. 

Jo>:L' l i~br.a F1eire 
Gov~rnador 

RESOLVE: 

Art. 1º - Vincul;w o Museu 1 :·1~11 < 1, crirdo pel'l 
De.:reto 4 !65-G.'\B, de :!.0 de janein.l •1C 1905, ::ob a de!lOmi
nação de Museu Corr:ercial, assim .orno à suD D reçiio, 
Q uadro de ser\'iCores e o aceno p :1t rimollial, ao MP Sé' li 

H istór ico e Cier.t í fl co do Amapá (J uc í' 1m Caetano àa 3il\ a). 
criado pelo D .'<:r r to 02'2/71 -GAB. 

Art. 2" Vi11cul ::n· o IV:useu Hi·;tórico e ('icntíf co do 
A::napá ,Jr.•:Jquim Caetano d::r S il \•a) a ~upd·intend,;nc'a, o 
Quadro de servidores e tc.do o acen. o p:J rimonial à Secre~ 
laria de Economra. Agricu ltura C' Col· '1iza~·i:io. 

Art. 3° - O órgão vinculado pnr este u ... creto ter :i 
suas atividadC's rC'gulamentada~ em l-'c.rtar'a. 

Art. 4." - Rc\·ogadas <!S dirpc:, :õt.s em contrário. 

Palácio do Sete ntrião. em Macapa, 23 de jane.ro de 
1974, 85Q da Repúbd:ca e 312 ua Cria~ilo do Território Flde
ra l do Amapá. 

J osé Lisboa Fre're 
Go\·er nadt•r 

Dr. Abemor Coutinho 
Sec. de E.A.C. 

IE) n" 003 d e 21 de jan_eiro de 197-1 

Extingue as a ti\ ida.Jes da OI<:: ria TE-n:tol'ial 

O Govern~dN do Territór io Federal do Am<'lpá, no 
uso das atriblii<,:Ccs que lhe conf~> re o itPm U. do artigo J8, 
do Decreto-Lei 1. ~ 4ll. de U8 de j::lndro de !DG\J e. 

- Con:;id<'l'ando que a Olaria Ter ritr rõaJ. criada e 
i nsta lada para pr duz ir materiais de cufll,,kn par;.. as obras 
d o Guvern0, ji, ut .. ndeu a sua fina lioadP, cri:muo, int.:lusive, 
as bases UC'cessárias para o s•Jrgimlnto das O la rias que 
o~eram no T erritório do Amapá; 

- Cunsiden.ndo qu~ as obras du Govc>rno, em sua 
maioria, sf.o real 7ad::.s em regime de empreitada glob;, I; 

- Cmbide:·ando que a sua att tl loculrzac,:iio. no cen- 1 

tr·o da cidade, longe da matéria prin ,,, f'I1C<::receu a m ão de 
oor<1 e afetou a ~ua rent abi lidade; e, 

- Considerando, po r ana logia, o que rccomPnda o 
art. 178, do Decreto-Lei n ç ~00, de 25 de fe\•ereiro de 1967, 

RESOLVE: 

Art. JQ - Extingui r as atividar'C's da Olari::r Territo
ria l, cr iada pelo Decreto n° 32. de Ot: ue novembro de HH5, 
com o nome de O la ria de 1\'i::.cap~í. 

Art. 2º - Autori:~ar a Secrel::rrin de Economia, Agri
cul tura e Coloni;:ac;ão. at r.tvés da D;visào de Indústria e 
Comércio, a tom8r medidas complementares ao cumprirnen- 1 

t o do presente Decreto. 

Art. 3.0 - Revogadas as d i spo~ições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em M:Jcapá, 21 de janeiro 
de 1974 . 85.0 da República o 3Lo da Criação do Território 

Dr. AlJI.!mor Coutinho 
S€-c. de E .. \ .C' . 

SAF -- Divigr7o de Atlntinisl1·uçr7o 
LICITr' ÇAO PÚl~LICA 

(Resultado) 

Publicr-se p:o>rll cnnhf.~<O:mer.to P eft>ltos lP~p i s. o r_:-
Slll! ;do ela Tnmacl'oJ àe Pre~01 n° OI ':'-1-SCC., CUJ::l üflltr<H:a•l 
fo i procedida pela L'omis>i:o Permanente de Ldtr. :ão-GTFA. 
r.o c1ia :~0-tll-7-t, ; s Ju:o., horas conforme .>\ta n.'' 91, lan·ad::r 
no livro p ró r rio da SAF; DA: 

-- -- ·- ------ -,, Con_cor~-
MA'i'ERI.~.L LICITAr'· O 

[ 
Abddlah \ 

Houat UJCOMAP 

Pneu 9CO x :!0 
Pneu !.125 x 2.0 
P neu 750 x I (i 
Pneu 65ll x lli 
Pneu 710 x 15 

12 lonas 
10 lonas 
8 iOIHl~ 
6 l ún::r~ 

Fncu fi-lO X 15 -! IOiJ:ls 

Pneu ; 8il x 1.1 4 lo:.: as 
Pneu íUO x 1·1 4 lonas 
PTilU :>GO X 15 ·! I< 1138 
Pntu (;•.o x 16- t:po mil\tnr 
Pnc.u 1€5 X :130 X 15 
Pneu 10.110 :: ~O - 12 lcnas 
Pneu IJ.CO x 2~ - i :l lon:Js 
Pneu 775 x 15 -- () lonas 
C'flm 1!',1 de Ut' fJtl(l X 2 I 

Ci'!m1r1 de a r 825 ;.; 20 
Câmara de a r 750 .. 16 
Cún!"ra de ar li ll x 16 
Câmara de ar 7'0 x 15 
Cftma ra de a r 610 x 15 
Cúmar:l de a r 590 x 15 
Câmara de ;.r 700 x 14 
Ci\mura ele ar :-60 x 15 
Câmarn rle a r (i0!1 x 16 
Cámaru de ar 1t'5 x 380 x 15 
CamarJ de ar 10.110 x 20 
Câmara ele a r 11.00 x 22 
Câmara de ar 775 :' 15 
Bater ia de 12 volts 9 plncas p/Willys 
Bateria dE' 12 \'Olts 13 plaC':JS p/Ford 
Bateri.1 à e 12 \ tllts 9 placas Pl Ford 
Baleria de 12 volts 45 plac1s pfFord 
13~ teria de 12 vdts 15 placas p, Vclkswagen 
BalPtia de 6 "'1lts 13 placas p VolltS\V'l;Jell 
Bateria de 12 \'Oi t,; 9 phc::~s p1 Ch<"nolet 
Bateria ele I~ \'olts 17 piaras 
Bate riu de 1.:: \ vltg para Op::l'l 
Bat eria de 12 volts 27 placas p 1MD-;;!\TS 
Bateria de 12 \'olts 21 p lacas p/['NM 

Macapá. 31 de j'1'1eiro d<> 197!. 

J.O.tO,"O 
779,00 
3B5,oo 
2~5,rJO 
214 00 
15~ ,0') 

J41,r;O 
17o,oo 
12o.co 
l-,;5.<•0 
135,00 

65,CJ0 
65.oo 
40,00 
35 00 
35,00 
3o.oo 
3n,oo 
35.00 
ao.oo 
32.oo 
:~o.oo 

35.r.o 
340,00 
410.oo 
~50,00 

990,00 
250,00 
249,00 
~30.00 

33v,oo 

93o,oo 

Frr.ncisco J\1eddros uc Araújo 
Diretor da Divisão de J\clmir:~istrnçiio 

1.202 00 
825,00 

218,00 
195,00 
1:i8,oo 
122,00 
1 5Cl,on 
11 2,00 
195.00 
112.00 

1.4;o,oo 
1 680,00 

185,00 
63,00 
5S.oo 

32.00 
32.oo 
32,00 
32,00 
32 co 
32.00 
32.00 
32,00 
70.00 
85,00 
35,00 
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As RepartlcõesPübli~s 1 
TerritorJals deverAo remE:t~r I 
o expediente destipado a ]m· 
blicaç:ao neste 1>IARIO OFI
CT.AL diàriameste, até às 
1~·3Q horas, exceto aos s·ába- 1 
rH>'!l quando dQverãl' fazt-!0 
11.té às 11:ll0 horas. 

EXPEDIENTE As Repartições Públie&a 
cingir-se-ão ãs assinatu rtl 3 
anuais rcnov·adas até 2:-1 d9 
fevereiro de cada auo 3 à l 
i niciadas, em qualquer épocc1 
pell'líi órgãos com petentes. 

lMPRENSA OFICIAL ... .. ... ....... 
DIRETOR 

1 A fim lle possibilita!' a 
CaTlos de AndTade f'-•nte s r em ('BS9. de valores IWODIPO

. Ahados de csqJarecimentG& 
! quanto à Gua a;~lica<;ão, soli-

As recla.Naqões pertinen
tes à matéria retribuída !' OS 
flalios éle erros ou omist>ce&, 
lfi.!Verão ser torro uladas por 
•nrito. à Secão ile Redaçiio, 
rtas 9 às U!:3ll horas, no Jllá
ximo até 72 h o r as apl'ls e 
safda dos órgãos oficiais. 

...... . t * .... 
DIÁRIO QFICIAL 

lmpre~ so nas Oficinas da lmprens.~:. Oficial 
MACAPA - T. F. AMAPA 

oitarr os usem os i nteres~ alios 

I p!·eferunci!ilmnte cheq ue ou 
Yale postal. 

ASSINATURAS 
Cr$ Anual . 

Semestral. 
Trimestral 
Número avulso. 

25,00 
12,f0 
6,:!.5 
0,30 

l Oi> wplcment<,s às eài
r;õ~s do& órgi!os o[iciai s só 

1 sr. !ornecer~tu aos assinanlo!b 

(( 
I 
que a s Ro licitarem no atu da 
&!ls iua tura. 

Os originais deverão s~r 
datllografndúls c autenticados, 
ressalvada s, por quem úe 1-.Ji
·~ltn '."asuras e emendas. • .. .. ... .. * .. O funciooú! i o pt\blico f<"

deral, tuá um dc~;c:onto li·~ 
JOO 0. I:':: r a fa7er jus a (•t~t~ 
deEcontw, dL ver fl prol'ar õat<> 
Ct' OdiÇÜO 110 Ull) da !lDSÍIIU.( Iil'n 

nxcetuadas as para o ex
terior, que serãCl s e m p r e 
anuais as aseicaturas p~d~r
se-iio tornar, em qualque r 
época, por seio meses ou tlm 
a ao. 

«BR ASÍLIA - :E:ste Diário Oficial é enc0ntrada pa -n lei tu
ra 1~0 Salão Nacional e Internacional da I m;::>nC~sa, da 

CO O PER PRESS. no «Bra~ilia Imper ia l Hote. "· 
Para facilitar aos a ssina n · J ITiroct-e .;rftãr SCíJu~ão 

tes a verificação do pr azo lif11 f.l c continuidade nCt recebi
validade se su as aesinaturas, mento dos jom ais, .-: e v e m 
na part8 F.uperi0l' do enderê~ ot~ a~ti ina ntes provi l.lllCiar a 
ço vão imprisos 0 r;•h'~'ro re~p~di·m renovaç·ao coru 

O eusto de cada tx~mpln 1' 
a lra~udo dos órg,ius lll i
ci aí~ st:rá, ua \'E'J:ou fi\'UIS ,> 
ncru~cida do l 'r$ 0,11 1 t>e !Ü 
LL!cSilt~l auo, 8 lio CrS :' ,li-J 
por ano d\icorrHl o. 

As assinattl ras vencidas 
!fOderão ser suspemas sem 
aviso prévio. 

ao talã.o di l'('f~l:-;o,• " '' 1.: a.!ltecl:!dência rnín illltl de t.rio-
Q nno €rn qne' 1.: ••••. : . ta [UOJ d illl>l. 

M.I. - S'.lpevintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia 

Processo n º 03005/73 

Convênio Nº 119/73-SUDAM 

Termo de Convênio firmado ent re a Superintendência 
do Desnvolvimente da Amr.zônia (SUDAM) e o Governo do 
Terdtório Federal do AmaJ..'á, para aplicação da dot~tção de 
Cr$ 5o.ooo,oo (cinqüenta mil cruzeiro), destaque do projeto 
desenvolvimento loca l integrado -oo7- urbanização e infra
estrutura - o2- programa de ar;ão concentrada -o2- capacita
ção e treinamento, consta:1te do orçamento geral da un;ao 
- 1973 e destinada à r ealização de cursos através a secre ta
ri !! de educação, saúcle e serviços scciais daquele teritórrio 
(processo o45ti2/73 e o4637 /13). 

Entre a Superintendênda do Desenvolvimento da Ama
zônia e o Governo do Território Federal do Amapá, entidades 
daqui por diante denominadas res pectivamente SUDAM e Exe
cutora , por seus representantes no fim assinados, fo i firmado o 
presente a cordo nos termos da Lei nº 5.17 3, d e 27 .ele uut ubro 
de J9(i6, com alterações ir,troduzidas pela Lei no 5.374, d e 
o? de dezembro de 19G7, combinado com o Decreto n" 6o,o79 
de 16 de janeiro de 1967, modificado em parte pelo de 
n º 62.235, de 07 de fevereiro de 19GB. pelo DPcreto Lei n º 756, 
de li de agosto de 1969, pel'lS regras estabelecidas no Hegu
lamento Geral de Contabilidad e Pública, pela legislação fe
deral aplicável e, de moda especial, pelas cláusulas seguin
tes: Cláusula Primeira :- As obras ou serviços a sere m 
executados a que sé refere o presente convênio, ficam lo
calizadas e m Macapá Capital do Te rritório Federal do 
Amapá. Cláusula Segunda:- O presente acordo ser:\ en
caminhado ao Conselho Deliberativo d<J SUDAM, pare~ 
aprovação. a parti r da qual passará a vigora r por 2o vinte 
meses. A recusa de aprovação pelo Conselho Delibe rativo, 
bem como a sustação dos pagamentos por par te da SUDAM 
à Executora, não dará cabimento a qualquer indenização ou 
reclamação: Cláusula Terceira:- A Executora obriga-se a 
empregar os r ecursos , recilbidos da SUDA M obedecendo o 
Plano de Aplicação devidamente detalhado, anexo integrante 
e insepará vel deste termo, n:lbricado pela:; partea contra 
tantes. Cláusulas Quarta:- F ara realização do objeto deste 
cunvênio, entregará a SUDAM a Executora a quanÍ.ia de 
Cr$-5o.ooo,oo (ci nqüenta m il cruzei ros) do O rçamento Geral 
da União - 1973 - 59oo- Min istério do Ioterior Entidade Su
pervisionadas- 59o3- Superintedência do Desenvolvimento da 
Amazônia -59o3 .llo6. 1163- Desenvolvimento Local Integrado-
007- Urbanização e Infra-E r.trutura- o2- Programa de a~ào 
Concentrada -02.- Capacitação e Treinam~rnto 4.o.o.o- Dt.!spesas 
de Capita l- 4.J.o.o- Investimentos- 4..l.2.o- Ser viço em llegif'~~ 
de Programação Especial- Cr$ 5o.ooo,oo e paJ;ce!ada.n.=nte 
de acordo com o cronograma de desembolso a apr'"seut.ada 
juntament e com o Plano ele Aplicação. Clúusula Quinl<t:- ,\ 
quantia por este documento convenci<mada e devicl:1tn~11L; 

empenhada. s e rá depositada no Banco da Amazôn ia S/ r\ . 
B ASA, em conta vinculada SUDAM Executora e sua libe ra 
C?ã o depende de prévia autorização da S U DAM. A primeira 
pa ro.:el:1 será paga logo apóõ a ap1·ovaçã::> do ajuste pe lo 

-----------------
Conselho Deliberati 10. Os depós itos só poderão ser sacados 
para saldar compro; .1issos imecli<~to s, não podendo ser trans
feridos parn outros e~tabeiecimento s bancários. Clt uw:a 
Sexta:- O pessoal que n Executora, a qualquer titulo ut ili
zar na execução do; serviços de que trata este G:onvêni . .) 
se r-lhe-n dire ta men~e vinculado e subordinado e jamais t<'
rá com a SUDAM qualquer relação contrntual ou es tatut;\ 
ria. Clausula Séti:nu:- A Exeeutora pre&tará contas ao Tri
bunal de Contas dn União atcavés a SU DAM, das qnantias 
r ecebidas em decon éncia deste ajuste no máximo, até 1 
(um) mês após o tL·mino da vigência do convênio, sendo 
elemen to indi-;pens; vel à re~._ rida Prestação de Contas a 
apr esentação do La ,tdo Técnico, o qual acompanhara a últ i
ma prestação de ccntas. A SUDAM poderá suspender a 
entrega de dotações comignadas em fa vor da Executor a 
cuja prestação de c mtas do exercício anterior , que envolva 
recu rsos do plano, tenha sido r ejeitada pela autoridade 
competente. Cláusu id Oitava:- A Executora devera presl!> !" 
até o último dia de cada trimestre civil informações d@:; 
trabalhos rer>lizados d urante a execução do p lano de apli
cação, através do «Acompanhamento Fís ico Trimestral •> 
bem como forn.:cer •) extrato de t:ontas conentes bancarias 
e no seu t.6n 1ino, relatório f i n a l, se m p r e 
aconpanhado de relação deta lhadas elas aplicaeões 
~om as quafl t ias re:·ebidas da SUDAM. A gestão finc.nceira 
relal iva aos programas, e projetos a cargo da Exfo'cutor::~ . 
fica sujeita a f iscaJõzação da SUDAM, que exercerá din:
tamente ou medianle contrato com f1rma espec ia i izada d3 
au;Iitoria de notória idoneidade. Qualquer solicitação feita 
pela SUDA M no ex2rc ício da fiscnl izaqão que lhe compete, 
d everá ser atendidr pela E'\ecutora, de couforrni clade com 
as normas aJotadas pela SUDAl\'I dentro de quinze 1151 
dias do recebiment" do pedido por eRla formulado. E~téi 
compreend ido na fl ·.calização da SUDAM, qua lquer \'~rifi 
cação contabil q ue se faça necessária podendo para esse 
fim examina r livro::, assentos contábeis, plantas e docume n
tos de qualq ,H! r nat .1reza, assim como o acesso a obra e 
trabalhos relacionados com o plano ele aplicação. C lúusula 
Nona: - Po te rá a SUDAM a q ua lquer tempo susta r o 
pagamen~o convcnc: onado se veriEic1r as condições estabe
lecidas co t ermo de acordo ou no plano de aplicação não 
forem cumpridas, total ou pwcialmente pela Executora , bem 
corno sejam comprovadas Ir regularidades no emprego cie 
qua isque r dás parcdas entregues à E xecutora, sem preju ízo 
da s cominações de ürd em civi l e penal cobíveis. Clúw;ula 
Décima: - P oderá s~.: r este con \iênio a lterado, r enovado ou 
r Pscindido, q uando lo r de interesse das partes convena ntes 
obser vadas as form:..lidades legais e med i~nte a a:;~inatura 
de t ermo aditivo au-ori zado pela SUDAM, após o exame 
das justificat ivas apresentadas. A solicitaçiio de adi t;;m ento 
deverá dar entrada no setor competente com antecedênda 
B1 ínima de 45 (quar , nta e cinco) dias a ntes do t énnino da 
vigência do ajuste l'Jic ial. E, por assim est<,rem de acordo 
f oi lavrado o presente ter mo de convênio em seis (íi) v ias 
de igual t-eor e fo r ma o qual Hdo perante duas (2) tes
temunhas, aos rcprl's entantes, Co i por eles e pel as duas 
testemunhas, rubricado e assinado nas folhas devidas em 
todas as suas vias. 

B elém. 31 de outubro de 1973. 
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Milton Camara Sena 
Superintendente da SUDAM 

Raimundo Nonato de Araújo Filho 
pela Executora 

Testemunhas: Ilegíveis 

Anexo ao Convênio FirmAdo Entre a Superintendên
cia do Desen\'olvimente dd Amazonia (SUDAM) e o Go
verno do T t> rritório Federal do Amap:l, para aplicação da 
da dotação d~ Cr $ 50.000,00 (d nqüenla mil cruzeiros), des
t aque do projeto d esenvL•lvimento !oral integrado - 007 -
urbanização e infra -estwtura - O.l - programa de ação 
concentrada - 02 - capJcitação e treinamento, constante 
do Orçamento Geral da União - 1973 e des tinada à rea
lização de cursos através a Secretaria de Educação, Saúde 
e Serviçvs Sociais daquele Terr itório \Processos 04562 :73 e 
046~7 /'13). 

Plano de Aplicação 

4. I .2.0 - Serviço em Regime de Progra
mação Especial. 

- Se:rvtço de Terceiros 

- Pagamento de 690 h 'Aula, à nzilo de 
30,00 cada 'Lv.7 J,OO 

- Pagamento de 710 h /aula, à razão de 
Cr$ 4o,oo, cada 23.4oo,oo 

49.100,00 

Enc:argcs Di versos 9oo,oo 

Despesas miúdas de pronto pagamento 9oo.oo 

Total Cr $ 5o.ooo,oo 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

Edital de Notificação 

(Pelo prazo de lO (dez) dias) • 
Pelo presente Edital de Notificação, fica Notificado 

Jovenil Perei ra Sena, atua lmente em Jug111' incerto e não 
sabido, reclamante nos autos do Processo de Reclamação 
n .O I 100/73-JCJ. em que ECCEL S/ A, é reclamada, de q •Je 
tem a pagar, na Secretaria da Junta de Concíliação e Jul
gamento de Macapá, a quantia de Cr$ 28,80 (vinte e oito 
cruzeiros e oitenta centavos,, referente a Custas em decor
r ência do arquivamento do supra- mencionad Processo, em 
virtude de sua ausência na audit ncia in icia l de i n struçõe>~ 
e J ~tlgamento do referido processo. 

Secretaria da JCJ de Macapá (AP): 30/01/74 

Euton Ramos 
Chefe de Secretnr!a 

Minist~rio d'l Agcioultura 

SuperiLtend~ncia Nacio.:1al do Abastec imento 
(SUNAB) 

Del,.,gacia do Amapá (DEL\ P) 

Edital de Concorrência N" oo 1-74-DEAP 

A Delegacia Regional da Superintendência Nacional 
do Abastecimento (SUNAB), no Ter r'tório l' ede ral do Ama
pa, l~va ao conhecimento de quem lnteres~ar po~sa. que de 
ordem da Superintendência acha-s~ à venda, sub regime de 
conconência publica, um Conjunto de Rádio telegrafia, 
Tt·ansceptor SSB, marca ELEJfRAIVIOBIL. com e xcitador 
conversor, amplificador linear co'TI fones de a limentação, 
alt o-fa lantes e I pa r de fones, ao preço mínimo de Cr$ ... 
J.loo,oo (hum mil e cem cruz~iros), no estado, conforme 
a\-aliação feita na forma legal. 

O equipamento encontra-se à disposição dos interes
sados na sede da Delegacia da SUNAB, à Rua São José, 
n" l.l97, para unde deverão ser endereçadas as propostas, 
em envelopes lacrados, até às 12 horas do dia 21-o2-74. 

O vencedor da concorrência acima, pagará no ato, 
um 9inal de 2o0 

0 do valor da arrematação, e o restan te 
dentro do prazo de 72 horas, sob pt!na de perda do r eferi
do sino.!. 

Macnpá {AP), 29 de janeiro de 1974. 

Iiu>tssú Borges de Oliveira 
Delegado SUNAB-DEAP 

' I ndústria Mobi l iá ria D'ARC S.A. -
I MDASA 

C.G.C. 05.9135.389. 001 

Ata de Assembléia Geral Extraordinária , rea
lizada dia 26 de janeiro de 1974. 

Aos vinte e seis (26} d ias do mês de janeiro de 
1974 (hum mi l novecentos e setenta e quatro) às 09:00 horas 
da manhã, em 3ª e última convocação, compareceram na 
sede social da Indústria Mobiliária D'arc S / A - I MDASA, 
os acionistas da referida sociedade para se r eunirem em 
Assembléia Ge ral Extraordinária em cumprimento ao Edita l 
de Convocação, publicada no Diário Oficial do Governo do 
Território Federal d o Amapá, de n°s 1.779 e 1.780, dias 
17/ 18 de janeiro de 1974. Instalados os braba lhos sob a Di
reção do st·. Pr2sidente, aciouista Luiz Carlos Muricy, se
cretariado pela ac ionista Maria Eliza Maia Mut·icy, que em 
voz a lta fez a le itu ra do expediente de convocação, tendo 
em vista contar a reunião com «quor um.• - Passada a pri
meira parte da Ordem do Dia (Itens: A e B da con vocação), 
o s r . P res!Llente fazendo uso da palavra, solicitou autoriza
ção para aumento de capi tal na ordem de Cr$ 12.000,00 
(doze mil cruzeiros) sendo em ações ordinária a razão de 
1,00 (um cr uzeiro), cada , a se r integralizada com r ecur sos 
próprios a fim de cobrir as despesas extra s projetos con
siderada pela fi scalização da SUJ;>AM, realizada em 30 de 
setembro de I 972. Sequenciando o trabalho s r. Presidente 
submeteu a proposição à apreciação do Conselho Fiscal 
que por sua vez manifestou favorável a emi ssão dos 
12.000 (doze mil) ações ord inAria, a razão de Cr$ 1,00 
(um ct·uzeiro) cada, A seguir formalizou seu parecer de 
autoriza:;ãc nos termos seguinte: tendo em vista o que 
acaba de deliberar a Diretoria da Empresa e , considerando 
qu e foi feito em plena harmomia com os dispositivos legais 
e princípios estatuár ios, opinamos fa voravelmente sobre a 
em1ssao supra-mencionada. Dando prosseguimento, d isse 
ai::J.da o sr. Presidente que, o Qapital atua l da Emprega foi 
elevado, por v ia do fato, para Cr$ 1.076.807,00 (hum milhão 
e setenta e sris mil, oi tocentos e sete C!ruzeiros), ficando 
assim distr ibuídos: 278.204 (duzentos e set enta e oit o mil , 
duzentos e qu3 tro) ações ordinárias e 798.603 (setecentos e 
noventa e oito mil seiscentos e três ) ações preferenciais a 
razão de Cr$ 1,00 (um cruzeiro), cada. Finalizando concluiu 
o s r. Presidente que tendo em vista o que havia exposto, 
coloca rá a palavra à disposição dos acionistas e como não 
houve manifes tação deu por encerrada a reunião, nandando 
que se procedesse a lavratura da presente Ata que depois 
de lida e a;;Jrovada vai por todos assinada. 

Confere com a original. 

Mscapá (A P), 26 de janeiro de 1974 . 

Lu iz Ca rlos Muricy 
Dir. Presidente 

Junta Comer cial do Terriló1·io 
Federal do Amapá 

Este ( s) Ata de Assembléia Geral Extraordinár ia 
E m 5 vias foi (ram) a presentado (s) no dia 29 de ja neiro 
de 1974 e man:!ado arquiva r por Despacho da J unta de 29 
de janeiro de I 974 coutendo 1 fol ha de nº O I que vão por 
mim r ubricadas com o apelido EMuricy de que faço uso. 
Tomou na ordem de arquivamento n9 295/74 e para constar. Eu, 
Eliete Muricy Teixeira Primei ro Oficia l, fiz a presente nota. 
Junta Comercia l do Território F. Amapá, Macapá 29 de 
janeiro de 1974. 

Secretário Geral - Ilegtvel 

Estatuto da Associação Recreativa Maracatu 
da Favela 

(cont inuação do número anterior) 

e) - eleger membros para os poderes em caso de 
vigênc ia antes d o término do mandato; 

§ uni co - As deliberações da Assembléia Gera I serão 
tomadas por maioria de votos. 

Seção ll 

Da Competência dos Me:nbros da Assembléia Gera l 

Art. 37u - A Assembléia Geral da Associação Tie
• c reativa Marn catu da Favela será dirigida por: 



• 

3a. e 4a .-feiras, 5/6 de fevereiro de 1974 

(I) Presidente 

(I) Vice-Presidente 

(I ) Secretário e as seguintes incumbência s: 

a) - Com;:;et e ao Presidente: convocar as sessões, 
abri r os trabalhos e d irigi-los; 

b) - Passar a presidências dos traba lhos 
substituto legal todas as vezes que tiver de tomar 
em d iscursões; 

a seu 
parte 

c) - Levar nos livros da Assembléia os termos da 
abertura a encerramento e rubricar os mesmos juntamente 
com o Secretá rio; 

d) - Nomear escrutioadores nas sessões d., Eleição 
dos poderes da e nt idade no ato de apuração dos votos; 

e) - desempatar as votações, usando o voto de 
Minerva; 

f) - assinar as atas da Assembléia juntamente com 
todos os sócios presidentes; 

g) - assinar , com o Presidente e 1 º Secretário da 
Diretoria, os cheques e depósitos bancário, de importâncias 
pertencentes a A.R.M.F. 

h) - chamar a ordem o associado que ~" n~r! -,r 
inconvenientemente nas sessões da Assembléia •, '·•'· '' '' ·'J 
pela t erceira vez o tenha fe ito se111 resultado, imimo·lO a 
de ixar o rescinto ou puní-lo de acordo com que estabelecer 
este Estatuto; 

Art. 38º - Ao Vice-Presidente da Assembléia Geral 
compete: su bstituir o Presidente em suas faltas e 
mpedimentos. 

Art . 39º - São Atribuições do Secretário: 

a) - rubricar os Livros de Atas da A.R.M.F. junta
mente com o Pre;;idente, e lavrar os te rmos de Posse: 

b) - Lavrar as A tas das Sessões e ass in á-las; 

c) - Redigir convocações, oficiais e outros expe
dientes da As&embléia e autenticá-las, devendo, nos mesmos, 
constar a assinatura do Presidente; 

d) - Proceder a leitura das Atas da Assembléia; 

e) - Ter sempre em ordem o serviço de Secretar ia. 

Seção III 

Da Diretoria 

Art. 40º -- Compete a Diretoria da Associação Re
creatlva Maracatu da Favela: 

al - d irigir todos oa negócios da A. R. M. F. 

b) - reunir- se ordina r iamente nos primeiros e t e r
ceiros domingos de cada mês e, extraordinar;amente todas 
as vezes que necessário; 

c) - tomar conhecimento c discutir todas as ocor
rências que venham no espa .;o de uma reunião para a 
outra; 

d) - resolver t odos os problemas q ue se relacione 
com a Associação, devendo pugna r pelo engrandecin-:ento 
da mesma; 

e) - cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto. 

Art. 41 º - A Diretoria da Associação Recreat iva Ma-
racatu da Favela terá a seguinte cons tituição: 

g i-las; 

Presidente 
Vice-Presidente 
Primeiro Secret:írio 
Segundo Secretário 

- Tesoureiro 
- Dlreto r Social 
- Diretor de Batucada 
- - Diretor de Alegoria 
- Diretor de Patrimônio 

Art. 42~ - Compete ao Presidente da Dlretor:a: 

a) dar por :1berta as Sessões da d iretoria e diri-

b) -- convocar as sessões ext raordinárias quando 
nchar conven iente; 

c) - assinar as atas dJs sessões, depois de a provadas 
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com os demais diretores; 

d) - abrir, enct>rrar e rubricar li vros e talões de 
cobrança , des ;Jachar e os expedientes examinar as escr itu
ras da Associ1ção; 

e) - manter a ordem nas sessões, su~pendê -l as ou 
adiá-las quando necess i rio for; 

f) transferir a pr ~ sidência a seu substituto 
vezes que ti v ~r de torrnr parte e m discur sões : 

t odas as 

g) representar a \ssociação em juizo ou em assuntos 
ca rnavalesco ou fazer por procurador idôneo; 

h) - a !)resentar t r imestralmente à Assembléia Geral 
o relatório e balancete da Diretoria; 

il - cha mar a C·rdem o associado inconveniente e, 
quando pela terceira v·~z o tenha fe ito sem resultado, in
timá- lo a deixar o rednto; 

j) - desempatar as votações; 

k) - p1 ovidenciar sobre os urgentes , principalr.1ente 
os concernentes aos m:.teriais de Batucada , dando ciê ncia 
aos demais di retor es. 

m) - a3sinar os é:h eques ou gulas de depósitos ban
cários juntam•·nte con o Tesoureiro e Pres idente da Af!
sembléia Geral e aulor l dr as despesas a serem efet uad~;s. 

(ca:-ttinua no próximo númeroi 

Agro Comm .itá rio Esporte Clube 

Fur.dado em 14 de abril de 1973 

ESTATUTOS 
(continuação do número anter ior) 

Art. 11 9 -- será I .enemérito o sócio a quem 
título for conferido em atenção a ser viço relevante3 
tados ao AG f-!0 . 

esse 
pres-

• 
Art. 12º - A pro 1osta para concessão do título àe 

Benemérito, s ~rá apresr·ntada ao Co0selho Deliberativo pelo 
Conselho Diretor ou po · cinco (5) membros daquele poder 
e processada nas fo ·r.1as dos artigos 10º e ilº e seus 
parágrafos. 

Art . 13º - Será · ~onferido o tit u lo de sócio Benemé
rito Atleta ao.-t~,tleta qw : t iver defendido o clube por mais 

1 de dez anos inTierruptot, em qualquer das modalidades es
portivas. 

Art. 14° - A proposta será encaminh:>da ao Con
selho De li beralivo pelo Conselho Diretor e será concedido 
se homologad<• pelo Co· ,~;elho Deliberativo e o seu pro
cessamento será feito de conformidade com os artigos 
lQQ, 11 º ~ seus parágraft s. 

Sessão IH 

Dos S )elos Propriet:\ rios. 

Art0 • 15° - Pa rt ser ndmitido como ,;ócio propriet<'l
r io, deverá o c:andidato além de possui r o respect!vo titu lo 
de propriedad ~ clube, t ~r sua proposta aprovada pelo Pre
sidente do AGRO ou p i!lO Conselho Dir etor, quando, a cr i
tério da presidência a e-sta for submetida e sa tisfaze ~ as 
segu intes exü encias: 

a) - Preer.che r a [:lroposta assinando-a de p rópr io 
punho; 

b) Atender as condições previstas no Ar tº. 5º e 
seus itens; 

c) - Presta t· informações complemeni&res julgadas 
necessárias pelo Conselho Diretor; 

d) Apresentar quando menor, auto rização paterna ou 
do responsável legal. 

§ I - Para ser s·)c io proprietário não haverá limite 
da idade, mas o sócio só ficará investido dos r"spectivus 
direitos, quando comple ar dezoito (1 8) anos de idade' 

§ li -Para ser sócio do AGRO. a lém do cumprimento 
dos d ispositivos do Art" 15º, ficará sujeito ao pagamento 
das t axas de expedient·~ e as mensalidades e manutençiio. 

§ I II - Os sócios proprietários menor d~ dezoito (18) 
anos , niio poderá t ransferir seus direitos de associacio. 

(Continua no pr óximo número) 


	

